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ABDÜRRAHİM TİRSÎ ve DİVANI 

 
Çalışmada, onaltıncı yüzyıl sufi şairlerinden Abdürrahim Tirsî’nin Divan’ı 

günümüz Türkçesine aktarılmıştır. Divan üzerinde tetkikler yapılabilmesi için 
müellifin edebi kişiliğini oluşturan faktörlerin incelenmesi gerekmiştir. Bu gereklilik 
sebebiyle Tirsî’nin yaşadığı yıllardaki içtimâî, siyâsî ve kültürel ortam ortaya 
konulmuştur.  

Kaynaklarda hakkında yüzeysel bilgiler bulunan Tirsî’nin hayatı, geniş bir 
çerçevede sunulmaya çalışılmıştır. Sufi kimliği ön planda olan Tirsî’nin hayatı, bu 
yönüne ağırlık verilerek aktarılmıştır. 

Metin, şekil ve muhteva açısından incelenmiştir. Çalışmada Tirsî’nin edebî ve 
fikrî yönüyle ilgili incelemelerde bulunulmuş ayrıca Türk Tasavvuf kültüründeki yeri 
ortaya konulmuştur. 

Anahtar Sözcükler 
Abdürrahim Tirsî Divan Biyografi İnceleme Metin 
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ABDURRAHIM TIRSÎ AND HIS DIVAN 
Abdurrahim Tirsî’s who is the one of the sufies of sixteenth century, Divan 

(poems) has been translated from the Turkish with Otoman Alphabet to the Turkish 
with Latin Alphabet and the text has been analisied. Before analysing the text, effects 
of social, politicial and cultural background on Tirsî’s poem has been exposed. 

There are superficial knowledges in sources about Tirsî’s biography. Because 
of the this exposing his biography has needed hard work. His mystical side has 
insisted when his biography has been exposed. 

The text (Divan)’s contents and structure have been researched. Tirsî’s poetical 
and entellectual side has been examined in detail along the research. In additionally 
Tirsî’s position in Culture of Turkish Sufism has been presented. 
 

Key Words 
Abdurrahim Tirsî              Divan                    Biography                       Research of Text



 v

 

 

 

ÖNSÖZ 
 
Abdürrahim Tirsî, XV. yüzyıl sonu XVI. yüzyıl başlarında yaşamış, dinî-

tasavvufî Türk edebiyatının önemli şahsiyetlerinden biridir. Samimi ve içten duygularla 
söylediği şiirleri, oldukça sade ve konuşma dili kullanılarak yazılmıştır. Halkın manevi 
ihtiyaçlarını ön planda tutarak, sanatını bu yolda kullanmıştır. Bu özelliğinden dolayı 
görüşlerini toplumun her kesimine rahatlıkla ulaştırma imkânına sahip olmuştur. 

 
Abdürrahim Tirsî ve Divan’ı ile ilgili olarak 2007 yılında Vildan Özmen 

tarafından bir yüksek lisans tezi hazırlanmıştır. Ancak, Özmen’in çalışmasında, 
Abdürrahim Tirsî Divan’ı sadece iki nüshadan yola çıkılarak hazırlanmış ve şairin 
fikirleri tasavvufî açıdan ele alınmamıştır. Bu nedenlerden dolayı, Abdürrahim Tirsî ve 
Divan’ı ile ilgili yeni bir çalışma yapılmasına karar verilmiştir. Yapılan araştırmalar 
neticesinde Abdürrahim Tirsî Divan’ına ait, Türkiye kütüphanelerinde dört nüsha ve bir 
şiir mecmuası; Vatikan kütüphanesinde de bir başka nüsha tesbit edilmiştir. Bunlardan 
sadece Vatikan kütüphanesindeki nüshaya, başvurulara cevap gelmeyişi nedeniyle, 
ulaşılamamıştır. 

 
Tezimizin giriş bölümünde, Abdürrahim Tirsî’nin fikir ve sanat yönünün daha 

iyi anlaşılabilmesi için XV. ve XVI. yüzyıllarda Anadolu’nun siyasî ve kültürel-edebî 
durumu hakkında bilgi verilmiştir. I. bölümde hayatı ve tarikatı, elde bulunan bilgiler 
değerlendirilerek sunulmuş; II. bölümde Divan’ın nüshaları, şekil yapısı, dil ve üslubu 
genel hatlarıyla verilmiştir. III. bölümde şâirin fikirleri, bilinen tek eseri olan Divan’ın 
tasavvufî yönden tahlilî yapılmak suretiyle ortaya konulmuştur. IV. bölümde 
Abdürrahim Tirsî Divan’ının metni, nüshalar arasında karşılaştırma yapılarak ve 
farklılıklar tespit edilerek hazırlanmıştır. 

 
Tez konusunun tespiti ve çalışmanın ortaya çıkmasında yardım ve desteklerini 

esirgemeyen Prof. Dr. Mustafa Kara Bey’e, değerli görüş ve önerileri için Prof. Dr. 
Bilal Kemikli Bey’e, divan metnini okuyarak değerli katkılarda bulunan Arş. Gör. 
Kenan ÖZÇELİK Bey’e, Tirse (Kemâliye) köyünü ziyaretimizde bizimle ilgilenen ve 
bilgilerini paylaşan tüm köy halkına özellikle de Osman Usta Bey ve Muhterem Duman 
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Bey’e, manevî destekleri ve çalışma ortamımı oluşturmaları sebebiyle aileme, ayrıca 
yardım ve desteğini gördüğüm tüm dostlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. 
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GİRİŞ 

XV. ve XVI. YÜZYILLARDA ANADOLU 

  Dinî-tasavvufî Türk edebiyatının önemli temsilcilerinden olan Abdürrahim 

Tirsî, XV. yüzyıl sonu ve XVI. yüzyıl başlarında Anadolu’da yaşamıştır. Bu yüzyıllar, 

hem siyasî hem de kültürel açıdan, Anadolu’da büyük gelişmelerin yaşandığı bir 

dönemdir. Özellikle de Abdürrahim Tirsî’nin yaşamış olduğu İznik şehri, bu dönemde 

Anadolu’da Türk kültür hayatında önemli bir yere sahip olmuştur. İznik medreselerinde 

çağın en ünlü âlimleri dersler vermeye başlamış, pek çok ulema ve şair yetişmiştir. 

Böylece İznik, o dönemin önemli bir kültür merkezi haline gelmiştir.1 

1. Siyasî Durum 

14. yüzyıl başında kuruluş aşamasındaki Osmanlı Devleti, İslam dünyasının 

sınırlarında kendini “gaza” ya yani “Hıristiyanlığa karşı kutsal savaş”a adamış küçük bir 

beylikti. Bu önemsiz sınır devleti, Anadolu’daki eski Bizans topraklarını adım adım 

alıyor ve kendine katıyordu.2  15. yüzyılın ortalarına gelindiğinde II. Mehmet’in 

Balkanlardaki eski Bizans topraklarını da fethetmek için pek çok sebebi oluşmuştu.  

Timur’un ölümünden sonraki yarım yüzyıl boyunca Bizanslılar, kimi zaman 

Osmanlı tahtında hak iddia eden şehzadeleri kullanarak kimi zaman da haçlı tehdidiyle 

Osmanlılara karşı direnç göstermişlerdir. Bizans elçileri, II. Mehmet Karamanlılarla 

                                                 
1  Güneş, Ahmet, “İznik”, DİA, c.XXIII, İstanbul, 2001, s.545. 
2  İnalcık, Halil, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300—1600), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 

2006, s.9. 
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savaşırken, tahtta iddiası olan II. Murad’ın oğlu Orhan Çelebi’yi serbest bırakma 

tehdidiyle birkaç ayrıcalık kazanabilmişlerdi. 12 Aralık 1452’de Papa ile Kiliselerin 

birleşme anlaşması uyarınca imparatorun huzurunda, Ayasofya’da yapılan ilk tören, 

Osmanlılara karşı da bir birlik ve tehdit gösterisiydi. 

II. Mehmet’i dış nedenler kadar iç nedenler de Kostantiniye’yi bir an önce 

fethetmek için zorluyordu. Fatih kenti kuşatmadan önce, dedesi Bayezit’in yaptırdığı 

Anadolu Hisarı’nın karşısına, Avrupa kıyısında Rumeli Hisarı’nı yaptırarak Boğaz’ın 

denetimini ele geçirmişti. Kostantiniye kuşatması, 6 Nisan 1453’ten 29 Mayıs’a kadar, 

elli dört gün sürdü. Osmanlı ordusu, 29 Mayıs sabahında direnmeyi kırarak, “top yıkdığı 

gedikten” kente girdi. Fatih Sultan Mehmet, fethin ilk günü Ayasofya’ya giderek namaz 

kıldı. Kiliseyi camiye çevirdi ve ilân etti: “Bundan sonra tahtım İstanbul’dur.” 3 

II. Mehmet, fethi izleyen yirmi beş yıl boyunca bir savaştan diğerine koşarak 

Rumeli ve Anadolu’da merkezî imparatorluğunu kurdu. Fetihlerin önceden belirlenmiş 

bir plan ve strateji doğrultusunda olduğu savını destekleyecek bir kanıt yok, ancak 

Bizans kayser tahtı artık Fatih’in olduğundan, Doğu Roma İmparatorluğu’nun bütün 

eski topraklarının yasal Hükümdarı olarak kendisini görüyordu. 

Fatih, İstanbul’un stratejik önemini çok iyi anlıyor, donanmasını İstanbul’da 

tutarsa dünyaya egemen olacağına inanıyordu. İstanbul Boğazı’nı kontrol altına aldıktan 

sonra, Çanakkale Boğazı’nı da denetimi altına aldı.4 

Osmanlı donanması, 1454’te Karadeniz’e açılarak kıyılardaki bütün devletleri 

Osmanlı egemenliğini tanıyarak haraç ödemeye zorladı. 

Tuna’yı imparatorluğun kuzeydeki doğal sınırı olarak saptayan Osmanlıların 

politikası, herhangi bir devletin Balkan Yarımadası’nda Tuna’nın güneyinde 

yerleşmesini engellemek ve daha önce burada bir yer edinmiş olanları atıp çıkarmak 

                                                 
3  İnalcık, a.g.e., s. 30—31.  
4  İnalcık, a.g.e., s. 31. 
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olmuştur; bu, 1460’ta Mora’nın, 1464-1479’da Kuzey Arnavutluk’un, 1463’te de 

Bosna’nın fethiyle kendini göstermiştir. 

Fatih’in 1458 ve 1460 yıllarında iki sefer ve Mora despotluğunu ilhak etmesiyle 

Venediklilerle Osmanlılar birbirleriyle doğrudan doğruya karşılaşmış oluyorlardı. 1463 

güzünde Venedik, Osmanlıların Anadolu’daki en büyük rakipleri olan Akkoyunlu 

hükümdarı Uzun Hasan’la görüşmeler başlattı. 

Osmanlıların Karaman’ı işgalinden sonra Uzun Hasan saldırgan bir politika 

izlemiş ve 1471 yılı geldiğinde Karaman sorunu Osmanlı egemenliği için ciddi bir 

tehdit halini almıştı.5 

Uzun Hasan, Azerbaycan ve İran’daki üstünlüğü ile yetinse, Fatih Sultan 

Mehmet belki güney doğu Anadolu’yu Akkoyunlular’a bırakıp Karadeniz, Ege ve 

Balkanlar’daki bütünleşme siyasetini sürdürecekti. Ancak 1472’de Hasan Padişah 

egemenliğini Osmanlı elindeki Anadolu içlerine doğru genişletme politikası girişiminde 

bulunca Osmanlılar elbet buna karşı koyacaktı nitekim de öyle oldu. Ertesi bahar 

toplanan Osmanlı kuvvetleri Sivas - Erzincan üzerinden Akkoyunlu ülkesine girdi. 

Nihayetinde Erzincan — Erzurum arasında Tercan’a yakın Otlukbeli’nde iki devletin 

orduları bütün güçleri ile çarpıştılar. Çok şiddetli geçen savaştan sonra Akkoyunlular’ın 

İran’ı fetheden Türkmen atlıları, Osmanlı ordusuna yenilip çekilmeye mecbur kaldı.6     

Fatih Sultan Mehmet girdiği savaşlardan zaferle çıkarak Anadolu ve 

Rumeli’deki imparatorluğu, Yıldırım Beyazıt’ınkinden daha da büyüttü. Anadolu’da 

Karaman’ı 1461’de de Candarlı Beyliğini ilhak ederek imparatorluğun sınırlarını Fırat’a 

kadar genişletmişti. Balkanlar’da Tuna’yı, Belgrat’tan Karadeniz’e dek imparatorluğun 

kuzey sınırı yapmıştı. Fakat Mora ve Arnavutluk kıyılarında ve Ege’de, Venedik’in 

elinde hâlâ önemli noktalar bulunuyordu. Belgrat ve kuzey Bosna hâlâ Macarların 

elinde idi ve Ege’de Rodos Şövalyeleri, Karadeniz’le Aşağı Tuna’da Polonya’dan 
                                                 
5  İnalcık, a.g.e., s.32-33. 
6  Akşin, Sina v.dğr., Türkiye Tarihi,Osmanlı Devleti 1300-1600,  c.II, Cem Yayınevi, İstanbul, 1993, 

s. 92. 
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destek gören Boğdanlı Büyük Stefan Osmanlı üstünlüğü için hâlâ tehlike oluşturmakta 

idi. 

Anadolu ve Rumeli’deki imparatorluğunu pekiştiren Fatih Sultan Mehmet,  

dikkatini bu hedeflere çevirdi. Rodos Şövalyeleri yalnız Akdeniz’e açılışı önlemekle 

kalmayıp papanın buyruğuyla bir haçlı saldırısı için sürekli bir ileri karakol 

oluşturuyordu. Mehmet, 1480’de Vezir Mesîh Paşa komutasında Rodos’a karşı bir ordu 

gönderdi; bu arada Gedik Ahmet Paşa, Arnavutluk kıyısındaki Avlonya’dan güney 

İtalya’ya doğru hareket etmişti. Gedik Ahmet Paşa 11 Ağustos 1480’de Otranto’yu 

alarak orada bir Osmanlı köprübaşı tuttu. Tüm İtalya’yı istila amacıyla büyük bir ordu 

toplamak amacıyla Rumeli’ye geri geldi.7 

Osmanlı devletini imparatorluk gücüne ulaştırmış olan Fatih Sultan Mehmet, 

1481’de doğuda bir sefere çıkmak üzereyken vefat etti. Fatih, otuz yıllık saltanatı 

boyunca belirgin bir fetih siyaseti izleyerek ülkesini bütünleştirmiş ve büyütmüş olduğu 

gibi, padişahın ve merkezi yönetimin güçlenmesini de sağlamıştı.8   

Yüzyılın son padişahı olarak Fatih’in vefatından sonra yerine geçen II. Bayezid, 

tahta geçer geçmez döneminin büyük bir kısmında Cem Sultan olayı ile meşgul 

olmuştur. II. Bayazid ve Cem Sultan arasında taht kavgası başlamış, Cem Sultan 

Bayezid'e yenilmiş ve Mısır'daki Memlük Devletine sığınmıştır. Bir süre sonra yeniden 

Anadolu'ya gelen Cem Sultan tekrar taht mücadelesine girişmiş, ancak yine başarısız 

olarak, bu defa da Rodos adasına kaçarak, buradaki Saint Jean Şövalyelerine sığınmıştı. 

Şövalyeler Cem'i Papaya teslim etmişlerdi. Daha sonra Fransa'ya gönderilen Cem 

burada ölmüştür. 

Cem Sultan olayındaki tutumu sebebiyle 1485 yılında Karamanoğulları 

Beyliğine son verildi. II. Bayezid, 1483’te Boğdan beyliği üzerine yürüyerek 

Karadeniz’in bütün batı sahilini ele geçirdi. Dulkadir Beyliği yüzünden Memlükler ile 

                                                 
7  İnalcık, a.g.e., s. 34. 
8  Akşin, Sina v.dğr.,  a.g.e., c.II, s. 93. 
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arası bozulan Osmanlı, Memlüklar üzerine birçok sefer düzenledi. Denizden 

donanmanın ve karadan II. Bayezid’in yaptığı saldırılar sonucunda İnebahtı kalesi 1499 

yılında ele geçirildi.9 

Bu dönemde Osmanlı donanmasının güçlenmesi sayesinde Sultan II. Bayezid, 

Mora yarımadasında ve Yunanistan’ın batı sahillerinde tutunabilen Venedikliler üzerine 

sefere girişti. 1499 yılında bir yandan Hırvatistan’ı aşan akıncı kuvvetleri doğrudan 

Venedik toprağına akına giderken kuvvetli bir donanma da Mora’nın batı kıyılarına 

doğru yola çıktı. Sultan Bayezid’in kendisi de karadan Mora üzerine yürüdü. Böylece 

kapıkulunun, dirlikli savaşçıların ve donanmanın katılması ile gerçekleştirilen sefer üç 

yıl sürecek bir savaşın başlangıcı oldu. 1502’de Osmanlı-Venedik barışı imzalandığında 

Osmanlılar Korint körfezindeki İnebahtı’yı, Mora’nın sağlam kaleleri Modon, Koron ve 

Navarin’i, Arnavutluk kıyısında Draç’ı ele geçirmişlerdi. Diğer taraftan Osmanlılara 

karşı Anadolu’da ortaya çıkan Şah İsmail tehlikesi ile karşı karşıya kalan Bayezid, uzun 

bir süre bu konuyla mücadele etti. 

Sultan Bayezid’in son on yılı nispeten barış içinde geçti. Memluk devleti ve 

Venedik ile yapılan barış sürdürüldüğü gibi, kuzeyde Buğdan’a karışmak isteyen 

Lehistan’a, kuzey-batıda Sava ve Drava nehirleri boyunca uzanan akınlar da 

durdurulmuş,  uç boylarında sâkin bir hava oluşmuştu. 10 

Sultan Bayezid,  oğlu Selim’i İstanbul’a davet etti ve o da kara tarikiyle 

Kefe’den Akkirman’a ve oradan da Rumeli’ye geçerek İstanbul’a geldi. Bayezid, 

oğlunun hükümdar olmak istediğini ve askerle bir kısım kişilerin Selim’i 

desteklediklerini görünce saltanatı kendisine bıraktı. Bayezid saltanatı oğluna terk 

ettikten sonra arzusu üzerine yirmi yük, yani iki milyon akçe yıllık maaş tayiniyle 

                                                 
9  Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, Osmanlı Tarihi, c. II, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1949, s. 

163—230. 
10  Akşin, Sina v.dğr., a.g.e., c.II, s. 98-99. 
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Dimetoka’ya gönderildi. Bayezid daha Dimetoka’ya varmadan Çorlu civarında ansızın 

vefat etti.11 

Tahtta kendisine rakip olan kardeşlerini birer birer ortadan kaldıran I.Selim 

(1512—1520),  Şah İsmail’in Anadolu’daki kırk bin kadar yandaşını hapise attırdı veya 

idam ettirdi,  sonra da şiî bir rafızî olarak suçladığı İsmail’e saldırdı. Yavuz Selim, 

İsmail’in ordusuna Doğu Anadolu’da yetişip 23 Ağustos 1514’e Çaldıran’da kesin zafer 

kazandı. Bu zafer Kızılbaş tehlikesini geçici olarak yatıştırdı ve Selim’in Erzurum’dan 

Diyarbakır’a kadar olan dağlık bölgeyi Osmanlı İmparatorluğu’na katmasını sağladı. 

Nihayetinde bu bölgenin yerel hanedanları ve aşiret reisleri, 1516—1517 döneminde 

Osmanlı hâkimiyetini tanıdılar. 

Doğudan gelecek istilalara karşı Anadolu artık güvenliydi, Azerbaycan, 

Kafkaslar ve Bağdat yolları da Osmanlılara açılmıştı.  

Selim’in ertesi yıl Dülkadir Beyliği’ni alması, Mısır Memlûklarıyla çatışmayı 

kaçınılmaz kılmış ve o zamanlar Arap ülkelerinin Osmanlı yönetimini kabul etmeye 

hazır oldukları olasıdır; nitekim Selim, Memlûklerin üzerine yürüdüğünde Araplara, 

kendilerini Memlûk boyunduruğundan kurtarmaya ve İslâm dünyasını korumaya 

geldiğini ilan etmiştir.12 

1516 Ağustos’unun sonlarında Halep’e yakın Merc-i Dabık’ta Osmanlı ordusu 

zorlu bir savaştan sonra Memluk kuvvetlerini dağıttı ve yendi; Sultan Kansu Gavri de 

hayatını kaybetti. Osmanlı topu tüfeği karşısında bozulan Memluk atlıları hızla güneye 

çekilirken, Osmanlı ordusu bir ayda Şam’a kadar ilerledi. 13 

Mısır’da kendini sultan ilan eden Tuman Bay, Osmanlılara teslim olmayı kabul 

etmedi. Selim, bunun üzerine, Mısır halkıyla köylüsünü bağışlayacağını, savaşın 

yalnızca Memluklere karşı olduğunu bildirerek, ordusuyla Sina Çölü’ne geçti. 22 Ocak 

1517 tarihinde yapılan Ridaniye savaşıyla yenilen Tuman Bay, direnişi gerilla 
                                                 
11  Uzunçarşılı, a.g.e., c.II, s.238-239. 
12  İnalcık, a.g.e., s.38. 
13  Akşin, Sina v.dğr.,, a.g.e., c.II,  s. 113. 
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yöntemleriyle sürdürmek istediyse de, yakalanıp idam edildi. Mekke şerîfi, kısa bir süre 

sonra 17 Temmuz 1517’de, kutsal kentlerin anahtarlarını Selim’e gönderip itaatini 

bildirdi. Suriye, Mısır ve Hicaz böylece Osmanlı egemenliğini tanımış oldu. 

Arap ülkelerinin, özellikle de Mekke ve Medine’nin Osmanlı İmparatorluğu’na 

katılmaları, yeni bir çağın başlangıç noktası olmuştur. İmparatorluk artık bir sınır 

devleti değil, bir İslam halifeliği idi; Osmanlı sultanları da kendilerini artık yalnız 

sınırların değil, bütün İslam dünyasının koruyucuları sayıyordu. Bu yeni devlet 

kavramının ekonomik ve politik yararları, Selim’den sonraki dönemde kendini 

gösterecektir.14 

2. Kültürel- Edebî Durum 

Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı, Türk Edebiyatının müstakil bir disiplinidir. Bu 

edebiyat Türkistan’da Ahmed Yesevî (ö.562/1166) ile başlamıştır.15 Anadolu’da neşvü 

nemâ bulması ise, tasavvufun Türkler arasında Ahmed Yesevî’den adını alan Yesevîlik 

yolu ile yayılmasından sonra gerçekleşmiştir. Birçok derviş ve ozan, 11. asırdan itibaren 

devam eden akınlar ve göçler ile Anadolu’ya geldiler. 13. asra gelindiğinde siyasî ve 

iktisadî buhranların hazırladığı, dinî-tasavvufî fikirler ile yoğrulmuş bir zemin üzerinde 

Mevlâna (ö.673/1273) ve Yunus Emre (ö.720/1320) gibi iki büyük şahsiyet yetişmiştir. 

Birincisi Farsça söylediği şiirleri ve fikirleri ile daha çok okumuş kesimlerde, ikincisi 

ise Türkçe söylediği, aynı zamanda millî vezne bağlı olan şiirleri ile geniş halk kitleleri 

üzerinde büyük tesir yapmıştır.16 

Genellikle dinî bir içeriğe sahip olmayan ozanların şiirlerinin devam ettiği bu 

dönemde Türk Divan Edebiyatı da ilk ürünlerini vermiştir. Bu mahsullerin yanı sıra 

dinî-tasavvufî fikirlerini tekke çevrelerinde yaymaya çalışan birtakım şeyh ve dervişler 

                                                 
14  İnalcık, a.g.e., s.39. 
15  Güzel, Abdurrahman, “Dinî ve Tasavvufî Türk Edebiyatı”,Türk Dünyâsı El Kitâbı, c.III, (Edebiyat), 

2.bs.,Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 1992, s. 280. 
16  Elçin, Şükrü, “Halk Edebiyatına ve Halk Şiirine Toplu Bir Bakış”, Türk Dünyâsı El Kitâbı, c.III, 

(Edebiyat), 2.bs.,Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 1992, s. 230.  
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de bir şiir türü meydana getirmişlerdir ki bu şiire tekke muhitinde yayılması göz önüne 

alınarak “Tekke Şiiri Edebiyatı” demek adet olmuştur. 13. asırdan 20. asrın başlarına 

kadar, tasavvuftan doğan usul, adap ve erkân itibariyle bazen farklılıklar gösterse de 

tarikat şairleri, Mevlâna ve Yunus Emre temeli üzerinde zengin bir edebiyat 

oluşturmuşlardır. Geniş halk kitlelerine hitâp eden bu sufiler az-çok sade bir dil 

kullanmışlar, çoğunlukla millî vezne sadık kalarak ama bunun yanı sıra aruz veznini ve 

Arap, İran nazım şekillerini de kullanarak başarılı eserler vücuda getirmişlerdir. Estetik 

bakımından saz ve divan şiiri öğelerini bir terkip olarak ortaya koyan fakat fikrî ve 

felsefî hususiyetleri ile onlardan ayrılan bu sanatkârların beste ile düşündükleri veya 

sonradan bestelenen eserlerine  “ilahi” adı verilmektedir. Bu ilahi ve şiirlerin tasavvuf 

ekollerinin yayılmasında büyük rolü olmuştur.17 

15. asra gelindiğinde, Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı, özellikle çeşitli 

coğrafyalardaki Türk toplulukları arasında hızlı bir şekilde yayılarak merkezden çevreye 

doğru büyük bir gelişme göstermekteydi. 15. yüzyıl Anadolu’sunu güzelleştiren ve 

gittikçe mükemmelleşen bir mimari ile kurulan cami- mescid, medrese, tekke, türbe, 

sebil v.b. dinî hayatın yanı sıra Tekke Edebiyatı’nın da yücelmesine vesile olan ve 

sayısı hızla artan âbide eserler ortaya konuluyordu. 

Mevlâna Celâleddin-i Rumî, Hacı Bektaşî Veli (ö.669/1271), Yunus Emre vb. 

gibi büyük mutasavvıfların kendi dönemlerinde ortaya koydukları zengin tasavvufî 

hayatın takipçileri olarak 15. yüzyılda da bunları örnek alan Kaygusuz Abdal (ö.847—

/1444), Bayrâmiyye tarikatının kurucusu Hacı Bayram-ı Veli (ö.833/1429), 

Kâdiriyye’nin Eşrefiyye kolunu hazırlayan Eşrefoğlu Rumî (ö.874/1469), Akşemseddin 

(ö.863/1459), Yazıcıoğlu Mehmed (ö.854/1451), Süleyman Çelebi (ö.825/1422), Kemal 

Ümmî (ö.880/1475), Emir Sultan (ö.832/1429), İbrahim Tennûri (ö.886—/1482), Ruşenî 

(ö.892/1486) gibi pek çok şairler yetişmiştir. Bu mutasavvıf şairler hem geleneği takip 

                                                 
17  Elçin, a.g.m., c.III, s.230-231. 
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ederek dinî hayatı edebî olarak en güzel şekilde ortaya koymuş hem de İslam dinini 

Türk insanına Türk dili ile onların anlayacağı bir tarzda anlatmışlardır. 

Bu yüzyıl şairlerinden Süleyman Çelebi’nin yazmış olduğu Vesîletü’n-Necat 

adlı eseri şekil olarak Divan tarzında olmasına rağmen içerik olarak Tekke Edebiyatı 

mahsulleri arasındadır.  

 Yine bu asırda yaşamış olan, Fatih Sultan Mehmed’in hocası, büyük mutasavvıf 

Akşemseddin’in tasavvufî ve tıbbî bazı eserleri günümüze kadar gelmiş olmasına 

rağmen, yazmış olduğu Divan’ı bugüne kadar ortaya çıkmamıştır. Ancak bazı ilâhileri 

eski mecmua ve cönklerde mevcuttur.  

16. yüzyılda Tekke Edebiyatı, Yunus Emre’den beri onun yolunda bir şair 

yetiştirmemekle beraber, (Akşemseddin örneğinde olduğu gibi) aynı yolda eserler 

vermeye devam etmiştir. Tekkelerde, sufiler arasında yine bestelenerek okunmak üzere 

Yunus Emre tarzında ve onun yolunda ilahiler söyleniyordu. Tekke şairleri arasında 

medreseden yetişenler ve Divan tarzı şiirler söyleyenler de yok değildi. Bunlar 

genellikle şiirlerini aruz vezniyle ve gazel tarzında yazıyorlardı. Yine bu tarz şiirlerde 

de Yunus ve Mevlâna tesiri görülmekteydi. 

Bu asrın başlarında yaşamış olan, Gülşenî Tarikatının kurucusu Şeyh İbrahim 

Gülşenî (ö.939/1533) hem Divan hem de Yunus tarzı şiirleriyle tanınmış bir sufidir. 

Aynı zamanda bir Mevlâna hayranı olan Gülşenî, Mevlâna’ya nazîre olarak “Ma’nevî” 

adlı kırkbin beyitlik bir mesnevî kaleme almıştır. 18 

 15. yüzyılın ikinci yarısı ile 16. yüzyılın başlarında yaşamış olan Abdürrahim Tirsî, 

tasavvufî maya ile yoğrulmuş işte böyle bir kültürel ve edebi ortamda yetişmiş, Yunus 

Emre tarzında çoğunlukla hece bazen de aruz vezni ile şiirler söylemiş olan bu dönemin 

önemli tekke şairlerindendir. 

 

 

                                                 
18  Güzel, a.g.m., c.III, s.241-242.  
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I. BÖLÜM 

ABDÜRRAHİM TİRSÎ’NİN HAYATI  

1. Doğum Yeri ve Tarihi 

Abdürrahim Tirsî, Yâdigâr’da zikredilen “Mümâ ileyh İznik’e  sekiz saat mesafede 

vaki' Tirse karyesinde … âlem-i nâsûta gelüp …”1 ifadesinden anlaşılacağı üzere o 

dönemde İznik’in Tirse (Sakarya-Kemâliye)2 köyü olarak bilinen mevkide dünyaya 

gelmiştir.3 Tüm kaynaklar onun Tirse’li olduğunda ittifak halinde olmalarına rağmen 

Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî’de “Abdürrahim Tirsî Efendi, Tarsus’ludur.”4 ifadesini 

kullanmıştır. Şair ise bizzat kendisi Tirse’li olduğunu beyan etmiştir.  

Bu Tirsì’li èAbdürraóìm ger èışk-ıla düşmez ise  

Bunda seni bulmaz ise Àdem degül neme gerek 

                 (70/9)5 

                                                 
1  Mehmed Şemseddin, Yâdigâr-ı Şemsî (Bursa Dergâhları), haz. Mustafa Kara-Kadir Atlansoy, 

Uludağ Yayınları, Bursa 1997,  s.88. 
2  Tirse, bugün Sakarya ili, Pamukova ilçesine bağlıdır. Sakarya iline 67 km, Pamukova ilçesine 22 km 

uzaklıktadır.1938 yılında TBMM tarafından ismi Kemâliye olarak değiştirilmiştir. Detaylı bilgi için 
Bkz.http://tr.wikipedia.org/wiki/Kemaliye,_Pamukova; 28.07.09; 
http://www.pamukova.20m.com/koyler/KEMALIYE.HTM,  28.07.09. 

3  Vassaf, Osmanzâde Hüseyin, Sefîne-i Evliyâ, c.I, haz. Mehmet Akkuş, Ali Yılmaz, Kitabevi, 
İstanbul, 2006, s.104; Bursalı Mehmed Veliyyüddin, Menâkıb-ı Eşrefzâde, haz. Abdullah Uçman-
Önder Akıncı, Bedir Yayınevi, İstanbul, 1976, s.69; Bursalı Mehmed Veliyyüddin, İznikli Eşrefoğlu 
Rûmî’nin Menkıbeleri, haz. Mustafa Güneş, Sahaflar Kitap Sarayı, İstanbul, 2006, s.83; Özcan, Nuri, 
“Abdürrahim Tirsî”, DİA, c.I, İstanbul, 1988, s.293; Güneş, Mustafa, Eşrefoğlu Rumî’nin Hayatı-
Eserleri ve Divânı, Sahaflar Kitap Sarayı, İstanbul, 2006, s.70; Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi 
(TDEA), c.I, Dergâh Yayınları, İstanbul 1977, s. 22. Kabaklı, Ahmet, Türk Edebiyatı, c.II, Türk 
Edebiyatı Vakfı Yayınları, İstanbul, 2006, s.5. 

4  Tuman, Mehmet Nâil, Tuhfe-i Nâilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, c.II, haz. Cemal 
Kurnaz- Mustafa Tatçı, Bizim Büro Yayınları, 2001, s.1237. 

5  Parantez içindeki birinci rakam, bu çalışmada hazırlanan transkribe divan metninde yer alan şiir 
numarasını, ikinci rakam ise beyit numarasını belirtmektedir. 
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Doğum tarihini tespit etmek mümkün olmamıştır. Kaynaklarda buna dair bir 

bilgi olmadığı gibi kaç yaşında vefat ettiği de belli değildir.6 Ancak kırk sekiz sene 

seccâde-nişîn olduklarına dair rivayet vardır.7 Şayet kırklı yaşlarda tekkenin başına 

geçtiyse, doksanlı yaşlarda da vefat etmiş olmalıdır. Öyleyse doğum tarihinin tahminen 

1430’lu yıllar olduğu düşünülebilir. 

2- Mahlası 

Doğduğu yere nisbetle kendisi, “Tirsî” mahlasını kullanmıştır. Bazı kaynaklarda 

mahlası “Tırsî” olarak geçse de doğrusu “Tirse” köyünden hareketle “Tirsî” olmalıdır. 

Şiilerinde başka herhangi bir mahlas ya da lakap kullanmamıştır. Ancak “Tirsî” 

nisbetini kullanmadığı tek şiiri vardır ki onda da kendini “derviş” olarak 

nitelendirmiştir. 

… èAbdürraóìm dervìş anuñ naôarında ùurmış 

Meger andan himmet almış anıñ-içün söyler imiş 

                  (64/13) 

Bir başka beyitte de kendini tanıtırken “fakir” sıfatını kullanmıştır. 

Ben faúìr èAbdurraóìm-i Tirsìyem 

Úaùrede òoş baór-ı cihÀn olmışam 

            (101/10) 

3- Ailesi 

Abdürrahim Tirsî’nin babası Bayezid-i Fakih, aslen Bolu’lu olup İsfendiyâr oğlu 

Ahmed Bey’in akrabalarındandır. Daha sonra Tirse’ye gelip yerleşmişlerdir. Kendisi 

burada imamlık yapmıştır.8 Genelde fıkıh bilgisi iyi olan ve bu alanda söz sahibi 

                                                 
6  Kabaklı, a.g.e., c.II, s.5. 
7  Sefîne, c.II, s.104. 
8  Yâdigâr,  s.88-89; Sefîne, c.I, s.104; Menâkıb-ı Eşrefzâde, s.69; İznikli Eşrefoğlu Rûmî’nin 

Menkıbeleri, s.83; Özcan, a.g.md., c.I, s. 293; Güneş, a.g.e., s.69; TDEA, c.I, s.22. Baldırzâde Selîsî 
Şeyh Mehmet, Ravzâ-i Evliyâ, Haz. Mefâil Hızlı, Murat Yurtsever, Arasta, Bursa, 2000, s.280. 
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insanlara “fakih” denilmektedir. Öyleyse Bayezid-i Fakih, kültürel olarak belli bir 

seviyeye gelmiş, bilgili bir kişi olmalıdır. Ayrıca daha oğlu dört yaşındayken elinden 

tutup Eşrefoğlu Rumî’nin sohbetlerine götürmüştür.9 Bu da onun tasavvufî muhitlere 

yakın biri olduğunu göstermektedir. Tüm bunlardan anlaşılmaktadır ki Abdürrahim 

Tirsî hem zahirî ilme hem de tasavvufî kültüre sahip bir aileden gelmektedir. 

Abdürrahim Tirsî’nin hanımı, mürşidi Eşrefzâde Abdullah-ı Rumî’nin kızı 

Züleyha Hanım’dır. Züleyha Hanım, babası vefat ettiğinde, henüz küçük yaşta 

olduğundan Sultan Bayezid’in annesi tarafından saraya alınmıştır. Burada yetişip evlilik 

çağına eriştiğinde, babasının da vasiyet ettiği üzere Abdürrahim Tirsî ile nikâhı 

kıyılarak İznik’e gönderilmiştir.10 Bu evlilikten bir çocukları olup adı Pir Hamdi Efendi 

(ö.1012/1603) ’dir. 11 

Pir Hamdi Efendi, Eşrefoğlu Rûmî’nin kızı Züleyha Hanım ile Abdürrahim 

Tirsî’nin tek çocuğu olup İznik’te dünyaya gelmiştir. Menâkıb-ı Eşrefzâde’de 120 

yaşında vefat ettiğine dair rivayet bulunmaktadır.12 Buna göre 892/1483’te dünyaya 

gelmiş olmalıdır. Babasından almaya başladığı tasavvufî eğitimi onun vefatı üzerine 

Müslihiddîn Efendi’den tamamlamıştır. Şeyhinin vefatı üzerine hilafet makamına 

geçmiş, Hakk’a kavuştuğu 1012 /1603 senesine kadar halkı irşat ile meşgul olmuştur. 

Kabri Eşrefoğlu Rumî’nin yanındadır.13 Babası ve dedesi gibi şiire yetenekli olup bir 

Divan’ı vardır.14  

                                                 
9  Yâdigâr, s.88-89. Sefîne, c.I, s.104; Menâkıb-ı Eşrefzâde, s.69; İznikli Eşrefoğlu Rûmî’nin 

Menkıbeleri, s.83; Özcan, a.g.md., c.I, s. 293; Güneş, a.g.e., s.69; TDEA, c.I, s. 22; Ravzâ-yı Evliyâ, 
s.280. 

10  Menâkıb-ı Eşrefzâde, s.73;  İznikli Eşrefoğlu Rûmî’nin Menkıbeleri, s.95. 
11  Menâkıb-ı Eşrefzâde, s.76; İznikli Eşrefoğlu Rûmî’nin Menkıbeleri, s.101; Sefîne, c.I, s.105; Ravzâ-i 

Evliyâ, s.280. 
12  Menâkıb-ı Eşrefzâde, s.77; İznikli Eşrefoğlu Rûmî’nin Menkıbeleri, s.101. 
13  Menâkıb-ı Eşrefzâde, s.77; İznikli Eşrefoğlu Rûmî’nin Menkıbeleri, s.103. 
14  Divanın bir nüshası için Bkz. Abdürrahim-i Tirsî, İlâhiyyât, BEEK, Genel 724/2, Kayıtlarda 

Abdürrahim-i Tirsî’ ye ait gözüken bu divanın 87a-101b varakları arası aslında Hamdi Efendi’ye 
aittir. 
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Kendisinin üç çocuğu olmuş bunlardan Abdülmü’min ve Şeyh Lütfi Efendi 

Lefke15 civarına yerleşmiş, orada tasavvufî faaliyetlerde bulunmuşlardır.16 Kendileriyle 

ilgili başka bir bilgiye ulaşılamamıştır. Sır Ali Sultan ise babasının vefatından sonra 

İznik’te ki âsitâneye post-nişin olmuştur.17  

  Sır Ali Sultan’ın ismi, bazı kaynaklarda Sırrı Ali Efendi olarak da 

geçmektedir.18 Doğum tarihi hakkında bir bilgi yoktur. Ancak doğumuyla ilgili bir 

rivayete göre babası yaşlı iken annesi kendisine hamile kalmış bundan dolayı halk 

arasında çeşitli dedikodular dolaşmaya başlamıştır. Bu sözleri işiten Hamdi Efendi 

cuma günü halka hitap ederek “Eğer bu çocuk bizden ise annesinin karnında dört yıl 

kalsın.” demiştir.  Nitekim öyle de olmuş ve dört yıl sonra dünyaya gelmiştir. Tasavvufî 

eğitimini o da babasından tamamlayıp icazet almıştır.  

Sultan Murad Han, İznik’e gelişlerinde kendisiyle görüşmüş ve sohbetinden çok 

etkilenmiştir. Bunun üzerine Eşrefiyye Âsitânesi ve Sultan Eşrefzâde Türbesi’ni 

mükemmel bir şekilde imar edip çinilerle süslemiş ayrıca bir de ona kılıç hediye ederek 

sevgi ve hürmetini göstermiştir. 19 

Hayatını talebelerini yetiştirerek geçirmiş, 1046/1636 senesinde ahirete intikal 

etmiştir. Kabri dedesinin yanındadır. 20 

Şiire karşı kabiliyetli olup Divan’ı, Tasdîku’l-Uşşâk isminde mensûr21 ve Sırru'l-

Erkân22 isminde de manzûm bir eseri bulunduğu kaynaklarda yazılıdır. 

                                                 
15  Kıbrıs adasının kuzeyinde, Güzelyurt Körfezine bakan bir kasabadır. Güzelyurt ilçesine bağlıdır. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Lefke, 10.12.2009. 
16  Kara, Mustafa, “Eşrefiyye”, DİA, c. XI, İstanbul, 1995, s.478; Yâdigâr, s.90. 
17  Yâdigâr, s.89—90; Sefine, c.I, s.105. 
18  Sefine, c.I, s.105. 
19  Yâdigâr, s.90; Menâkıb-ı Eşrefzâde, s.77,79—80; İznikli Eşrefoğlu Rûmî’nin Menkıbeleri, s.107—109. 
20  Yâdigâr, s.90; Menâkıb-ı Eşrefzâde, s.80. Sefîne, c.I, s.105; İznikli Eşrefoğlu Rûmî’nin Menkıbeleri, 

s.109. 
21  Yâdigâr, s.90. 
22  Bursalı Mehmet Tâhir Efendi, Osmanlı Müellifleri, c.I, Bizim Büro Basımevi, Ankara, 2000, s.17. 
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4- Tarikatı 

Abdürrahim Tirsî, Abdülkâdir Geylâni (ö.561/1166) ’ye nisbet edilen Kadiriyye 

Tarikatı’nın Eşrefiyye koluna mensuptur. Bu şubenin kurucusu kendisinin de şeyhi olan 

Eşrefoğlu Rumî’dir.  

Abdürrahim Tirsî, Divan’ında birçok yerde şeyhini ve Abdülkâdir Geylâni’yi bir 

arada zikretmektedir. 

Dostum Eşrefoàlı Rÿmì girçek evliyÀnuñ biri 

Şeyò èAbdülúÀdir äulùÀnuñ ol dostum birisi-y-imiş 

                 (64/12) 

Bu èAbdurraóìm-i Tirsì èaşú deryÀsınuñ baóresi 

èAbdülúÀdir sevgülüsi úulıdur Eşref-zÀde’nüñ 

                 (83/8) 

Yirminci halkasını Abdürrahim Tirsî’nin oluşturduğu Kâdirî-Eşrefî silsilesinin 

Peygamber Efendimizden Abdülkâdir Geylâni’ye kadar uzanan sufileri sırasıyla 

şunlardır: 

1- Resûl-i Rabb’il-âlemîn Muhammed Mustafa (sav) 

2- Emîru’l-mü’minîn Ali b. Ebî Tâlip (r.a.) 

3- Hasan Basrî  

4- Habîbi’l-Acemî 

5- Dâvud-ı Tâi 

6- Ma’rûf-ı Kerhî 

7- Seriyy-i Sakatî 

8- Ebü’l-Kâsım Cüneyd-i Bağdâdî 

9- Şiblî 

10- Ebü’l-Fazl Abdülvâhid bin Abdülaziz 

11- Ebü’l-Hasan bin Yusuf el-Kureşî li’l-Kari 

12- Ebû Said bin Aliyyi’l-Mahrusî 
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13- Muhyiddîn Abdülkâdir-i Geylânî23 

Eşrefiyye’ye varan Kâdiriyye silsilesinin, Abdülkâdir Geylâni’den Eşrefoğlu 

Rumî’ye uzanan halkasında şu isimler bulunmaktadır: 

14- Muhammed Şemseddin 

15- Muhammed Hüsâmeddin b. Şemseddîn 

16- Şihâbeddin Ahmed bin Muhammed Hüsâmeddin 

17- Alâeddin b. Şihâbeddin Ahmed 

18- Hüseyin el-Hamevî24 

Eşrefoğlu Rumî’den itibaren Kadiriyye’nin bir kolu olarak ayrılan Eşrefiyye’nin 

XX. yüzyılın başlarına uzanan silsilesinde aşağıdaki isimler yer almaktadır: 

19- Eşrefoğlu Rûmî 

20- Abdürrahîm-i Tirsî 

21- Muslihiddin Efendi 

22- Pir Hamdi Efendi 

23- Sır Ali Efendi 

24- Hamdî-i Sânî 

25- Lutfullah Efendi 

26- Ahmed Efendi 

27- Eşref-i Sânî 

28- Abdullah Efendi 

29- Sâlih Efendi 

30- Abdülkâdir Efendi 

31- Muhyiddin Efendi 

32- Şerefeddin Efendi 

33- Eşrefzâde İzzeddin Efendi 

                                                 
23  Menâkıb-ı Eşrefzâde, s.157. 
24  Kara, a.g.md., c. XI, s.477-478. 
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34- Abdullah Efendi 

35- Avnullah Efendi 

36- Fahreddin Efendi 

37- Eşrefzâde Ahmed Ziyâeddin Efendi 

38- Mehmed Fahreddin Efendi 

39- Nâfiz Efendi 

40- Ahmed Ziyâeddin Efendi25 

 Eşrefoğlu Rûmî’nin ilk şeyhinin Hacı Bayrâmı Veli olması nedeniyle 

Eşrefiyye’yi Bayrâmiyye’nin bir kolu olarak değerlendirenler de vardır. Ancak Hacı 

Bayrâm-ı Velî, seyr u sülûkunu tamamlaması için onu Hüseyin el-Hamevî’ye 

gönderdiğine göre bu tesbitin doğru olmaması gerekir. 26  

Eşrefoğlu’nun hayatına baktığımız zaman onun önce Emir Sultan’a, sonra Hacı 

Bayrâm-ı Veli’ye, daha sonra da Hüseyin el-Hamevî’ye giderek tasavvufî eğitimini 

tamamladığını görmekteyiz. Bu nedenle Eşrefiyye tarikatını Emir Sultan’ın tarikatı, 

Bayrâmiyye ve Kâdiriyyenin mezcedilmesinden meydana geldiğini söyleyenlerde 

olmuştur.27 Ancak Abdürrahim Tirsî, Divan’ında kendilerinin Kâdirî olduğunu belirtip 

diğer tarikatlardan bahsetmemektedir. 

Ey bizi ãoran úardaşlar bize ÚÀdirìler dirler 

Ey gerçek ùÀlib úardaşlar bize ÚÀdirìler dirler 

 

Bu èAbdurraóìm-i Tirsì Şeyò Eşref-zÀde bendesi 

èAbdulúÀdir eksüklüsi bize ÚÀdirìler dirler 

                (35/1—16) 

Eşrefoğlu Rumî’nin temellerini attığı Eşrefiyye tarikatı, dergâhın ikinci post-

nişîni Abdürrahim Tirsî, halifesi Muslihiddin Efendi ve oğlu Pir Hamdi Efendi 
                                                 
25  Kara, a.g.md., c.XI, s.478. 
26  Kara, a.g.md., c.XI, s.478. 
27  Güneş, a.g.e., s.62. 
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dönemlerinde kuruluş safhalarını tamamlamıştır.28 Bundan sonra ki Eşref-zâde Dergâhı 

post-nişînleri Abdürrahîm Tirsî evladından gelmiştir.  

4.1.Eşrefiyye Kültürü 

Eşrefiyye kültürünü oluşturan temel kitapların başında tarikat pirinin 

“Müzekki’n-nüfûs” adlı eseri gelmektedir. Ayrıca yine onun “Divan”ı ve “Tarîkat-

nâmesi” de bu kültürü şekillendiren belli başlı kitaplardandır. Ayrıca ondan sonra 

Eşrefzâde dergâhına post-nişîn olan diğer şeyhlere baktığımız zaman da birçoğunun ya 

divanı ya da tasavvufî eseri olduğunu görmekteyiz. Bu da Eşrefiyye’yi Osmanlı’nın en 

canlı tasavvufî hareketlerinden biri haline getirmiştir.29  

Özellikle Eşrefiyye kuruluş aşamasında iken postta bulunan Abdürrahim Tirsî ve 

oğlu Hamdi-i Evvel’in “Divan”ları,  torunu Sır Ali Efendi’ye ait olan “Divan”, “Sırru’l-

Erkan” ve “Tasdîku’l-Uşşâk” adlı eserler, mutlaka bu kültürün şekillenmesinde önemli 

rol oynamıştır. Diğer ünlü Eşrefî yazarlardan bir kaçı da şunlardır: Abdülkâdir Efendi-

Sırr-ı Deverân, İbrahim Eşrefî-Risâle-i Gülâbâd, İzzeddin Efendi-Enisü’l-Cinân (tefsir), 

Abdülkadir Necib Efendi- Mevlid, Ahmed Ziyâüddin Efendi-Gülzâr-ı Sülehâ (Tabakât), 

Tennûrîzâde Mustafa Efendi-Hediyyetü’l-Fukara.30 

Eşrefî dergâhlarında zikir perşembe akşamları yatsı namazından sonra yapılır. 

Zikre önce oturularak başlanır daha sonra ilahiler söylenerek ayakta devam edilir ki 

buna “Devran”31 denilir. En sonunda secdeye gidilerek zikir tamamlanır. 

Eşrefîlerin her gün okuduğu evrada ‘tertîb-i eşrefî” adı verilir. 100 istiğfar. 25 

İhlâs, 25 Fatiha, 100 salâvat. 300 kelime-i tevhidden oluşmaktadır. Tarikat 

mensublarının seyr u sülûku esnasında sırasıyla çekmeleri gereken esma şu şekildedir: 

                                                 
28  Kara, a.g.md., c.XI, s. 478. 
29  Kara, Mustafa, Osmanlı’nın Kandili Eşrefoğlu Rûmî, Bilge Yayım Habercilik ve Danışmanlık, Ltd. 

Şti.,İstanbul, 2006, s.84; Kara, a.g.md, c.XI, s.479. 
30  Kara, a.g.e., s.86. Kara, a.g.md., c.XI, s.479. 
31  Kemikli, Bilal, Dost İlinden Gelen Ses-Tasavvuf Edebiyatı Üzerine Araştırmalar-, Kitabevi, İstanbul, 

2004, s.102. 
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"Lâ İlahe illallah. Allah, hû, hak, hay, kayyûm, kah-hâr. settâr, müheymin, bâsıt, vedûd, 

hâ-dî". Tarikatın evradı ise bir kısmı Abdülkâdir Geylânî, bir kısmı da Hüseyin el-

Hamevî’ye ait olup Eşrefoğlu Rûmî tarafından tertib edilmiştir. Buna “evrad-ı 

Eşrefiyye”, “evrad-ı şerife-i Eşrefiyye” denilir. Eşrefî mensubları ayrıca sabah 

namazından sonra “evrad-ı Fethiye” ve “seyyid-i istiğfâr”, yatsı namazından sonra da 

istiğfar, salavât-ı şerîfe ve usûl-i Eşrefiyye okurlar. 32 

Eşrefiyye dervişlerinin giydikleri kıyafetin iki temel unsuru tac ve hırkadır. 

Tacın üst kısmında “Eşrefî gülü” bulunur ki merkezden dışa doğru üç halkadan 

oluşmaktadır. Beyaz çuha üzerine işlenen bu gülün birinci katında beş, ikincisinde altı, 

üçüncüsünde yedi yaprak bulunur. Bu gül deseninde sarı, beyaz, kırmızı ve siyah 

renkler kullanılır. Eşrefî şeyhleri beyaz, dervişleri ise yeşil tac kullanırlar.33 

Sesli zikir meclisleri nedeniyle Eşrefî dervişlerinin musikî dünyası ile irtibatları 

kaçınılmaz olmuştur. Eşrefoğlu Rûmî ve Abdürrahim Tirsî’nin şiirleri hem kendileri 

hem de başka bestekârlar tarafından bestelenmiş ve dergâhlarda okuna gelmiştir.  

Abdürrahim Tirsî’nin bestelediği bir şiiri şöyledir: 

N’oldı saña eyÀ göñül èaceb ne derde uàraduñ 

Ùurmaz aúar göziñ yaşı ùufÀn-ı Nÿóa mı ̮ uàraduñ34 

                 (72/1) 

4.2. Mürşidi   

İsmi, Eşrefzâde Abdullâh-ı Rumî İbn es-Seyyid Ahmet el- Mısrî b. Es-Seyyid 

Muhammed Suyûtî’dir. Eşrefiyye şu’besinin kurucusu olduğu için kendisine Pir-i Sânî 

denilmiştir. Babasının adı Eşref Ahmed, dedesinin ise Muhammed el-Mısrî’dir. 

754/1353 yılında İznik’te doğmuştur. Eşrefoğlu, Eşrefzâde, Eşrefî Rumî diye 

                                                 
32  Kara, a.g.md., c.XI, s.478. 
33  Kara, a.g.e., s.86-87. Kara, a.g.md., c.XI, s. 479. 
34  Ergün, Sadedin Nüzhet, Türk Musikisi Antolojisi, c.I, Rıza Koşkun Matbaası, İstanbul, 1942, 

s.15,20; Kara, a.g.e, s.88—91. 
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meşhurdur. Abdürrahim Tirsî pek çok şiirinde mürşidinden bahsetmiştir. Aşağıdaki 

beyitler de o Eşrefoğlu’nu anlatmaktadır. 

Şeyòümüz Eşrefoàlıdur èÚÀdirìdür İzniúìdür 

Dervìşlere himmetlidür gelüñ hey dervìşler gelüñ 

                (82/16) 

èAbdürraóìm-i Tirsìyem Eşrefoàlı vÀriåiyem 

Ol dost èışúı dirisiyem èışú-ıla söylerem henüz 

                (44/7) 

Eşrefoğlu Abdullah Rumî’nin soyunun Hz.Peygamber’e dayandığına dair 

rivayetler vardır.35 Tirsî, aşağıdaki beyitiyle bu iddiayı doğrular niteliktedir. 

Şeyò Resÿlu’llÀh neslidür gerçek erdür Óaú dostıdur 

Şeyòüñ himmeti èÀlìdür gelüñ hey dervìşler gelüñ 

(82/15)     

İlk eğitimini İznik’te tamamladıktan sonra Bursa’ya gelerek Çelebi Sultân 

Muhammed Medresesinde tahsiline devam etmiştir. Kırk yıl burada bulunduğu rivayet 

edilir. 

Tarikata girmeyi arzulamış, ilk önce Bursa’da Abdal Mehmed olarak bilinen 

meşhur mutasavvıf ile görüşmüş, onun işaretiyle Emir Sultan (ö.833/1429)’a, daha 

sonra onun da tavsiyesiyle Hacı Bayrâm-ı Velî (ö.833/1430)’ye sevk olunmuştur. Hacı 

Bayrâm-ı Velî’ye intisab ederek, on bir yıl yanında kalmış bu süre zarfında imamet 

görevi üstlenmiştir. Seyr u sülukunu tamamladıktan sonra hem hilafete hem de şeyhinin 

kızı Hayrunnisa Hanım ile evlenme şerefine nail olarak İznik’e dönmüştür.  Bu 

evlilikten Züleyha isminde bir kızları dünyaya gelmiştir. 

Eşrefoğlu Rumî, manevi mertebelerde daha da yükselmeyi niyaz edince, mürşidi 

onu Hama’ya, Abdülkâdir-i Geylâni neslinden Hüseyin el-Hamevî’ye göndermiştir. 

                                                 
35  Güneş, a.g.e., s.37-38. 
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O’da derhal kendisini erba’îne koymuş ve çile-hânede geçirdiği kırk günün ardından da 

kendisine icazet vermiştir. İrşada memur olarak İznik’e dönmüş ve tekkesini kurmuştur.  

Burada halkı irşâd ile meşgul olurken 874/1469’da İznik’te vefat etmiştir.36 

Kendisine nisbet edilen eserlerin isimleri şöyledir: 

1 Divan 

2 Müzekki’n-nüfûs 

3 Tarîkat-nâme 37 

Abdürrahim Tirsî şeyhinin vefatından büyük üzüntü duymuş ve şu mısraları 

kaleme almıştır. 

Bu bì-çÀre garìb n’itsün aàlayÿ úancarÿ gitsün 

Sensüz bu cióÀnı n’itsün Eşrefoàlı Rÿmì SulùÀn 

 

Bu èAbdürraóìm-i Tirsì andandur Àh u zÀrisi 

İşler yüregi yaresi Eşrefoàlı Rÿmì SulùÀn 

             (115/19—20) 

4.3. Tasavvufa Girişi ve Seyr u Sülûku 

Daha dört yaşında bir çocukken babasıyla birlikte İznik’e gitmiş ve Eşrefoğlu 

Rumî’nin sohbetlerine katılmıştır. Kaynaklarda ona çok düşkün olduğu ve yanından 

ayrılmak istemediği belirtilmektedir. Eşrefoğlu’nun, bu çocuğun kendisine verilmesini 

ve onu terbiye edip yetiştirmek istediğini belirtmesi üzerine, babası da bunu kabul 

etmiştir. 38 

                                                 
36  Sefîne, c.I, s.100-102; Yâdigâr, s.86-88; Menâkıb-ı Eşrefzâde, s.7-27; Güneş, a.g.e., s.37-72; Kara, 

a.g.e., s. 37—50. 
37  Bursalı Mehmet Tâhir Efendi, a.g.e., s.17; Kara, a.g.e., s.53-59; Güneş, a.g.e., s.73-89; Sefîne, c.I, 

s.103; Yâdigâr, s.87-88; Menâkıb-ı Eşrefzâde, s.27-28. 
38  Yâdigâr,  s.88-89; Sefîne, c.I, s.104; Menâkıb-ı Eşrefzâde, s.69; Özcan, a.g.md., c.I, s.293; Güneş, 

a.g.e., s.69. Ravzâ-i Evliyâ, s.280. 
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 Böylece başlayan süreçte mürşidinin gözetiminden ayrılmayarak son derece 

itinalı bir şekilde eğitimini sürdürmüştür. Menâkıb-ı Eşrefzâde’de hocasının kendisine 

şöyle dediği rivayet edilmektedir: 

“Ata belinden ana rahmine düşeliden beri seni terbiye ederim ve bu diyara 

gelmeden maksudum ancak sensin.”39 Bundan dolayı Eşrefoğlu Rûmî yazları Tirse 

yaylasında geçirip, kışları ise İznik’te otururlarmış. 

Abdürahim Tirsî, müridliği zamanında Hızır aleyhisselâm ile görüşüp sohbet 

etmeyi çok arzular ve şeyhine de bu isteğini sık sık arzedermiş.  

Bir gün mürşidi onu pazara elma almaya gönderir. O da emrolunduğu üzere 

alışverişini yapıp âsitâneye geri dönerken yolda bir dervişe rastlar. Bu zat kendisine “Aç 

bakalım sepetinde ne var.” deyince o da sepetini açar, derviş de bir elma alır ve sonra da 

geçip gider.  

Tekkeye gelip elma sepetini huzuruna sunduğu zaman şeyhi: “Abdürrahim, 

elmalardan birisi eksik.” der. O da bir dervişin aldığını söyler bunun üzerine hocası 

“Neden eteğine sıkı yapışmadın.” buyurur. “Kim olduğun bilemedim.” diye üzülünce de 

“Yâ Abdürrahim, Hızır (a.s.)’ı görsem derdin ama bilsem demezdin o nedenle gördün 

ama bilemedin.” demişlerdir. 

Artık “Ah görsem, bilsem.” diye arzu ederlerken bir gece “Abdürrahim, var bu 

gece yaylaya git.” diye emir gelir. Derhal itaat edip yaylaya varınca İznik’te 

kendisinden elma alan dervişi görür ve bilir ki bu arzuladığı kişidir. Eteğine yapışır ve 

Allah’a çok şükreder. Kendisinden dua rica ettiğinde “Ey Abdürrahim, sen hizmetinde 

olduğun zatın kıymetini bil ve onun hayır duasını rica kıl.” diye buyurup ortadan 

kaybolurlar.40 Bu olaydan sonra şeyhine itikadı ve bağlılığı daha da artmış, can ü 

gönülden mücâhedeye devam etmiştir.  

                                                 
39  Menâkıb-ı Eşrefzâde, s.69; İznikli Eşrefoğlu Rûmî’nin Menkıbeleri, s.85. 
40  Menâkıb-ı Eşrefzâde, s.70—71; İznikli Eşrefoğlu Rûmî’nin Menkıbeleri, s.85—89. 
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Müritliği zamanında şeyhinin bir hizmeti olsa, hemen yerine getirir sonra yine 

kendi haliyle meşgul olurdu. 

Bir gün pazarda yerine getirmesi gereken bir hizmeti olur ve hemen varıp eda 

eder. O esnada elinde otuz akçeye aba satan birini görür. Bir tane alır ve giyinir tam da 

üzerine göre olur. Otuz bir akçe vererek satın alır. Pazarcı kendisini beklemesini, 

paranın üzerini getireceğini söyler.  Ancak aradan bir müddet geçmesine rağmen geri 

dönmez. 

Abdürrahim Tirsî de artık beklemez ve halvet-hâneye geri dönerek zikrullah ile 

meşgul olur. Eşrefoğlu yanına giderek “Ey Abdürrahim!” diye seslenir. “Lebbeyk 

Sultanım” deyince “Ne işlersin?” buyurur. Bunun üzerine “Zikrullah ederim.” der. O da 

“Hilaf söylersin ve zikrullah yerine otuz bir akçe, otuz bir akçe diye söylenirsin. Nice 

zikrullah edersin. Bu küstahlık yetmez iken inkâr dahi edersin. Bu makule evzâı bir dahi 

eyleme, zira mahrumluğa bâistir. Eğer bizim taamımıza ve kisvemize razı olursan, 

devlet bulursun ve yoksa çok nâdim olursun, ancak son pişmanlık fayda vermez!” diye 

uyarıda bulunur.41 

Hocasının ikâzlarına dikkat edip, emirlerine riâyet ederek hayır duasını almıştır. 

Eşrefoğlu Rumî kendisinden sonra İznik’teki âsitânenin ikinci post-nişîni olarak onu 

vasiyet etmiştir. Vakti gelince kızı Züleyha Hanım’la evlenmesini de ayrıca işaret 

buyurmuştur. 

4.4. İrşat Faaliyetleri 

Abdürrahim Tirsî, seyr u sülûkunu tamamlayıp şeyhinin vasiyeti ile posta 

geçtikten sonra o da şeyhinin yolundan giderek irşat görevini üstlenmiştir.42 Hakkında 

anlatılan menkıbelere baktığımız zaman onun halkın içinden birisi olup talebe 

yetiştirmeye ne kadar önem verdiğini, insanların da kendisine nasıl sevgi, hürmet ve 

itibar gösterdiğini görmekteyiz. 
                                                 
41  Menâkıb-ı Eşrefzâde, s.52—54; İznikli Eşrefoğlu Rûmî’nin Menkıbeleri, s.49—51. 
42  Ravzâ-yı Evliyâ, s.280.  
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 Rivayet edildiğine göre Tirse yaylasında bir cami inşa etmek ister, müridleri ve 

halktan sevenleri ile ormana ağaç kesmeye giderler. Yanlarına bir küçük tencere pirinç 

çorbası ve çok sayıda tabak alırlar.  

Mola verildiğinde insanlar bir araya gelip sofralara otururlar. Abdürrahim Tirsî, 

o küçük tencerenin üzerine Fatiha-yı şerif okuyarak, tabakların doldurulmasını emreder. 

O büyük tabaklar çorbayla doldurulup herkes karnını doyurduktan sonra sanki hiç 

yenilmemiş gibi aynı miktarda çorba tencerede kalır. 

Yemek sonrası cemaat tekrar hizmetle meşgul olurlar. Vakit ikindi olup herkes 

abdestini tazeleyince onlara ikindi namazını kıldırır. Tesbih ve duadan sonra bir grup 

yörüğün onlara doğru geldiği görülür. Yanlarında getirdikleri çeşitli türden yemekleri 

kendisine arz ederler. 

Emir üzerine sofralar kurulup herkes karnını doyurunca, tekrar geldikleri yola 

geri dönerler. Şeyh efendinin gelen yörüklerle hiç konuşmaması dikkat çekmiştir.  

Bu olaydan sonra cuma günü gelince Abdürrahim Tirsî müridleri ile birlikte 

cuma namazına gider. Talebelerinden âsâdâr Habib Dede cami önünde gördüğü bazı 

yörüklere “O vakitde bize yemek getirdiniz, şeyh efendi bundan gayet memnun oldu.” 

deyince, “Ne yemeği, bizim bundan haberimiz yoktur.” dediler. 

Aralarında geçen bu konuşmayı duyunca Abdürrahim Tirsî kendilerine şunu 

söyler: “Habib Dede, o yemeği getiren yörükler değil yörükler suretinde melekler idi. 

Allah Teâlâ kereminden, bizim hizmetimizde bulunan müminleri tâ’zim için kudret 

sofrasından melekleriyle o yemeği gönderdi.” Şunu da ilave etti ki: “Meleklerin 

yörükler suretinde gelmelerinin sebebi, onların kalbi temiz mü’minler olmalarıdır.”43 

Abdürrahim Tirsî, sadece halk arasında teveccüh edilen biri olmayıp aynı 

zamanda dönemin padişahı ve ailesi tarafından da görüşlerine değer verilen bir zat idi.  

Züleyha Hanım’ın Abdürrahim Tirsî ile nikâhı kıyılıp artık saraydan ayrılarak İznik’e 

gönderilmesi söz konusu olunca Sultan II. Bayezid’in hanımı Şehzâde Korkut’un 

                                                 
43  Menâkıb-ı Eşrefzâde, s.72—73; İznikli Eşrefoğlu Rûmî’nin Menkıbeleri, s.89—93. 
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annesi, kendisiyle görüşerek şu ricada bulundu: “Zevcin Abdürrahim Tirsî’den rica edip 

himmet talep ederiz ki Sultan Bayezid’den sonra padişah benim oğlum olsun.”  

Züleyha Hanım sık sık bu ricayı eşine hatırlatırdı. Kendisi bir gece rüyasında 

Hz. Muhammed (sav)’in de teşrif eylediği büyük bir meclis kurulduğunu görür. 

Abdürrahim Tirsî’de Peygamber Efendimizin (sav) huzurunda bulunup kendisine 

şehzâdelerden hangisinin tahta geçmesinin uygun olacağını sual eder.  

Sultânü’l-Enbiya buyurdu ki: “Rumun Kara oğlanının muradı Sultan Selim’dir. 

Buyururlar ki: “Murad Abdürrahim Tirsî’dir.” Bunun üzerine diğer şehzâdelerin 

başından devletleri alınıp meclisden kaldırılırlar. 

Züleyha Hanım rüyadan uyanınca eşine “Biz sizden Şehzâde Korkut’u rica 

ederdik meğer siz ise Sultan Selim’in padişah olmasını istermişsiniz.”der. Bunun 

üzerine “Şeyhim kızı, Şehzade Korkut’tan evlad gelmez âl-i Osman’ın nesli kesilsin 

mi? Bu Hakk’ın rızasına uygun değildir.” diye cevap verir. Buradan anlaşılmaktadır ki 

Allah dostları Hakk’ın rızasına uygun amel ederler.44 

4.5. Halifesi  

Abdürrahim Tirsî vefat ettiğinde oğlu Hamdi Efendi henüz posta geçecek 

olgunluğa ermediğinden, Mudurnu kasabasından Muslihidin Efendi şeyhinin vasiyeti 

üzerine halife olmuştur. Şeyh-zâdenin eğitimi ve terbiyesi ile o meşgul olmuştur. Kırk 

dervişle beraber onu da erbaîne koymuş, bu esnada Hamdi Efendi’nin kalbine 

“Şeyhimiz küçük bir âdemdir, bu kadar kişiyi nasıl terbiye edecek?” diye bir hatıra 

gelir. Henüz o düşünce kalbinden gitmeden Muslihiddin Efendi çile-hâneye gelir ve 

şöyle der: “Oğlum şahin de küçüktür amma amelinde seridir.” Muslihiddin Efendi vefat 

ettiğinde postu Hamdi Efendi’ye bırakmıştır.45 

                                                 
44  Menâkıb-ı Eşrefzâde, s.73—75; İznikli Eşrefoğlu Rûmî’nin Menkıbeleri, s.95—99. 
45  Yâdigâr, s.89; Sefîne, c.I, s.105; Menâkıb-ı Eşrefzâde, s.76—77; İznikli Eşrefoğlu Rûmî’nin 

Menkıbeleri, s.101. 
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5. Vefatı: 

Eşrefoğlu Rumî’nin irtihalinden sonra İznik’teki âsitânede saliklerin irşadı, 

talebelerinin terbiyesi ile meşgul iken 926 Saferinde (Şubat 1519) ahirete intikal 

etmiştir.46 

Abdürrahim Tirsî’nin vefat tarihi ile ilgili Mehmet Nâilî Tuman’ın Tuhfe-i 

Nâilî’sinde farklı bir rivayet bulunmaktadır. Burada vefat tarihi 944—1537 olup “Vuslat 

vahdet” cümlesi de vefatına tarih olarak verilmiştir.47 Ancak bu görüş tek kalmıştır.  

Kaynaklarda yer alan Abdürrahim Tirsî’nin kabri ile ilgili bilgilere baktığımız 

zaman, o dönemde var olan Eşrefoğlu türbesinin karşısında kendisine ait yapılmış olan 

bir türbeye defn olunduğu anlaşılmaktadır.48 Ancak bugün bu türbeler mevcut değildir. 

İznik’teki Eşrefoğlu Rumî’nin kabri yanında birçok kabir bulunmakla birlikte bunların 

bir kısmı isimsizdir. Bu kabirlerin Eşrefoğlu Rûmî ailesine ait olduğu tahmin 

edilmektedir. Kitâbesi olan kabirler de o dönemin İznik eşrafına ait olup içlerinde 

Abdürrahim Tirsî yoktur. Diğer kitabesiz kabirler için oradaki bir tabelada şu ifadeler 

yer almaktadır: “1. Eşrefoğlu Abdullahi Rûmî, 2. Mevlâna Taceddin-i İbrahim, 3. Sırrı Ali 

Efendi, 4. Amasyalı Pir Mehmed Efendi, Ekâbir ve ulemalar burada medfundur.”    

Görüldüğü üzere kitabesinde açıkça Abdürrahim Tirsî’nin adı yazan bir kabir 

burada yoktur. Torunu Sırrı Ali Efendi’nin ismi dahi geçmekte olup kendisinden hiç 

bahsedilmemektedir. Eşrefoğlu Rumî’nin yanındaki isimsiz kabirlerden birinin ona ait 

olabileceği tahmin edilmektedir. 

 Tüm bu bilgilerin yanı sıra onun, Mudurnu Büyük Cami Mahallesinde merhum 

Emekli Öğretmen Nuri Özdemir’in bahçesinde medfun bulunduğuna dair bir rivayet de 

                                                 
46  Yâdigâr, 89; Sefîne, c.I, s.104; Menâkıb-ı Eşrefzâde, s.71; İznikli Eşrefoğlu Rûmî’nin Menkıbeleri, 

s.89; Özcan, a.g.md., c.I, s.293;TDEA, c.I, s.22. 
47  Tuman, a.g.e., c.II, s.1237. 
48  Yâdigâr, s.89; Sefîne, c.I, s.104; Menâkıb-ı Eşrefzâde, s.71; İznikli Eşrefoğlu Rûmî’nin Menkıbeleri, 

s.89; Özcan, a.g.md., 293; TDEA, c.I, s. 22. 
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bulunmaktadır.49 Burada bulunan kabrin kitabesine dayanarak bu türbenin ona ait 

olduğu iddia edilmektedir. Kitabe şu şekildedir: “Tarihin kim bilmez evvelinden deyu 

keşfeyledi irfan. İrer maksuduna elbet ziyaret eyleyen ihvan görünce kabri. Kutbü’l-arifin 

tarika-i Kadiriye'den Abdurrahim Tırsî hazretlerinin merkadi şerifidir.”50 Ancak bu rivayeti 

destekleyen hiçbir bilgiye kaynaklarda rastlamak mümkün değildir. Muhtemelen bu 

kabir Abdürrahim Tirsî’nin makamıdır. 

Oğlu Pir Hamdi Efendi’den nakledilen rivayet ise onun şeyhinin karşısına defn 

edildiği kanaatini desteklemektedir. Bu rivayete göre, Abdürrahim Tirsî’nin vefatından 

sonra siyah, gözleri görmeyen bir köpek gelip biraz Eşrefoğlu’nun, biraz da Abdürrahim 

Tirsî’nin kabrine yüz sürer, ayakucunda yatardı. Oraya namaza gelip gidenler bu köpeği 

oradan kovmalarına rağmen tekrar geri gelirdi.  

O zaman âsâdar Habib Dede İznik halkına: “Bu köpeği rahatsız etmeyin, bunda 

bir hikmet olsa gerek, ortaya çıkmasını bekleyin.” der. 

Köpeğin oraya gelmesinin üzerinden kırk gün geçince, kırk birinci gün halk 

ikindi namazından çıktıklarında, o köpek yine bir müddet Eşrefoğlu’nun, bir müdette 

Abdürrahim Tirsî’nin kabrine giderek feryad eyler. Orada hazır olan cemaatin hepsi 

gördüler ki bu köpeğin iki gözü de açılmış ve önceki gibi sağ salim olmuştur.51 

 

                                                 
49  http://www.mudurnuhaber.com/Evliyalar/ABDURRAHIM-TIRSI-HAZRETLERI 1544.htm, 

22.10.2009. 
50  http://www.mudurnu.com/mudurnuevliyalari.html, 22.10.2009. 
51  Menâkıb-ı Eşrefzâde, s.75—76; İznikli Eşrefoğlu Rûmî’nin Menkıbeleri, s.99—101. 
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II. BÖLÜM 

DİVAN 

1- Divan  

Abdürrahim Tirsî’nin bilinen tek eseri Divan’ıdır. Kaynaklarda Divan’ının 

dışında herhangi bir eseri olduğundan  bahsedilmemektedir.1 Şairin kendisi de muhtelif 

şiirlerinde divanından bahsetmektedir: 

Çav ola adum èÀleme çoú óÀlim gelmez úaleme 

Geldügi úadar dilime yazam dìvÀnıma benüm 

                  (96/5) 

Görelden seni ey òÀnum sever seni göñlüm cÀnum 

Senüñ óüsnüñ kitÀbıdur elümde şimdi dìvÀnum 

                (99/4) 

Şair, şiirlerini halkı irşâd makamında ilhâmî olarak söylemiştir. Kendisi de pek 

çok beyitinde söylediklerinin kendi ihtiyarı olmadığını belirtmektedir 

èAbdürraóìm-i Tirsì var idelü iy sevdÀ-yı yÀr 

Saña bir derd virmiş dil-dÀr bu söz iòtiyÀruñ degül 

                (86/7) 

Ögrendüm varup gelmegi maèşÿú cemÀlin görmegi 

Dostdan alduàum òaberi dìvÀnlara yazar oldum  

                (93/6) 

                                                 
1  Bursalı Mehmet Tâhir Efendi, a.g.e,, s.94. 
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 Abdurrahim Tirsî’nin, Yunus Emre ve Eşrefoğlu Rûmî’nin tesirinde kalarak 

kısmen aruz, çoğunlukla da hece veznini kullanarak sade bir dille söylediği şiirlerine 

eski mecmualarda rastlamak mümkündür. Nuri Özcan, “Abdürrahim Tirsî” maddesinde 

şâir için “S. Nüzhet Ergün, Türk Şairleri’nde çeşitli mecmualardan topladığı on bir şiirini 

yayımlamıştır” ifadesini kullanmıştır.2  

2007 yılında Vildan Özmen tarafından Abdürrahim Tirsî Divan’ı yüksek lisans 

tezi olarak çalışılmıştır.3 İki nüsha kullanılarak yapılan bu çalışmada şairin 88 şiiri 

bulunmaktadır. Özmen, bizim çalışmamızda kullandığımız M1. ve B. nüshalarını 

görmemiştir. Ayrıca bu çalışmada bazı okuma hataları da bulunmaktadır. Bu 

nedenlerden dolayı Abdürrahim Tirsî Divanı’nın tekrar çalışılması uygun görülmüştür. 

 

2- Divanın Şekil Yapısı 

2.1. Vezin ve Kâfiye 

Tekke edebiyatı, “âşık edebiyatı” gibi hem halk şiirine hem de divan şiirine 

bağlı, iki yönlü bir yapıya sahiptir. Bu nedenle tekke edebiyatının manzumeleri hem 

aruz hem de hece vezniyle yazılmıştır. Bu şiirlerin kendine özgü bir vezni ve şekli 

yoktur ve çok defa âşık şiiri şekliyle divan şiiri şeklini birleştirerek ayrı bir yapıya sahip 

olmuştur. 

Tekke edbiyatı ürünlerinde aruz hatalarına sık sık rastlanır; çünkü bu şairler çok 

iyi bir eğitim görmedikleri için şiirleri aruz hatalarıyla doludur. Daha çok Türkçe 

kelimelerde görülen bu hatalar, “imale” ve “zihaf”tan kaynaklanan aruz 

bozukluklarıdır.4 

                                                 
2  Özcan, a.g.md. c.I, s. 293. 
3  Tez için Bkz. Özmen, Vildan, Abdürrahim-i Tirsî Divanı (İnceleme-Metin-Düz Yazıya Çeviri), 

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Kocaeli, 2007. 
4  Artun, Erman, Dinî - Tasavvufî Halk Edebiyatı, Kitabevi-299, İstanbul, 2006, s.119-120; Güzel, 

a.g.m., Türk Dünyâsı El Kitâbı, c.III, s.251. 
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Abdürrahim Tirsî, Divan’ında hece ve aruz veznini birlikte kullanmış ancak 

çoğunlukla heceye ağırlık vermiştir. Esasen bu şiirleri heceyle veya aruzla yazılmış diye 

kesin çizgilerle ayırmak da doğru olmaz kanaatindeyiz. Tirsî Divan’ındaki aruzla 

yazılmış şiirlerde çok sayıda vezin hataları mevcuttur. Aruz vezninin heceye uyum 

gösteren basit cüzleri kullanılmıştır. Divan’da kullanılan vezinler aşağıda verilmiştir: 

Aruz5: 

Bahr-i Remel6: 

Fâ'ilâtün / Fâ'ilâtün / Fâ'ilâtün / Fâ'ilün 

Gazel: 2, 3, 8, 23, 27, 30, 39, 40, 45, 47, 87 (beyitlerin “b” dizeleri), 94, 95, 104, 

105, 131,136 (Son iki beyit), 146, 158, 160, 161, 166. 

Fâ'ilâtün / Fâ'ilâtün / Fâ'ilün 

Gazel: 4, 6, 7, 65, 87 (Beyitlerin “a” dizeleri),100,101, 117, 118, 120, 135, 136 

(İlk beş beyit), 139, 163. 

Bahr-i Hezec: 

Mefâ'îlün / Mefâ'îlün / Mefâ'îlün / Mefâ'îlün 

Gazel: 1, 4, 69, 121, 122, 123, 144, 162. 

Mefâ'îlün / Mefâ'îlün / Fe'ûlün 

Gazel: 5, 11, 29, 34, 60, 61, 68, 124, 134.  

Bahr-i Recez: 

Müstef'ilün / Müstef'ilün / Müstef'ilün / Müstef'ilün 

Gazel: 12, 41, 111. 

Bu gruplamalar yapılırken az vezin kusuru gösteren şiirler aruz vezniyle 

yazılmış olarak kabul edildi. Aynı beyit ve ya şiirin içinde çok bariz şekilde görülen 

kusurlar aruz olarak kabul edilmemiş bunların heceyle yazılma ihtimali daha kuvvetli 

olarak kabul edilmiştir. 
                                                 
5  Aruz kalıpları için bkz. Dilçin, Cem, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, 5.bs, Türk Dil Kurumu Yayınları 

/517, Ankara, 1999, s.19—29. 
6  Şiirlerin numaraları transkribe Divan metnindeki sıra numaralarıdır. 
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Yunus Emre, Eşrefoğlu gibi Abdürrahim Tirsî’de heceli ve aruzlu şiirlerin 

önemli bir miktarını musammat tarzında kaleme almıştır. Musammat tarzında beyit 

esasıyla yazılan bu şiirlerin her birini ortadan ikiye böldüğümüzde kıtèa şekline 

girdiğini görmekteyiz. Hece vezniyle yazılan bazı manzumeler ahenk olarak aruz 

kalıplarına uygunluk göstermekle beraber çok sayıda kusur ortaya çıkmaktadır. Bu tarz 

söyleyişleri hece-aruz ikiliği olarak değerlendiren araştırmacılar bunun Tekke edebiyatı 

şairlerinin ortak özelliği olduğunu söylemişlerdir.7 

Hece8: 

4+4+4+4=16 

Gazel: 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 32, 33, 35, 36, 

37, 38, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 62, 63, 64, 66, 67, 70, 72, 73, 74,75, 

76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 98, 99, 102, 103, 106, 

107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 119, 125, 126, 127, 129, 130, 132, 133, 

138,140, 141, 142, 142, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 159, 164, 

165. 

5+5=10 

Gazel: 31, 128. 

6+5= 11 

Gazel: 57, 58, 59.  

4+4+3=11 

Gazel: 56, 79, 97, 116, 137, 145.  

7+7=14 

Gazel: 156.  

Yunus Emre, Eşrefoğlu ve Kaygusuz Abdâl’da olduğu gibi Abdürrahim Tirsî’de 

kâfiye konusunda vezinde olduğu gibi kuralcı değildir.9 Şiirlerinin çoğunlukla tek ünsüz 
                                                 
7  Güneş, Mustafa, Eşrefoğlu Rûmî ve Divân’ı (İnceleme Metin), İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, (Doktora Tezi), Malatya, 1994, s.77—78. 
8  Hece kalıpları için bkz. Dilçin, a.g.e., s.41-58. 
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benzerliğinden oluşan yarım kafiye göze çarpmaktadır. İlâhilerinin çoğunda kâfiyeden 

sonra redif kullanmıştır. San’atkarâne bir tavır içinde değildir. Şiirlerinde kafiyeler 

baştan sona aynı disiplin içinde devam etmez, zaman zaman bozulur. Doğal bir şekilde 

içinden geldiği gibi söylemiştir.  

2.2. Nazım Şekilleri 

 Tirsî Divan’ındaki ilâhiler “gazel” nazım biçimiyle kaleme alınmıştır. Bunların 

kafiye şeması çoğunlukla gazelinki (aa, ba, ca, da, v.s.) gibidir. Divan’daki birçok şiir 

musammat gazel tarzında yazılmıştır. Bunlarda iç kâfiye vardır. Beyitler ortadan ikiye 

bölündüğü zaman hece vezniyle yazılmış kıtalar gibi olmaktadır. Bu şiirlerin kafiye 

şeması, Halk edebiyatının çok sevilen bir nazım türü olan “koşma” ya benzemektedir. 

Koşmanın kafiye şeması: baba — ccca - ddda10… şeklindedir. Aşağıdaki şiir buna örnek 

gösterilebilir. 

Derdiñi cÀnum[uñ] cÀnı / niceye degin çekeyin 

Gice gündüz úanlu yaşım / yÀ niceye dek dökeyin 
 

Senüñ derdüñden iy NigÀr / yandı ùutuşdı cÀn ciger 

Bu işlere kim ãabr ider / yÀ ben nice sabr ideyin 
 

Yandı cÀn ciger ùutuşdı /èışúuñ odı başdan aştı 

Vardı göñül saña düşti / sevdi ayrılmaz n’ideyin           

                (106/1—3) 

Abdürrahim Tirsî’nin aşağıdaki, “vahşî göñül” redifli şiiri, Tekke Edebiyatı’nda 

yeni bir şekil denemesi olarak kabul edilebilir. Beyitlerin birinci dizesi: Fâ'ilâtün / 

Fâ'ilâtün / Fâ'ilün, ikinci dizesi ise Fâ'ilâtün / Fâ'ilâtün / Fâ'ilâtün / Fâ'ilün şeklindedir.  

Ey göñül vaóşì göñül vaóşì göñül 

Úande gitdüñ úandesin vaóşì göñül vaóşì göñül 
                                                                                                                                               
9  Güneş, a.g.tz., s.80. 
10  Dilçin, a.g.e., s.305-306. 
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Seyr idersin èÀlemi her cÀ-be-cÀ 

Bì-úarÀr yiller gibi vaóşì göñül vaóşì göñül 

                (87/1—2) 

2.3. Nazım türleri: 

2.3.1. İlahi   

İlahiler doğrudan dinî konulara bağlı tekke edebiyatı nazım türüdür. Kelime 

anlamı Allah’a aittir. İlahilerde Allah sevgisi ve onun çevresindeki her türlü dinî 

konular işlenir. Bunlar aruz veya hece ile yazılır. 11  

Abdürrahim Tirsî, Divan’ındaki şiirlerinin çoğunluğunu ilahi ve nutuk türünde 

kaleme almıştır. Bu ilahilerdeki temel konu Allah aşkıdır. 

 Gelüñ terk idelüm dünyÀ çü bildüñ fÀnidür dünyÀ 

İrelüm MevlÀ úatına ki dÀim bÀúidür MevlÀ 

 

 Bu fenÀya göñül virüp buña olmayalum meşàÿl 

Bize yüz úarası bunda gelür óaøretde key añla 

                (1/1—2) 

2.3.2. Tevhid  

Tekke ve divan edebiyatında Allah’ın varlığını ve birliğini dile getiren 

manzumelere verilen addır. Tevhid’in anlamı birleme, bir olduğunu kabul ve ifade 

etmektir. Tevhidler kaside, gazel ve mesnevi tarzında yazılırlar.12 Tirsî’nin gazel 

tarzında yazmış olduğu tevhid örnekleri aşağıda verilmiştir: 

Gelüñ idelüm tevóìdi tevóìd ÒüdÀ buyruàıdur 

Úoyalım èÀrı nÀmÿsı meclisümüz RabbÀnìdür 
                                                 
11  Artun, a.g.e., s.126; Güzel, a.g.m., Türk Dünyâsı El Kitâbı, c.III,  s.256. 
12  Artun, a.g.e., s.131; Güzel, a.g.m., Türk Dünyâsı El Kitâbı, c.III,  s.259. 



 33

 

Uralum èaşú-ıla õikri dosta ùoàruldalum fikri 

Nÿr-i tevóìd göñülleri ãÀfì úılsun ãayúalıdur 

               (20/1—2) 

Çün öldi nefsimüz tevóìd-i Óaúda 

Dirildi göñlimüz tevóìd-i Óaúda 

 

CihÀnuñ varlıàın küllì unutduú  

Göñül virdük Óaúa tevhìd-i Óaúda 

           (124/1—2) 

2.3.3. Münâcaât  

Allah’a dua konulu şiirlerdir. Bu şiirler sadece Allah’a yalvarmak ve dilekleri 

söylemek ve Hz. Muhammed (s.a.v.) için yazılır. 13 Abdürrahim Tirsî, şiirlerinin 

birçoğunda Allah’a münâcaât etmektedir. Aşağıda verilen şiir bu türün bir örneğidir: 

GünÀhum çoú günahum çoú meded senden yÀ İlÀhì 

äuçumdan geç beni èafv it meded senden yÀ İlÀhì 

 

Yüzüm úara günÀhım çok saña lÀyıú èamelüm yoú 

Saña varmaàa yüzüm yoú meded senden yÀ İlÀhì  

                 (152/1—2) 

2.3.4. Naat:  

Naat bir şeyi nitelendirip, överek anlatmaktır. Tekke ve divan edebiyatında Hz. 

Muhammed’i (s.a.v) övmek amacıyla yazılan manzum ve mansur eserlerdir. Naatlarda 

genellikle Hz. Muhammed’e (s.a.v.) duyulan sevgi, saygı ve inanç anlatılır.14 

                                                 
13  Artun, a.g.e., s. 131; Güzel, a.g.m., Türk Dünyâsı El Kitâbı, c.III, s. 260. 
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Abdürrahim Tirsî Divan’ında Hz. Peygamber’e (s.a.v.) yazılan bir naat şöyledir: 

Yüzüñ nÿru ÒüdÀdur yÀ Muóammed  

Saña cÀnlar fidÀdur yÀ Muóammed 

 

CemÀlüñ sÿretü sebèu’l-meåÀnì 

èAle’l-èarşi’s-tevÀdur yÀ Muóammed 

 
èUrÿcuñ seyr-i sübhÀne’l-leõìdür 

MaúÀmÀtuñ èulÀdur yÀ Muóammed 

            (11/1—3) 

2.3.5. Medhiye  

Din ve devlet büyüklerinden birini övmek için yazılan mensur ve manzum 

eserlerdir. Methiyelerin nazım şekli genellikle kasideler olmakla birlikte, şairler diğer 

nazım şekillerini de kullanmışlardır.15 Tirsî, genellikle şiirlerinde şeyhi Eşrefoğlu Rumî 

ve tarikat büyüğü Abdülkâdir Geylâni’den övgüyle bahsetmektedir. 

Bir müémìn òıõmetin úılsa cÀn [u] gönül ile sevse 

Áòir ùamuya emr olsa úomaz sırrı ̮ Eşref-zÀdenüñ 

Ùarìú-i cümleden òÀãdur ayaàın ãıdú-ıla baãdur 

Bilmeyenlere pek yasdur ùarìúi Eşref-zÀdenüñ 

                (83/ 3—4) 

2.3.6. Nasihatnâme (Pend-nâme) 

Dinî- tasavvufî, ahlâkî ve sosyal konularda öğüt vererek yol gösteren manzum 

ve mansur eserlerdir. Öğretici nitelikte olan bu eserlerin içinde atasözleri, deyimler, ayet 

ve hadisler, kelâm-ı kibârlar, din ulularının sözleri, darb-ı meseller bulunmaktadır.16 

                                                                                                                                               
14  Artun, a.g.e., s. 133; Güzel, a.g.m., Türk Dünyâsı El Kitâbı, c.III, s.260. 
15  Artun, a.g.e., s. 136; Güzel, a.g.m., Türk Dünyâsı El Kitâbı, c.III, s.263. 
16  Artun, a.g.e., s.146;  
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Bir mutasavvıf olarak Tirsî, Divan’ının birçok yerinde nasihatlarda 

bulunmaktadır. 

Bu dünyÀnuñ fenÀsına naôar úıluñ hey yÀrenler 

MÀla mülke oàla úıza göñül virmeñ hey yÀrenler 

 

Bir dem sevindürür seni Àòir çoú aàladur seni 

Yürege ùoldurur fÀnì ölüm gelür hey yÀrenler 

                (32/1—2) 

2.3.7. Tarikatnâme 

 Tarikat kurallarını ve tarikat yollarını anlatan eserlerdir.17 Abdürrahim Tirsî, 

kendi tarikatından ve tarikat mensuplarından bahsettiği pek çok şiir söylemiştir. 

Óikmet söylenür dilinde başlar oynanur yolında 

CÀn virilür ãoóbetinde bize ÚÀdirìler dirler 

 

Yüzin gören óayrÀn olur ins cin melek muóìb olur 

SelÀùìnler yüzin sürer bize ÚÀdirìler dirler 

               (35/3—4) 

2.3.8. Devriye 

Tekke edebiyatında, evrenin ve insanın Allah’tan çıkıp, tekrar Allah’a dönmesi 

felsefesine göre yazılan tasavvuf şiirlerine devriye denir. Tasavvuf felsefesindeki ruhun 

âlemi dolaşmasını konu edinen şiirlerdir.18 Abdürrahim Tirsî ise ruhunun âlemdeki 

seyrinden şöyle bahsediyor: 

Úamer oldum gice ùoàdum gÀh bedir gÀh hilÀl oldum 

GÀh şems olup żiyÀ virdüm seyr idüp sırr oldum yine 

                                                 
17  Artun, a.g.e., s.146. 
18  Artun, a.g.e., s.139. 
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Bulıt oldum gökyüzine úaùre ãaçdum yiryüzine 

Düşdüm ãadefler aàzına deñizden seçildüm yine 

                (138/7—8) 

3. Dil ve Üslûbu 

Abdürrahim Tirsî’yi dil hususiyetleri bakımından, Hoca Ahmed Fakih, Sultan II. 

İzzeddin Keykâvus, Şeyyad Hamza, Yunus Emre, Âşık Paşa, Hacı Bayrâm-ı Veli, 

Ahmed Bîcân ve Yazıcıoğlu Muhammed zincirinin bir halkası olarak kabul edebiliriz. 

Türkçe’nin hemen bütün Anadolu’da hem resmî hem de edebî bir dil olarak 

kabul görüp yerleşmesi, ancak XIV.—XV. yüzyıllarda gerçekleşebilmiştir. Buna rağmen 

yine Arapça ve Farsça eser yazmak revaçtaydı. Abdürrahim Tirsî’nin eserini 

oluştururken, hocası Eşrefoğlu Rumî’yi takip ederek halkla daha iyi bir diyalog 

kurabileceği dil olarak Türkçe’yi seçmesi belli bir misyona işarettir. Bu misyon 

Anadolu’da dil birliğinin sağlanması ve Türk kültürünün hakim olmasıdır. 

Anadolu sahasında Oğuzların konuşup yazdığı yazı dilini, Yunus Emre’den 

sonra Eşrefoğlu Rumî ve talebesi Abdürrahim Tirsî en güzel şekilde korumuş ve 

kullanmışlardır. 19  

Şairin Divan’da kullandığı dil, duru ve sadedir. Metindeki Türkçe kelime sayısı 

oldukça fazla olup Arapça ve Farsça kelimelere ve tamlamalara az yer verilmiştir. 

Bunlar, halkın arasında sürekli olarak kullanılan ve onların rahatlıkla anladığı türden 

kelimelerdir. Sanat ve hüner göstermek birinci derecede önemli olmadığı için, öz ve 

temel Türkçe çizgisinden ve konuşma dilinden uzaklaşılmamıştır.  

Muhteva bakımından olduğu gibi, dil ve üslûp bakımından da Yunus Emre tarzı, 

pek çok tekke şairini etkilediği gibi Eşrefoğlu Rumî’yi de etkilemiştir. Bu etkinin; 

talebesi olması, uzun süren birliktelikleri, aralarında bulunan sevgi ve muhabbetle 

                                                 
19  Güneş, a.g.tz., s. 93. 
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birbirlerine bağlı olmaları hasebiyle, Eşrefoğlu’ndan, Abdürrahim Tirsî’ye geçmesi 

kaçınılmaz olarak gözükmektedir. Aşağıdaki şiirde Tirsî’nin hocasına ne kadar bağlı 

olduğu görülmektedir: 

Bülbülem feryÀd iderem güline Eşref-zÀdenüñ 

Dostlar çıúalım gidelim iline Eşref-zÀdenüñ 

 

Bunda aàlayanlar güldi gözinüñ yaşını sildi 

Mürìd ziyÀrete geldi iline Eşref-zÀdenüñ 

            (83/ 1—2) 

Abdürrahim Tirsî’nin şiirleri, Yunus Emre ve Eşrefoğlu Rûmî’nin şiirleriyle 

karşılaştırıldığında, ortaya çıkan benzerlikler, Tirsî’nin bu şairlerden etkilendiğine dair 

bir gösterge olmaktadır. 

Aşağıda, Yûnus Emre ve Abdürrahim Tirsî’nin muhtelif şiirleri 

karşılaştırılmaktadır. 

I.  

Yunus Emre şiiri: 

Bize dîdâr gerek dünyâ gerekmez 

Bize maènî gerek daèvâ gerekmez 

… 

Yûnus esriyüben düşdi susakda 

Çagırur Tapdug’ına èâr gerekmez20 

Abdürrahim Tirsî şiiri: 

Bize maènì gerek daèvì gerekmez 

Altun gümiş laèli gevher gerekmez 

… 

Yüri èAbdürraóìm-i Tirsì yüri 

                                                 
20  Tatcı, a.g.e., s.107-108. 
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Anı bulduñ ise seni gerekmez 

         (56/1-10) 

II. 

Yunus Emre şiiri: 

Bu dünyeye gelen kişi âhir yine gitse gerek 

Müsâfirdür vatanına birgün sefer itse gerek 

… 

Yûnus imdi sever isen andan haber virgil bize 

èÂşıkun oldur nişânı maşûkın eyitse gerek21 

Abdürrahim Tirsî şiiri: 

Uydurmışdur nefsüñ seni Àòir neler itse gerek 

Seni Óaúúa èÀãi idüp òışmına uàratsa gerek 

 

Anıñ-çün ùutmazsın ögüt seni úomaz ol nefsüñ it 

ZinhÀr ol nefsüñi sekit murÀdın işletse gerek 

      (71/1—2) 

III. 

Yoldaş olalum ikimiz 

Gel dosta gidelim gönül 

Hâldaş olalum ikimiz  

Gel dosta gidelim gönül 

… 

Girçek erene varalum 

Hakk’un haberin soralum 

Yûnus Emre’yi alalum 

Gel dosta gidelim gönül22 

                                                 
21  Tatcı, a.g.e., s.141-142. 
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Abdürrahim Tirsî şiiri: 

Bu dünyÀnuñ naúşına hìç aldanma gel dosta göñül 

Bì-åebÀtuñ rengine hìç boyanma gel dosta göñül 

… 

Uy bu àarìb bì-çÀreye yüregi baàrı yareye 

èAbdurraóìm-i Tirsìye yoldaş ol gel dosta göñül 

      (90/1—12) 

Ayrıca aşağıda, Tirsî ve Eşrefoğlu’nun şiirleri de karşılaştırılmaktadır.  

I. 

Eşrefoğlu Rumî şiiri: 

Ben dost hevÀsına düşdüm özge hevÀ neme gerek  

Başımda dost sevdÀsı var özge sevdâ neme gerek 

… 

Ben Eşrefoàlı Rÿmìyem ben baúìyem úadìmìyem 

Ben ol mürà-i LÀhÿtìyem èarø u semÀ neme gerek23  

Abdürrahim Tirsî şiiri: 

Dost sensüz iki cihÀnı n’iderem pes neme gerek 

Senüñ derdüñsüz dirligi dirlik degül neme gerek 

… 

Bu Tirsì’li èAbdürraóìm ger èışú-ıla düşmez ise  

Bunda seni bulmaz ise Àdem degül neme gerek 

       (70/1—9) 

II. 

Eşrefoğlu Rumî şiiri:  

Bu dünyÀya virme göñül dünyÀ saña úalur degül 

                                                                                                                                               
22  Tatcı, a.g.e., s.158-160.  
23  Güneş, a.g.tz., s.280-281. 
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DünyÀ seven dïst úatına yüz aàıyla varur degül 

… 

Eşrefoàlı Rÿmì sen de şÀha eàer maóremiseñ  

Himmetüñ gözine kevneyn õerre denlü gelür degül24 

 

Abdürrahim Tirsî şiiri: 

DünyÀya viregil göñül añlanacak nesne deàül  

Óükm eyleyüp başdan başa beklenecek nesne deàül 

… 

Sen elüñ çek bu dünyÀdan èAbdürraóim-i Tirsì var 

FÀrià ol çünki fÀnìdür saña úalur nesne degül 

           (85/1—10) 

4. Divanda Geçen Ayet ve Hadisler: 

Abdürrahim Tirsî, ifadeyi güçlendirmek, fikirlerine yaygınlık kazandırmak 

amacıyla, şiirlerinde; ayet ve hadislere yer vermiştir. 

4.1. Ayetler 

4.1.1. èAzâbeèn-nâr:  “Ateş azabı” anlamına gelen bu ifade, başta Bakara 

suresi olmak üzere Kur'an-ı Kerim’in pek çok ayetinde zikredilmektedir.25 “Onlardan, 

“Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından 

koru” diyenler de vardır.” (Bakara, 2/201)  

Ger bize maèãiyyetimüzce úılur-iseñ èaõÀb 

èAõÀbe’n-nÀrı kül bizden artmaya yÀ Rabbeña 

           (3 / 7) 

                                                 
24  Güneş, a.g.t.z., s.301-302. 
25   Bakara, 2/201; Âl-i İmrân, 3/191; Aèraf, 7/38 ; Secde, 32/20; Sebe, 34/ 12; Mülk,67/5 



 41

4.1.2. Şey’en li’llâh: “Allah rızası için”26 anlamına gelen bu ifade, Kur’an-ı 

Kerim’de sadece bir yerde mana olarak bulunmaktadır. “(Yedirdikleri kimselere şöyle 

derler:) “Biz size sırf Allah rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık ve bir teşekkür 

beklemiyoruz.” (İnsan,76/9) 

Ancılayın èÀlem içre olmaya küstaò úuluñ 

Ùurmaz ider seni senden şey’en li’llÀh yÀ RabbenÀ 

 (3 / 13) 

4.1.3. Sebèu’l-mesânî: “Tekrarlanan yedi”27 anlamına gelen bu ifade, Fatiha 

suresine işaret olup Hicr, 15/87’de zikredilmektedir. “Andolsun, biz sana tekrarlanan 

yedi ayeti ve büyük Kur’an’ı verdik.” 

CemÀlüñ sÿretü sebèu’l-meåÀnì 

èAle’l-èarşi’s-tevÀdur yÀ Muóammed 

       (11 / 2) 

4.1.4. èAle’l-èarşi’s-tevâ: “Arş üzerine egemendir” 28 anlamına gelen bu ifade 

Kur’an-ı Kerimde çeşitli ayetlerde zikredilmektedir.29 Bu sözde, Allah Teâlâ’nın sınırsız 

hâkimiyeti bütün yaratıkları emir ve idaresi altına aldığı kâinatın O’nun tarafından 

yönetildiği ifade edilir.30 

CemÀlüñ sÿretü sebèu’l-meåÀnì 

èAle’l-èarşi’s-tevÀdur yÀ Muóammed 

        (11 / 2) 

                                                 
26  Yılmaz, Mehmet, Edebiyatımızda İslamî Kaynaklı Sözler (Ansiklopedik Sözlük), Enderun Kitapevi, 

İstanbul, 1992, s150. 
27  Yılmaz, a.g.e., s.139. 
28  Yılmaz, a.g.e., s.16. 
29  A’raf, 7/54; Yunus, 10/13; Ra’d, 13/12; Tâhâ, 20/5; Secde, 32/4; Hadid, 57/4. 
30  Yılmaz, a.g.e., s.16. 
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4.1.5. Sübhâne’l-lezî: Bu ifade “Her türlü kusur, ayıp ve eksiklikten uzak olan 

O (Allah) yürüttü.” anlamına gelen “SübhÀne’l-leõi esrÀ”31 (İsra, 17/1) ayetine 

atfen zikredilmiş olup Hz. Peygamber (s.a.v.)’ in miracını anlatmaktadır. 

èUrÿcuñ seyr-i sübhÀne’l-leõìdür 

MaúÀmÀtuñ èulÀdur yÀ Muóammed 

             (11/3) 

4.1.6. Elif lâm mîm: Manası açık olmayan ve gerçek anlamını ancak Allah 

Teâlâ'nın bildiği, “el- Hurûfu’l-Mukattaa” denilen bu harfler32 Bakara suresinin başında 

bulunmaktadır. (Bakara, 2/1) Aynı şekilde ÙÀ hÀ (TÀ-hÀ, 20/1) ifadesi de sure başındaki 

harflerdendir.33 

Elif lÀm mìm oúurlar ãÿretiñde  

Şerìf ùÀ alnuñ ùÀ hÀ dur yÀ Muóammed 

              (11/4) 

4.1.7. Tâ sîn ( Şuèarâ, 26/1), Yâ sîn (Yâsîn, 36/1), äâd  (äâd, 38/1), Kâf hâ yâ 

ayın sâd  (Meryem, 19/1) ifadeleri de sure başındaki harflerdendir. 

Yüzüñ ùÀ sìn [ü] yÀ sìn gözlerüñ ãÀd 

Úamÿ derde devÀdur yÀ Muóammed 

 

KelÀm-ı Óaú ki kÀf hÀ yÀ ayın ãÀd 

CemÀliñden cilÀdur yÀ Muóammed 

             (11/ 5—6) 

                                                 
31  Yılmaz, a.g.e., s.147. 
32  Kur’an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali, Haz. Ali Özek ve dğr., Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları /86, 

Ankara, 1993, s.1. 
33  Yılmaz, a.g.e., s.151. 
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4.1.8. Ve’l-leyli izâ yağşâ: (Leyl, 92/1) ayeti, “(Ortalığı) bürüdüğü zaman 

geceye andolsun“  ve Ve’d-duhâ: (Duha, 93/1) ayeti de “Kuşluk vaktine andolsun” 

anlamlarına gelmektedirler. 

Saçuñ ve’l-leyli ̮ iõÀ yaàşÀ degil mi 

DìõÀruñ ve’ê-êuóÀdur yÀ Muóammed 

               (11 / 7) 

4.1.9. İrcièî: “Dön” anlamına gelen bu hitabın “nefs-i mutmainne” sahiplerine 

ölümü anında yapılacağı Kur’an-ı Kerim’de açıklanmaktadır:34  

“(Allah şöyle der:) “Ey huzur içinde olan nefis! Sen O’ndan razı, O’da senden 

razı olarak Rabbine dön! İyi kullarımın arasına gir. Cennetime gir.” (Fecr, 89/27—30) 

Uralum tevóìdi dilde èamel eylesün göñülde 

Urulsun cÀn èÀleminde ircièì dost òiùÀbıdur 

              (20 / 6) 

äadvet-i ircièì ùablı yetişür rÿó semèıne 

Úaldurup úÀlıb-ı ruóum iòtiyÀrsuz döndürür 

              (23 / 3) 

MÀsivÀnuñ terkiñ urduú maèşÿúuñ èaşúını bulduk 

èİrcièí ùablı uruldı oúur bizi sulùÀnımuz 

             (55 / 4) 

4.1.10. El-hükmü li’llâh: “Hüküm Allah’ındır.” anlamına gelen bu söz değişik 

ifadelerle Kur’an-ı Kerim’in pek çok yerinde zikredilmektedir. (En'am, 6/57; Yûsuf, 

12/40; Mü’min, 40/12)35 

ÒilÀf eylemeñ bu söze bu söz besdür size bize 

El-óükmü li’llÀh diyeñ dilüñ Óaúúuñ hey yÀrenler 
                                                 
34  Yılmaz, a.g.e., s.86. 
35  Yılmaz, a.g.e., s.72. 
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              (32 / 8) 

4.1.11. Ve fi’s-semâi rizkuküm: (Zâriyât, 51/22)“Rızkınız göklerdedir.” 

anlamına gelen bu ifadede, göklerde olan rızıktan kasıt, rızkı meydana getiren 

yiyeceklerin elde edilmesini sağlayan yağmur ve ısı gibi şeylerdir.36 

èAcebdür èilmi oúursız úapularda sürünürsiz 

Ve fi’s-semÀi rizúuküm Àyetin unutduñuz mı 

              (148 / 4) 

4.1.12. Ve sekâhüm Rabbühüm: “Rab’leri (onlara tertemiz bir içki) 

içirmiştir.” anlamına gelen bu ifade, cennetliklere verilecek mükâfatlardan bir kısmının 

anlatıldığı ayetlerden birinden alınmadır. (Bkz. İnsan, 76/ 5—22) 37 

“Üstlerinde ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle 

süsleneceklerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek içirecektir.” (İnsan, 76/21) 

Ve seúÀhüm Rabbühüm sÀúìsinüñ úadeóin 

Ezelde ùolu içen dostum şeyòum óaøreti 

            (156 / 8) 

4.2. Hadisler: 

4.2.1. E’s-sabru miftâhü’l-ferec38: “Sabır (dayanma gücü) sıkıntı(dan 

kurtulmanın anhtarıdır.” anlamına gelen bu ifade bir hadisden iktibasdır. Hadisin 

tamamı şu şekildedir:  

“E’s-sabr miftâhü’l-ferec, ve’z-zühd gınâü’l-ebed”: “Sabır sıkıntıdan 

kurtulmanın anahtarı, dindarlık tükenmez (sonsuz) zenginliktir.”39 

                                                 
36  Yılmaz, a.g.e., s.58. 
37  Yılmaz, a.g.e., s.140. 
38  El-Aclûnî, İsmâil b. Muhammed, Keşfü’l-Hafâ ve Muzîlu’l-İlbâs ‘Amme’ş-tehera mine’l-Ehâdîs ‘alâ 

Elsineti’n-Nâs, c. II, 3.bs., Dâru’l-Kütüp el-Ilmiyye, Beyrut:1351, s.19. 
39  Özmen, a.g.tz., s.37. 
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äabr iderüz her belÀya irerüz leõõetlere 

ZìrÀ ki eã-ãabru miftÀóü’l-ferecdür iy püser 

              (39/2) 

 

4.2.2. Men èarefe nefsehû fekad èarefe Rabbehû : “Kendini bilen Rabbini bilir.” 

anlamına gelen bu söz, İbn-i Teymiyye (ö.728/1328), ve Nevevi (ö.676/1277) gibi ünlü 

hadis bilginlerine göre Hz. Peygamber (s.a.v)’e ait değildir.40  

Buna rağmen tasavvuf ehli tarafından hadis gibi sevkedilmiş ve oldukça rağbet 

görmüştür. Sufiler içerik olarak kendi anlayışları ile örtüşen bu sözü keşf ve ilham 

yoluyla tashih etmişlerdir. İbn Arabî (ö.638/1240), hadisin, rivayet yönünden sahih 

olmasa bile keşf yönünden sahih olduğunu söylemiştir.41 

Ki men èarefe nefsehÿ feúad èarefe Rabbehÿ 

Çünki olamaduñ hÿ hÿ ol ma’şÿúı bulamaduñ 

                (81 / 12) 

Nefsüñi bil Óaúúı bilesin hemÀn 

Bileyin nefsümi nefs nedir şu ben 

         (118/10) 

 

4.2.3. Mûtû kable en temûtû : “Ölmeden önce ölünüz.” anlamına gelen bu ifade 

sahih hadis kitaplarında bulunmamaktadır. Hafız ibn-i Hacer (ö.852/1448)’e göre ise 

söz konusu hadis uydurmadır. Ali el-Kâri (ö.1014/1605): “Aslında bu söz sûfilerin 

sözüdür. Ölmeden önce, nefis ve şehvetlerinizin esiri olmaktan kendinizi kurtarınız, 

demektir.” diye açıklamıştır.42 

Çü Mÿtÿ úable en temÿtÿ bulduú 

                                                 
40  Yılmaz, a.g.e., s.122. 
41  Uysal, Muhittin, Tasavvuf Kültüründe Hadis,(Tasavvuf Kitaplarındaki Tartışmalı Rivayetler), 

Yediveren, Konya, 2001, s. 326. 
42  Yılmaz, a.g.e., s.128; Uysal, a.g.e., s.341. 
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Diriltdi nÿr-ı Óaú tevóìd-i Óaúda 

            (124 / 7) 

Dost yolında cÀn viren úabl en temÿtÿ olan 

Dost yüzin èayÀn gören dostum şeyòum óaøreti 

              (156 / 3) 

 

4.2.4. “Dünya leştir (cîfe), talipleri ise köpeklerdir”43 Aclûnî, bu sözün hadis 

olmasa bile manasının doğru olduğunu ifade etmektedir.44  

Tirsî, bu dünya leşinde nefs köpeğini bağladın, diyerek aşağıdaki beyitte bu 

hadis-i şerife işaret etmektedir.  

İş bu dünyÀ cìfesinde baàladuñ nefsüñ itin 

Aldanup murdÀra úalduú yana yana var yüri 

             (161 / 4) 

Ayrıca Divan’ının muhtelif beyitlerini de yine bu hadisden ilham alarak 

söylediği anlaşılmaktadır. 

ZÀà gibi úomaú cìfe lÀyıú degil 

LÀyıúuñ úılàıl şikÀr vaóşì göñül vaóşì göñül 

                 (87 / 8) 

Bu cìfeye úonar úaràa özge şikÀr gerek muràa 

Uş ögretdüm avun muràa börkün alup ãalar oldum 

               (93 /4) 

                                                 
43  Aclûnî, a.g.e.,, Hadis No: 1313. 
44  Güneş, a.g.tz., s.149. 
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5. Divan’da adı Geçen Kişiler: 

5.1.Peygamberler: 

 Tirsî Divan’ında zikredilen peygamberler Kur’an’da adı geçen peygamberlerdendir. 

Bunlardan en çok andığı Hz. Muhammed (s.a.v)’dir. Daha sonra Hz. Süleyman 

gelmektedir. Ayrıca Musa, Yakup, Yusuf ve Nuh peygamberlerden de bahsedilmiştir. 

5.1.1. Muhammed:  

20 Nisan 571’de Mekke’de dünyaya gelen Hz.Muhammed (s.a.v.), kırk yaşında 

peygamber olmuştur. 13 yıl Mekke’de ve 10 yıl da Medine’de olmak üzere toplam 23 

yıl süre zarfında peygamberlik vazifesini yerine getirdikten sonra, 632 yılında 

Medine’de vefat etmiştir.45 Kur’an-ı Kerim’de “O (Muhammed) Allah’ın resûlu ve 

peygamberlerin sonuncusudur.”46 buyrulmaktadır. 

Tirsî, Divan’ında Hz. Muhammed (s.a.v.)’den pek çok yerde bahsetmiş, O’nu 

Mustafa ve Ahmet isimleriyle de anmıştır. 

Eyledük ol èahde vefÀ irdük dosta bulduú ãafÀ 

Rehberimüzdür MuãùafÀ andan bildük SübóÀnımuz          

                 (48 / 2) 

MièrÀc gicesi Aómede AllÀh vaóy itdügi ãırdur 

İşbu saña söyledigim kimse buna söz eylemez 

                 ( 51 / 9 ) 

Bu çalışmada hazırlanan transkribe Divan metninin on birinci şiiri, Hz. 

Muhammed’e (s.a.v.) yazılmış bir naattır ki burada, O’nu, Kur’an’dan ayetlerle 

                                                 
45  Hz.Muhammed’in (s.a.v.) hayatı için Bkz. Algül, Hüseyin, İslam Tarihi, c.I-II, Gonca Yayınevi, 

İstanbul, 1997, c.I. s.113-527, c.II.s. 5-81; Lings, Martin, Hz. Muhammed’in Hayatı, çev.Nazife 
Şişman, 24. bs., İnsan Yayınları, İstanbul, 2004;  s.7-479; Çakan, İsmail. L.- Solmaz, N. Mehmed, 
Kur’an-ı Kerim’e Göre Peygamberler ve Tevhid Mücadelesi, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2008, s.253—
710; Kazancı, Ahmet Lütfi, Hz. Süleyman’dan Hz. Muhammed’e Peygamberler Halkası, c.III., Fezâ 
Gazetecilik A.Ş., İstanbul, 1997, s.5-130. 

46  Ahzap, 33/40. 
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niteleyerek anlatmıştır. Ayrıca şiirlerinde O’ndan, rehber, Hak habibi, derviş, nur-ı 

Hüda, ulvî makamlar sahibi, derde deva gibi pek çok güzel sıfatlarla tavsif ederek 

bahsetmiştir. 

Hz. Peygamber’in (s.a.v.) aba giyinerek dervişliği seçtiğini, bu yolun Allah 

buyruğu ve Muhammed yolu olduğunu söyleyerek, dervişlerin ayıplanmaması 

gerektiğini anlatmaktadır. 

O Óaú óabìbi MuãùafÀ meskenetden giydi èabÀ 

Dervìş olup buldı ãafÀ sen yaramaz ùaèn eyleme 

 

Bu yol AllÀh buyruàıdur bu yol Muóammed yolıdur 

Gel gir Muóammed yoluna dervìşlere ùaèn eyleme 

 

Óaú buyruàın gözlediler Muóammedi izlediler 

Gördüklerin gizlediler sen ùaşradan gördüm dime 

                (119 / 2—4) 

Beyitlerinde, O’nun şefaatinden de bahsederek, mahşer gününde bayrağının 

dikileceğini, Allah’ın inayeti, Hz.Muhammed’in şefaati ve evliyaların himmetini sadece 

mü’minlerin elde edip, ikiyüzlülerin orada bundan mahrum kalacağından da 

bahsetmektedir. 

ŞefÀèat işi Aómedüñ ol gün èalemi dikile 

Müéminler anda dirile mürÀyì anda gelmeye 

 

Ol AllÀhuñ èinÀyetin Muóammedüñ şefÀèatin 

EvliyÀlaruñ himmetin ol mürÀèìler bulmaya 

              (125 / 4—5) 
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5.1.2. Süleyman 

İsrailoğullarına Davut peygamberden sonra gelen peygamberdir aynı zamanda 

da O’nun oğludur. Daha çok mülk ve saltanatıyla tanınmıştır.47 Kur’an-ı Kerim’de 

O’nun insanlara ve cinlere hâkim olup, hayvanların dilinden anladığı anlatılmaktadır.48  

Ayrıca yine Sebe melikesi Belkıs’a Hüdhüd kuşuyla mektup göndererek onu ve 

halkını, güneşe tapmaktan vazgeçip Allah’a kulluk etmeye davet ettiği de Kur’an’da 

zikredilen kıssalar arasındadır.49 

Tirsî, Divan’ında Süleyman peygamberin hükümdarlığından bahsettikten sonra 

hani nerde şimdi bu saltanat diyerek dünyanın geçiciliğine vurgu yapmakta ayrıca 

Belkıs ile olan kıssasına50 da işaret etmektedir. 

Úanı SüleymÀn ki sürdi óükmüni ol úÀfdan úÀfa  

Baú bir cihÀna gör anı gelmiş gibi nesne degül 

                 (85 / 6) 

Óükm eyleyen úÀfdan úÀfa zencìrler uran dìvlere 

SüleymÀn-ı Nebì gibi Belúís-ı ŞÀha mı  ̮ uàraduñ 

                 (72 / 9) 

5.1.3. Musa: 

Hz. Yusuf dönemindeki mutluluk yıllarını geride bırakıp sıkıntılı bir dönem 

yaşarken İsrailoğullarına gönderilmiş olan peygamberdir.51 Mısır hükümdarı Fravun’a 

karşı verdiği tevhid mücadelesi Kur’an’da ayrıntılarıyla anlatılmaktadır.52  

                                                 
47  Çakan, İsmail. L.- Solmaz, N. Mehmed, a.g.e., s.207; Kazancı, a.g.e., c.III. ss.133-162. 
48  Sebe, 34/12; Neml, 27/16. 
49  Neml, 27/20—44; Levend, Agâh Sırrı Levend, Divan Edebiyatı, 4. Bs., Enderun Kitapevi, İstanbul, 

1984, s.122; Kazancı, a.g.e., c.III. s. 135—143. 
50  Kıssa için bkz. Yücetürk, Orhan Seyfi, “Belkıs”, DİA, c.V, İstanbul, 1992, s.420—421. 
51  Çakan, İsmail. L.- Solmaz, N. Mehmed, a.g.e., s.145-146; Kazancı, a.g.e., c.II., s.129-270. 
52  Kasas, 28/3—35. 
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Tûr Dağı’nda Hz. Musa’ya peygamberlik verilip, On Emrin vahyedilmesi53 

ayrıca O’nun Allah’ın nuruna da mazhar olması birçok sufiyi olduğu gibi Tirsî’yi de 

etkilemiş ve O’na ilham kaynağı olmuştur. Aşağıdaki beyit bunun bir tezahürüdür. 

èArø eyleyen Óaúúa sözin maóv eyleyen anda özin 

Ùÿr ùaàında MÿsÀ gibi nÿr-ı ÒüdÀya mı ̮ uàradun 

                 (72 / 11) 

5.1.4. Yakup 

İshak peygamberin oğludur. Lakabı, “Allah’ın kulu” anlamına gelen İsrail idi. 

Bol servet ve evlada sahipti. 12 oğlunun son ikisi Yusuf ve öz kardeşi Bünyamin idi. 

Kendisi evlat acısı ve evlat ihanetiyle imtihan edilmiştir. Yusuf’un hasretiyle yıllarca ah 

eyleyip inlemiştir. 54  

Abdürrahim Tirsi, aşağıdaki beytinde Hz. Yakup’un bu hüznünü ve yaşadığı 

ayrılığı anmaktadır. 

Çalúanursın gemi gibi çaàlarsın ırmaúlar gibi 

Áh eylersiñ Yaèúÿb gibi ayruluàa mı ̮ uàraduñ 

                (72 / 2) 

5.1.5. Yusuf 

Hayat hikâyesi Kur’an’da kıssaların en güzeli “ahsenü’l-kasas”55 ünvanını alan 

peygamberdir. Kardeş ihanetine uğrayıp kuyuya atılmıştır. Mısır’da geçirdiği kölelik 

yılları, Zeliha’nın tuzağına düşmesiyle hapis yıllarına dönüşmüştür.56  

Tirsî, Zeliha’nın Yusuf’un güzelliği karşısında uğradığı bu aşkı aşağıdaki beyitte 

şöyle dile getirmiştir: 

                                                 
53  Taha, 20/13—16; Levend, a.g.e., s.118-119. 
54  Çakan, İsmail. L.- Solmaz, N. Mehmed, a.g.e., s.119-120; Kazancı, a.g.e., c. II., s. 29—41. 
55  Yusuf, 12/3. 
56  Çakan, İsmail. L.- Solmaz, N. Mehmed, a.g.e., s.121-127; Levend, a.g.e., s.115; Kazancı, a.g.e., c.II., 

s.43-57. 
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Dala dönmiş-iken úaddi Àòir olmış-iken èömri 

Bì-çÀre ZelìòÀ gibi óüsn-i Yÿsufa mı ̮ uàraduñ 

                (72 / 7) 

5.1.6. Nuh: 

“Ulu’l-azm”57 peygamberlerin ilki sayılmıştır. Halkını, tek Allah’a kulluğa 

çağırmış ancak az sayıda kişi kendisine inanmıştır. Allah Teâlâ Hz. Nuh ve O’na 

inananları kurtarmış, kavmini ise Nuh Tufan’ıyla helak etmiştir.58 

Tirsî, gönlüyle hasbihal etmekte ve uğradığı derdi Nuh Tufan’ına 

benzetmektedir. 

N’oldı saña eyÀ göñül èaceb ne derde uàraduñ 

Ùurmaz aúar göziñ yaşı ùufÀn-ı Nÿóa mı  ̮ uàraduñ 

                 (72 / 1) 

5.2. Sufiler 

5.2.1. Abdülkadir Geylâni:  

Kâdiriyye tarikatının kurucusudur. Adı, Muhyiddin Ebu Muhammed Abdülkadir 

b. Ebî Salih Mûsâ Zengîdost el-Geylani’dir. 470/1077’de İran’ın Geylan eyalet 

merkezine bağlı Neyf köyünde doğdu. Geylâni nisbesiyle şöhret bulmuştur. Soy 

şeceresi Hz.Ali’ye uzanmaktadır. Küçük yaşta babasını kaybeden Abdülkadir, annesinin 

yanında büyümüş, on sekiz yaşına gelince annesinden izin alarak eğitimi için Bağdat’a 

gitmiştir. Burada ilim tahsilinde bulunmuş, evliyanın büyüklerinden olmuştur. Talebe 

yetiştirmekle meşgul iken 561/1166’da Bağdat’ta vefat etmiş olup türbesi 

Bağdat’tadır.59 

                                                 
57  Ahkaf, 46/35; Ahzap, 33/7—8. 
58  Çakan, İsmail. L.- Solmaz, N. Mehmed, a.g.e., s.45-55. Levend, a.g.e., s.109. Kazancı, a.g.e., c.I., 

s.91-126. 
59  Uludağ, Süleyman, “Abdülkadir-i Geylânî”, DİA, c.I, İstanbul, 1988, s.234—235. 
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Abdürrahim Tirsî, Anadolu’da yaygınlaşan Kâdiriyye ekolünün, Eşrefiyye 

koluna mensuptur. Bundan dolayı pek çok şiirinde şeyhi Eşrefoğlu Rumî ve Abdülkadir 

Geylâni’yi bir arada zikretmiştir. 

Bu èAbdurraóìm-i Tirsì Şeyò Eşref-zÀde bendesi 

 èAbdülúÀdir eksüklüsi bize ÚÀdirìler dirler 

               (35 / 16) 

Bu èAbdurrahìm-i Tirsì èaşú deryÀsınuñ baóresi 

èAbdülúÀdir sevgülüsi úulıdur Eşref-zÀde’nüñ 

                (83 / 8) 

Dostum Eşrefoàlı Rÿmì girçek evliyÀnuñ biri 

Şeyò èAbdülúÀdir äulùÀnuñ ol dostum birisi-y-imiş 

 (64 / 12) 

Abdülkadir Geylâni’ye karşı şairin büyük bir sevgisi vardır. Cân ü gönülden 

O’nu sevip bağlananların, Dost’a kavuşacaklarını açıklamaktadır. 

èAbdülúÀdir’i sevenler cÀn [u] göñülden gelenler 

SılÀ-yı Dosta gidenler bize ÚÀdirler dirler 

                (35 / 11) 

Tirsî, Geylâni’yi sultân-ı kutbu’l-aktâb olarak vasıflandırmakta, ayrıca O’nun 

Rasulullah neslinden geldiğine de işaret etmektedir. 

SulùÀn-ı úutbu’l-aúùÀbuñ Rasÿlu’llÀh neslinüñ 

èAbdülúÀdir muòtÀrı dostum şeyòum óaøreti 

                (156 /16)  

5.2.2. Hallâc-ı Mansur: 

Adı Ebû’l-Mugısü’l-Hüseyin b. Mansûru’l-Beyzâvî olan Mansur, İran’ın Tur 

kasabasında doğdu. Basra’ya yerleşti ve evlendi. Tasavvuf yoluna genç yaşta girdi, bu 

yolda ilerleyince fenâ-fi’llaha ulaştı ve “Ene’l-Hak” (Ben Hakkım) dedi. Bu sözün 
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bâtınî manasını değilde zahirî manasını ele alanlar onu münkir kabul ettiler ve 8 yıl 

hapse mahkûm edildi. Netice de katline hüküm vererek, 309/921 senesinde onu 

darağacına çektiler.  

Edebiyatta darağacı ve Ene’l-Hak münasebetiyle sıkça anılan Mansur, inancı 

uğruna her şeye göğüs germe ve ölmenin sembolü olarak bilinir. 60 Şair de, Divan’ında 

aşk ile meydana gelip Allah yolunda canını veren Mansur-i Bağdadî’yi anmaktadır. 

èIşú-ıla meydÀna gelen cÀn terk idüp baş oynayan 

Mansÿr-ı BaàdÀdì gibi şems-i cihÀna mı ̮ uàraduñ 

                 (72/8) 

5.3. Tarihi ve Efsanevi Kişiler 

5.3.1. Leyla ve Mecnun 

İslam edebiyatlarında mesnevi konusu olan bir aşk hikâyesinin gerçek 

kahramanları oldukları sanılmaktadır. Bir rivayete göre Mecnun, şair Kays b. 

Mülevvaha’l-Âmiri’nin (ö.698/1298) lakabıdır ve bu hikâye onun şiirlerinin 

yorumundan doğmuştur. Ancak onun Emevî ailesinden olup amcasının kızını seven bir 

genç olduğunu ileri sürenler de vardır. Leyla’nın gerçek adı ise Leyla binti Mehdî b. 

Sa’di’l-Âmiri’dir. 

Leyla ile Mecnun bir Arap halk hikâyesidir. İran edebiyatı ve Türk 

edebiyatlarında aynı konu defalarca işlenmiş ve Mecnun ve Leyla’dan birini cennete; 

diğerini ise ölüme sürükleyen derin ve acıklı aşkları dillere destan olmuştur.61 

Şair, Leyla’ya olan aşkından aklını kaybeden ve feryadı göklere çıkan Mecnun’u 

anmış ve diğer bir beyitinde de kendini mecnuna benzetmiştir. 

                                                 
60  Pala, İskender, “Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü”,18. bs., Kapı Yayınları, İstanbul, 2009, s.185—

186; Gölpınarlı, Abdülbaki, 100 Soruda Tasavvuf, 2.bs, Gerçek Yayınevi, İstanbul, 1985, s.92—93; 
Onay, Ahmet Talat, Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve İzahı, haz. Cemal Kurnaz, 4.bs, Akçağ 
Yayınları, Ankara, 2000, s.319—320. 

61  Pala, a.g.e., s. 288—290; Durmuş, İsmail, “Leylâ ve Mecnûn”, DİA, c. XXVII, Ankara, 2003, s.159—
160; Onay, a.g.e., s.322. 
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Yavı úılan èaúlı fikri göklere çıúan feryÀdı 

Ol Mecnÿn-ı ÚaysÀ gibi derd-i Leylìye mi ̮ uàraduñ 

                  (72 / 6) 

Yiter cefÀ itdüñ baña cevr ü cefÀ iden cÀnum  

èAúlum göñlüm yaàmalayup beni mecnÿn úılÀn cÀnum 

                  (98 / 1) 

5.3.2. Ferhad ve Şirin: 

Halk edebiyatında “Ferhad ile Şirin” adıyla anılan hikâyenin kahramanlarıdır. 

Ferhad, Hüsrev adlı İran padişahının sevgilisi olan Şirin’e âşıktır. Şirin’in arzusu 

üzerine Bîsütûn adlı bir dağı delmesi istenir. Divan şiirinde, sevgilisine kavuşmak için, 

zorlu, gerçekleşmesi zor güç işleri göze alan âşığı sembolize eder.62 

Divan’da, Ferhad’ın Şirin’in aşkıyla dağları delmesinden ve kendisine 

sevgilisinin ölüm haberi gelince de koca külüngü başına indirerek ölmesinden 

bahsedilmektedir. 

èIşú-ıla kesen ùaşını külünge ùutan başını 

FerhÀd-ı ol rüsvÀy gibi èışú-ı Şìrìne mi ̮ uàraduñ  

                (72 / 10) 

Terk itmedüñ nefsüñ kibrin almaduñ mürşid telúìnin  

Urmaduñ tevóid külingin vücÿd seddin yıúımaduñ 

               (80 / 7) 

 

                                                 
62  Pala, a.g.e., s.152-153; Albayrak, Nurettin, “Ferhad ve Şirin”, DİA, c. XII, İstanbul, 1995, s.388-389; 

Onay, a.g.e., s.210. 
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III. BÖLÜM 

TASAVVUFÎ DÜŞÜNCELERİ 

1. Derviş - Mürit  

Haddi kenarı olmayan bir denize benzeyen tasavvufî yolculuğa çıkan kişiye, 

mürit, derviş, salik gibi isimler verilmektedir.1 

Şair, Divan’ında genelde derviş kavramını kullanmıştır. Farsça fakir, dilenci, 

dünyadan yüz çeviren, kendini Allah’a veren kişi anlamlalarına gelen derviş, kapı eşiği 

manasına da gelir. Bu espriden dolayıdır ki dervişin başkalarından gelen eza ve cefâlara 

karşı kapı eşiği gibi tahammüllü olması gerekir.2  

Abdürrahim Tirsî kendisini hem derviş hem de mürîd olarak nitelendirmiş 

herkesi de derviş olup kanaatkâr olmaya çağırmıştır. 

… èAbdürraóìm dervìş anuñ naôarında ùurmış 

Meger andan himmet almış anıñ-içün söyler imiş 

               (64/13) 

Bunda aġlayanlar güldi gözinüñ yaşını sildi 

Mürìd ziyÀrete geldi iline Eşref-zÀdenüñ 

               (83/2) 

 

                                                 
1  Kara, Mustafa, Osmanlı’nın Kandili Eşrefoğlu Rûmî, s.61. 
2  Uludağ, Süleyman, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, 4. bs, Marifet Yayınları, stanbul, 1999, s.142-143; 

Yazıcı, Tahsin, “Derviş”,DİA, c.IX, İstanbul, 1994, s.188-189. İ 
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ÚabÀyı gel èabÀ iyle èilm-ile òoş èamel eyle 

ÚanÀèati úabul eyle gel dervìş ol èÀr eyleme 

               (119/10) 

Dostı gerçek seven cÀnlar gelüñ hey dervìşler gelüñ 

Dost yolında cÀn baş virüñ doġuñ hey dervìşler gelüñ 

                   (82/1) 

Hz.Muhammed (s.a.v) dünyâdan gitti ama Hakk’a doğru bir yolu mirâs olarak 

bıraktı. Dervişler de hep berâber o yolu tuttu.  

Peyàamber dünyÀdan gitdi Óaúúa ùoàru bir yol úodı 

Dervìşler ol yolı ùutdı cemè oldı yürüdi yine 

 
Dervìşler ãıdú-ıla geldi èaşú-ıla meydÀna girdi 

Münkirler inkÀra geldi aradan sürüldi yine 

              (132/5—6) 

2. Şeyh - Mürşit 

Şeyh Arapçada ihtiyâr anlamına gelmektedir. Bir tasavvuf terimi olarak, tarikata 

giren dervişleri, tarikatın seyru sülûk esaslarına göre yetiştiren ve denetleyen 

mutasavvıfın adıdır.3 Şeyh yerine mürşid, seccâdenişîn, postnişîn ifâdeleri de 

kullanılmaktadır. Mürşid ise rehber, delil, kılavuz, doğru yolu gösteren, uyaran, irşad 

eden demektir. Gerçek mürşid Hz. Muhammed (s.a.v.)’dir, O’nun manevî mirâsını elde 

etmeye muvaffak olmuş kişilere de mürşit denilir.4 

Tirsî, Divan’ında da şeyh ve mürşid kavramları birbiri yerine kullanılmıştır. 

Kişinin öncelikle dostunu ve düşmanını bilebilmesi için gerçek bir mürşide teslim 

olması gerekmektedir. 

 

                                                 
3  Kara, Mustafa, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi., Dergâh Yayınları, İstanbul 1999, s.225-226. 
4  Uludağ, a.g.e., s.388. 
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Teslìm olalum mürşide úÀèil olalum irşÀde 

Bildügümüz her kūşede unudalum unudalum 

              (103/9) 

İy èAbdürraóìm- i Tirsì var sen ùalep eyle dostı 

Girçek mürşide ãor dostı çünki mürşidsüz bulmaduñ 

                (74/7) 

Mürşide irdüm düşmenüm bildüm 

Dostumı bildüm şeyò işiginde 

         (128/2) 

Şolar kim ãıdú-ıla mürşide geldi 

Óaúúı bulmaà-içün irşÀda geldi 

         (145/1) 

Mürşide gelen kişi tam bir teslimiyet göstermelidir. Bilir ki nimeti bu kapıdadır, 

nefsi bu kapıda terbiye görecektir, eşiğinden ayrılmamalıdır. Şeyhin sözünü tutmak 

gerekir ancak bu şekilde bâtın gözü açılacaktır. 

Özleyenler mürşidini bekleyenler işigini 

Alur nefis úılıcını nefsüñ boynun ursa gerek 

 

Ùutanlar şeyòun sözini òÀk idenler kendüzini 

Yumanlar ôÀhir gözini bÀùın gözi görse gerek 

             (71/6—7) 

Her ne kim emr ider-ise şeyò aña 

Muùìè olur żÀyiè itmez bir sözin 

 

Teslìm ider şeyòine mÀ-melekin 

 Tecrìd olur òÀk ider hem kendüzin 

          (117/7—8) 
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 Bir yol gösteren bulup, sözünü tutmayanların hâli ise pek iç açıcı değildir. Şâir 

onlardan şöyle bahsetmektedir. 

Ùutmaduñ bir mürşid [üñ] sözin arıtmaduñ bÀùın yüziñ 

Açdurmaduñ göñül göziñ dost yüzine baúımaduñ 

 

Terk itmedüñ nefsüñ kibrin almaduñ mürşid telúìnin  

Urmaduñ tevóid külingin vücÿd seddin yıúımaduñ 

               (80/6—7) 

3- Bezm-i Elest 

Meclis, mahabbet ve sohbet toplantısı anlamına gelmektedir. Allah’la 

yaratılışları sırasında insanlar rasında yapıldığı kabul edilen sözleşme için kullanılan 

taèbirdir.5 A’raf sûresi 172. âyetde bezm-i elest ile ilgili olarak şöyle buyrulmaktadır:  

“Hani Rabbin (ezelde) Âdemoğullarının sulplerinden zürriyetlerini almış, onları 

kendilerine karşı şahit tutarak, “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” demişti. Onlar da, 

“Evet, şahit olduk (ki Rabbimizsin)” demişlerdi. Böyle yapmamız kıyamet günü, “Biz 

bundan habersizdik” dememeniz içindir.” 

  Kâinat yaratılmadan önce Allah Teâlâ, elest bezminde ruhlar ile ahidleşmiştir. 

İnsanoğlu, dünyaya geldiği zaman bu sözleşmeye sadık kalmalıdır. Şair, aşağıdaki 

beyitlerde bu anlaşmadan bahsetmektedir. 

Andan bile geldüm yine bile giderem uş bile 

Ayrılmayam öñdin ãoña zìrÀ èahd ü peymÀnum var 

                (42/4) 

èAceplemeñ siz bizi kim dost-ıladur fermÀnımuz 

ZìrÀ kim dost-ıla vardı ezel èahd ü peymÀnımuz 

               (48/1) 

                                                 
5  Uludağ, a.g.e., s.99; Pala, İskender, “Bezm-i Elest”, DİA, c.VI, İstanbul, 1992, s. 106. 
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Bezm-i elestten sonra gaflete dalıp ahdini unutanlar olmuştur. Abdürrahim Tirsî, 

dünyaya gelmekten maksadın dostu bulmak olup dönüşümüzün yine ona olacağını 

hatırlatarak nefsine ve âdemoğluna ahde vefâyı tavsiye etmektedir.  

Úanı ol dost-ile ahdüñ elden çıútı emÀnetüñ 

Anda çıúa òıyÀnetüñ bilesin Àdem oàlanı 

              (149/3) 

İy vÀh øayiè itdüñ seni gaflete bıraúduñ cÀnı  

Ol yÀr-ile èahdüñ úanı èahdüñe vefÀ itmedüñ 
 

İy èAbdürraóìm-i Tirsì èahde vefÀ ister ıssı 

Bunda ùalep eyle dostı gayrı murÀda gelmedüñ 

               (77/9—10) 

4. Nefis 

Can, benlik (öz-kendi), ruh aşağı duygular anlamına gelmektedir. Tasavvufta 

kulun kötü huyları ve çirkin vasıfları, kötü his ve huyların, mahalli olan latife, cism-i 

latif anlamında kullanılmaktadır.6 

Abdürrahim Tirsî’ye göre nefis ile şeytan birdir. Nasıl ki şeytan Allah’a asi oldu 

ise nefis de aynıdır, kişiyi Allah’tan uzaklaştırarak asi kılar ve cehenneme sürükler. 

Şeytan ve nefis dervişin baş düşmanıdır. 

Uydurmışdur nefsüñ seni Àòir neler itse gerek 

Seni Óaúúa èÀãi idüp òışmına uàratsa gerek 

(71/1) 

èÁãìliúdür anuñ işi şeyùÀn-ile birdür başı 

Bunda nefse uyan kişi cehenneme gitse gerek 

              (71/4) 

                                                 
6  Uludağ, a.g.e., s.405. 



 60

Ölü misin nedür óÀlüñ düne döndi her bir günüñ 

Aldı seni nefsüñ ôÀlim nefs úulluàından [geçmedüñ] 

              (74/3) 

Óaúúı úoduñ nefse uyduñ işledüñ çoú çoú fesÀd 

Uş varasın óaørete anda göresin óÀlüñi  

              (146/3) 

 Nefsin tuzakları ve kötülüklerinden kurtulabilmek için kişinin kendisini bir mürşide 

teslim etmesi gerekmektedir. Onun sohbetlerine katılıp haberler alan sufi böylece 

nefsinin hâlini bilir. Kişinin dünyaya gelmeden maksadı da zaten budur: Gönülden 

dünyayı çıkarmak ve nefsin arzularına dur diyebilmek.  

Nefsüñe uymagıl zinhÀr bir mürşide yitiş iy yÀr 

Mürşidden alanlar òaber nefsüñ óÀlin bilse gerek 

                (71/5) 

DünyÀnıñ terkin urmaàa nefsimiñ boynın urmaàa 

Áòret yaraàın úılmaàa geldüm idi ben yÀrenler 

               (28/2) 

Bu nefse úoşma başıñı bıraú bu dünyÀ işini 

Çekme bunuñ teşvìşini terk eyle gel dosta göñül 

               (90/3) 

5. Tevbe 

Günahtan dönmek, vazgeçmek anlamına gelen tevbe, sadece tasavvufun değil, 

bütün dinlerin ortak özelliklerindendir. Tasavvufa tevbe ile girilir, şeyh müridden önce 

işlediği bütün günahlardan tevbe etmesini ister. Tevbe bir arınma, silkinme ve 
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uyanıştır.7 Ayrıca, kalpteki kötülükte ısrar düğümünü çözüp, Hakk’a dönmek ve 

Rabb’ın hukukunu gözetmektir.8 

 Şair, Divan’ında tevbeye çok önem vermiş, nefsine uyanları, Allah’a asi olanları 

tevbe, kulluk ve itaate davet etmektedir.  

 Yiter uyduñ ol nefsüñe terk eyledüñ inãÀfa gel 

Emrini ùut ol ÒüdÀnuñ úulluú eyle ùÀèate gel 
 

 Nitesi nefsüñe uyduñ èÀãi oldun ol óaørete 

Úıl taøarruè ol óaørete ãuçuñ dile tevbeye gel 

             (84/1—2) 

Tarikata ilk kez giren kişi mürşid elini tutmadan önce tevbe etmelidir. Bu husus 

aşağıdaki beyitlerde de zikredilmektedir. 

GünÀhumuzdan dönelüm dostdan yaña ùoġrulalum 

Mürşid elini ùutalum tevbe ̮ idelüm tevbe ̮ idelüm 
 

Gerçek mürşide varalum himmet úılıcın alalum 

Nefsüñ boynını uralum úurtılalum úurtılalum 

               (103/6—7) 

Günahından dönmeyip istiğfarda bulunmayanlar, mürşide de ikrarda 

bulunmazlar. Bunların inkârcılar zümresiyle gitmesi söz konusudur. Bir daha fırsat ele 

geçmeyebilir, bir an evvel suçun dileyip istiğfar etmelidirler. 

GünÀhdañ rücÿè itmedüñ istiàfÀr tevbe itmedüñ 

Mürşide iúrÀr itmedüñ münkir gidersin ola mı 
                (150/2) 

Yiter virdüñ èömrüñ yile istiàfÀr it ãuçuñ dile 

Giçer furãat yine ele bir daòı girmez ola mı 
                (150/4) 

                                                 
7  Kara, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, s.50.  
8  Uludağ, a.g.e., s.529. 
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Abdürrahim Tirsî, birçok şiirinde tevbe, istiğfar edip Allah’tan inayet 

dilemektedir. 

İlÀhì ãuçumı bildüm rücÿè itdüm saña döndüm 

İstiàfÀr tevbeye geldüm èinÀyet senden İlÀhì 

 

äuçum başıma úaúmagıl maóşerde rüsvÀy itmegil 

Ùamu odına atmagil èinÀyet senden İlÀhì 

                (151/6—7) 

Tevbe tevbe yÀ İlÀhì ne kim itdümse günÀhı 

Senden umaram va’llÀhi meded senden yÀ İlÀhì 

 

Ne kim itdüm-ise itdüm elümi başumı açdum 

Geldüm óaøretüñe düşdüm meded senden yÀ ilÀhì 

                (152/12—13) 

6. Zühd 

Soğuk ve ilgisiz davranmak, rağbet etmemek, yüz çevirmek anlamlarına 

gelmektedir.9 Tasavvufî hayatın temelinde bulunan özelliklerden biridir. Maddeye, 

eşyaya ve dünyaya karşı bir tavır koyma ve bunlara karşı isteksiz davranmadır. Bu tavır 

alış ve ruhu mana âlemine hazırlama faaliyetine zühd denilmektedir.10 

İlk asırlarda, tasavvufî düşüncenin karşılığı olarak da kullanılmıştır. Ancak 

marifet ve irfana dayalı bir tasavvufî anlayışın gelişmesiyle zühd ve zahit başlangıcı, 

irfan ve arif kemali ifade etmeye başlamıştır. Zahit, zahirperesttir, arif hakikatperesttir.11 

Abdürrahim Tirsî, zühdün asıl manasını kendilerinin bildiğini, zahidim 

diyenlerin surette kalarak işin özüne inemediklerini vurgulamaktadır. 

                                                 
9  Uludağ, a.g.e., s.593. 
10  Kara, a.g.e., s.104. 
11  Kara, a.g.e., s.113. 
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äÿretÀ düşdüñ ùoluşduñ bilmedüñ sen zühd nedür 

Maèni yüzinden gözet zÀhidÀ èÀbidler bizüz 

               (47/6) 

Zahitler, ariflerin hâlini, fiilini ve sözünü anlayamadıkları için onları ayıplayıp 

eleştirmektedirler. Oysaki irfan sahipleri Hak Teâlâ’da fâni olmuş, gösterişten, sen — 

ben davasından kurtulmuşlardır.  

Baña ne zÀhidüñ zühdi baña ne èÀbidüñ èabdi 

Senüñ fièlüñ beni fÀnì ider virmez mecÀl bir kez 

               (43/6) 

ZÀhidÀ var yüri kim ùaène urma sen bize 

NÀr-ı èışúa ol riyÀyı atup yaúanlar bizüz 

            (47/4) 

VÀr iy zÀhid èacebleme sözümüz 

Sözümüz yoú saña sen ben gerekmez 

            (56/6) 

7. Halvet — Uzlet  

İnziva, yalnızlık, insanlardan ayrı yalnız yaşamak, topluma karışmamak 

anlamlarına gelmektedir.12 Zıddı ihtilat yani halka karışmaktır. Günahtan korunmak ve 

daha iyi ibadet etmek için ıssız yerlerde yaşamayı tercih etmek anlamında bir tasavvuf 

terimidir.13 Vuslatı gerçekleştirene kadar beden ve gönül ile halvete çekilen sufiler 

Allah’a kavuştuktan sonra da yalnız kalp ile inzivaya devam ederler.14 

Abdürrahim Tirsî, dostu soranlara halveti tavsiye etmektedir. Bu dünyanın işi, 

sıkıntısı hiç bitmez bunlardan uzaklaşıp nefis terbiyesi ile uğraşmak gerekmektedir. 

 

                                                 
12  Uludağ, a.g.e., s.220. 
13  Uludağ, Süleyman, “Halvet”, DİA, c.XV, İstanbul, 1997, s.386. 
14  Kara, a.g.e., s.106. 



 64

 èAbdürraóìm-i Tirsìden òalvet gelsün dostı ãoran 

Varsun ol inkÀr eyleyen derdüne dermÀn bulunmaz 

                (46/7)  

Giçerdüñ cümle teşvìşden el çekerdüñ bitmez işden 

Giçerdüñ cÀn-ile başdan nefs dìvin semirtmez-idüñ 

                (73/6) 

Òalúa ùolaşmaġı úoyam terk idem 

Nefse ùolaşmaúda cehd idem şu ben 

           (118/6) 

Şair, halktan uzaklaşıp yüzünü Hakk’a çevirmiştir, dervişleri de bu yola 

çağırmaktadır. 

Bu èAbdürraóìm-i Tirsì èışúuñla ùutalı ünsi 

Terk eyledi úodı nÀsı úarışup yürimez oldı 

             (159/6) 

Bu èAbdürraìm-i Tirsì òalúdan çevirmişdür yüzi 

Óaúúa daèvet ider sizi gelüñ hey dervìşler gelüñ 

               (82/17) 

Gönül maşuk yüzünü görmek ister bunun için kendini unutur, halktan yüzünü 

çevirir. Halvet-hanelerde sufiler diz çöküp, dostu gözetirler. 

Gördüñ mi maèşÿú yüzini böyle unutduñ özüñi 

Çevirdüñ òalúdan yüzüñi gitmek mi istersin göñül 

               (89/10) 

Bu èÀlem òalúından úaçar iki cihÀndan el çeker 

Òalvetlerde dizin çöker seni gözedür gözleri 

             (140/5) 
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8- Riyazet 

İdman, eğitme, terbiye ve ıslah etme, boyun eğdirme, çekici ama zararlı 

şeylerden uzak kalmaya, zor ama faydalı şeyleri yapmaya kendini alıştırma anlamlarına 

gelmektedir.15 Istılah olarak nefsin isteklerine karşı durmak, onunla savaşmak, 

isteklerini yapmamak, yeme, içme, uyuma gibi tabii ihtiyaçları en aza indirmek 

konularını içerir. Mücâhede terimi de aynı anlamda kullanılır.16 

Abdürrahim Tirsî için riyazet önemlidir. Âşık gaflet içinde uzanıp yatmaz, 

nefsinin isteklerine karşı mücahede eder. 

MüştÀk imişseñ óaørete bil baàlarduñ riyÀøete 

Hirgiz ùalmazduñ àaflete uzanuben yatmaz-idüñ 

               (73/4) 

9. Dünya 

İçinde yaşadığımız yer küresidir. Tasavvufta, İnsanı Allah’tan uzaklaştıran ve 

gaflete düşüren, her şey mal ve menfaat, itibar, mevki, hırs, şan ve şöhret anlamına 

gelmektedir.17 İnsanın ölümden önceki hayatı, bu hayattayken ilişki kurduğu varlıklar, 

bunlarla ilgili eğilimleri, tutum ve davranışları için kullanılan bir tasavvuf ve ahlak 

terimidir.18 

Abdürrahim Tirsî’nin dünyaya bakışı genel olarak sufilerin bakışını 

yansıtmaktadır. Dünya fânidir, gelip geçicidir neyine güvenilebilir ki, ömrünü dünyaya 

çalışarak geçirenler boşa vakit harcamıştır. Dünyadan geçmek gerekir ki esas kalıcı, 

baki olana kavuşulabilsin. 

[Bu] dünyÀya virme göñül fenÀdur hey fenÀdur hey 

Devletine olma maàrÿr yalandur hey yalandur hey 

               (153/1) 
                                                 
15  Uludağ, a.g.e., s.438-439. 
16  Kara, a.g.e., s.107. 
17  Uludağ, a.g.e., s.155. 
18  Uludağ, Süleyman, “Dünya”, DİA, c.X, İstanbul, 1994, s. 22. 
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Yüz yılda dirdigüñ dünyÀ cÀn virüp sevdigüñ dünyÀ 

Bir günde tÀr ü mÀr olur ùaàılur hey ùaàılur hey 

               (153/2) 

Neyine maàrÿr olursın dünyÀya bir naôar eyle 

FÀnidür õevú u ãafÀsı èaúluña ur èibrete gel 

 

Giç bu fÀnì mülki terk it èömrüñi øÀyiè eyleme 

BÀúì mülke èömrüñ ãarf it òiõmet eyle sulùÀna gel 

               (84/3—4) 

DünyÀ bizi maàrÿr ider kendüzüne meşġÿl ider 

Maèşÿúumuzdan yÀd ider terk idelüm terk idelüm 

                (103/3) 

Sufinin gönlünü dünya malının yanı sıra evlatlar da meşgul etmektedir. 

Dolayısıyla asıl sahibine verilmesi gereken kalbi bunlar işgal etmektedir ki gönülden de 

çıkarılmaları gerekmektedir. 

Bu dünyÀnuñ fenÀsına naôar úıluñ hey yÀrenler 

MÀla mülke oàla úıza göñül virmeñ hey yÀrenler 

               (32/1) 

Uãlı kişi bu cihÀnda dünyÀya ùamaè eylemez 

Bu dünyÀ derdine düşüp aòretini terk eylemez 

               (50/1) 

DünyÀyı irküp yıàanlar Óaú yolına ùurmayanlar 

Áòiretde yerin anlar nÀr eyler cennet eylemez 

(51/3) 

DünyÀyı sevmegil iy yÀr ìmÀnuñ ãaúlaàıl zinhÀr 

ÓÀøır olgıl leyl ü nehÀr yaraà eyle Àòret-içün 

              (112/3) 
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Dünyanın tüm bu olumsuz özelliklerine rağmen şair, hâlâ insanların onu sevip 

hizmet etmelerine bir anlam verememektedir. 

áÀfili òalúuñ dünyÀ sevendür 

Baòìli òalúuñ dünyÀ sevendür 

 

DünyÀ[yı] úovan dünyÀya úalan 

Söyleyen yalan dünyÀ sevendür 

          (31/1—2) 

 Dünya sevgisi bir gönüle girdiğinde artık o kişiye nasihat fayda etmez olur. Bir 

gönülde iki sevgi olmaz, Allah aşkıyla dolu gönülde dünyaya, dünya sevgisiyle dolu 

gönülde ise Allah’a yer yoktur. Sevgiler karşılıklıdır, Hakk’ı anmayı unutanı, Hakk 

Teâlâ da asla anmak istemez. 

Bu dünyÀnuñ muóabbeti kimüñ göñlini aldıyãa 

DünyÀ endìşesi ùoldı óaú sözler eåer eylemez 

             (51/4) 

Úaldı Óaúdan şöyle maórÿm tÀ ebed 

DünyÀ ister çünki Óaúúı istemez 

 

DünyÀ sevdi çünki ol Óaúúı úodı 

Óaú da anı hergiz añmaz istemez 

 

èAbdürraóìm-i Tirsì key ãaúın 

DünyÀ sevmekden çünki yÀr istemez 

         (61/13—16) 
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10. Sabr 

Dayanmak, dayanıklılık, kendini tutmak anlamına gelir. Bir tasavvuf ıstılahı 

olarak başa gelen musibetlerden dolayı Allah’tan başka kimseye şikâyetçi olmamak, 

sızlanmamak, yakınmamak, kendine acındırmamaktır.19 Nefse ve isteklerine karşı 

mücadele verilen tasavvufî hayat ile sabır arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır.20 

Ayrıca sabır, nefsin arzularına karşı direnmeyi de ifade etmektedir.21 

Sufi başına gelen musibet ve belalara sabrederse bunun karşılığında bir takım 

manevî lezzetlere kavuşacaktır. Sabır kapıları açan insanı feraha ve mutluluğa ulaştıran 

bir anahtardır. Eğer sufînin sabrını soracak olursanız sonsuzdur.  

Bu dünyanuñ cefÀsuna ãabr eyle sen de çek göñül 

áam u àuããası çoú bunuñ ãabr eyle sen de çek göñül 

                (88/1) 

äabr iderüz her belÀya irerüz leõõetlere 

ZìrÀ ki eã-ãabru miftÀóü’l-ferecdür iy püser 

 

äabrımız yoú[dur] nihÀyet ãabrımız ãorar-iseñ 

İşbu óÀmil-i mühcemüz ciger-úuydur iy püser 

             (39/2—3) 

Maşuk cemalini görmek için âşık daha ne kadar bekleyip sabredecektir. Allah’ı 

müşahede edip, mest olacağı günler hani ne zamandır? 

Nice ãabr eylesün èÀşuú anuñ dìõÀrına úarşu  

Óani mest gözleri maómur gördügin iúrÀr eylemiş 

                (62/6) 

                                                 
19  Uludağ, a.g.e., s.446. 
20  Kara, a.g.e., s.52—53. 
21  Kara, Osmanlı’nın Kandili Eşrefoğlu Rûmî, s.68. 
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Allah sabredeni sever, meth eder, çünkü sabır kişiyi murada ulaştırır. Sufi başına 

gelenlere bu dosttandır deyip sabrederse dostun rızasını kazanacaktır. Dostun rızasını 

kazanan da dostu bulur. 

äabr ideni AllÀh sever ãabr ideni AllÀh öger 

äabr iden maúãÿda irer ãabr eyle sen de çek göñül 

              (88/3) 

Úande rıøÀ-yı dost ola rıøÀ-yı dostda dost bile 

RıøÀda dost dostın bula ãabr eyle sen de çek göñül 

              (88/7) 

Sufinin konuştuklarına dikkat edip öyle her sözü ağzına almaması gerekir. 

Diline sabrı olmayan kişinin Allah muhafaza dinî ve imanı da tehlike altındadır. 

Diline ãabrı olmayan kişinüñ 

Bì-dìn olur dìn [ü]  ìmÀnı bilmez 

          (58/6) 

11. Zikir 

Bütün tarikatlarda ortak unsur olan zikir, kelime olarak anmak, hatırlamak, 

zikretmek anlamlarına gelmektedir. Terim olarak ise Allah’ın isimlerini, belli duaları, 

çeşitli zamanlarda belirli miktarlarda sesli veya sessiz olarak zikretmektir. Zikirde 

önemli olan husus, Allah’ın dışındaki bütün varlıkları ve düşünceleri gönülden çıkarıp 

sadece onu düşünüp ona yönelerek anmaktır.22 

Kendisi de bir mutasavvıf olduğu için Abdürrahim Tirsî zikre çok önem vermiş 

Divan’ında muhtelif yerlerde bahsetmiştir. Kadiriye’nin Eşrefiye koluna mensup 

olmasından dolayı, “deveran” denilen dervişlerin halka olup yaptıkları sesli zikir 

meclislerine23 bazı şiirilerinde temas etmiştir. 

 
                                                 
22  Kara, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, s.200. 
23  Kemikli, a.g.e., s.102. 
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Dervìşler bir yire geldi õikru’llÀh sürüldi yine  

ÔulumÀtlar götürüldi envÀrlar oynadı yine 

               (132/1)  

Õikir meclisi úurılsun õikir èışú-ıla urılsun 

Münkirüñ baġrı dögilsün gelüñ hey dervīşler gelüñ 

 

Õikir şevú-ile sürilsün göñüller Àynaya dönsün 

èÁşıú maèşÿúına irsün gelüñ hey dervìşler gelüñ 

                (82/12 —13) 

Hz. Peygamber (s.a.v.), en efdal ve üstün zikrin kelime-i tevhid “Lâ ilâhe 

illallâh” olduğunu söylemiştir.24 Hz. Ali’yi diz çöktürüp gözlerini yundurmuş ve üç kere 

“Lâ ilâhe illallâh”  demiştir. Aynı cümleyi üç kere ona da tekrar ettirmiştir. Sesli (cerhi) 

zikir yapan tarikatlar genel olarak silsileleri yoluyla Hz. Ali’ye bağlanırlar.25  

Eşrefiye de bu tarikatlardan biri olup tevhid zikri onlar için de çok önem 

arzetmektedir. Aşağıdaki beyitlerden onların meclislerinde tevhid-i Hak zikrettikleri 

anlaşılmaktadır. 

Gelüñ idelüm tevóìdi tevóìd ÒüdÀ buyruàıdur 

Úoyalım èÀrı nÀmÿsı meclisümüz RabbÀnìdür 

                (20/1) 

Õikr idelüm yana yana çarò uralum döne döne 

İçelime úana úana şarÀb tevóìd şarÀbıdur 

              (20/3) 

Sufi Hakk’ın zikrini layıkıyla gönlünden mâsivâyı çıkararak yaparsa, kalp gözü 

açılır böylece maşuk cemalini müşahede eder.  

 
                                                 
24  İbn Mâce, Ebu Abdillah Muhammed b. Yezid el- Kazvînî, es-Sünen, Edep, 65, Dâru İhyâi’l-Kütüb 

el-Arabiyye, neşr: Muhammed Fuâd Abdülbâki, yy. 1952. 
25  Kara, a.g.e., s.202. 
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Õikr-i maèşÿú-ıla vir mirèÀt- ı úalbe taãfiyÀ 

Çeşm-i úalbüñ aç cemÀl-i maèşÿúaya baúagör 

             (30/4) 

Õikri şevú-ile eyit mürşìdden al telúìniñi 

èAşú iline úıl sefer senden kesil gel àam yime 

               (131/5) 

Ey èAbdürraóìm-i Tirsì bugün gerek ise dostı 

Dil göñül cÀn-ile dÀèim dost[uñ] tevóìdini oúı 

                (165/7) 

Kalbini tevhid-i Hakk’ta diriltemeyenler ölü gibidirler. Çünkü Allah’ı idrak 

edemeden gideceklerdir. Oysaki zikr-i maşuk ile kalplerini tasfiye kılsalardı, gönülleri 

paslanıp böyle mahcup kalmayacaklardı. 

Úalbleri óayy olmadı tevóìd-i Óaúda anlaruñ 

Mevt içinde fevt olub idrÀk-i Óaúdan úaldılar 

(40/4) 

Virmediler õikr-i maèşÿú-ıla úalbe taãfiye 

Olmadılar maèşuúa èÀşıú çü maócÿb úaldılar 

               (40/5) 

Senüñ òaberüñ ãormayan senüñ òaberüñ virmeyen 

DÀèim õikruñ eylemeyen dilüm degül neme gerek 

               (70/7) 

Gerçeklüg-ile gelüben mürşide teslìm oluban 

Tevóìd ãayúalın uruban göñlüñ pÀsın açamaduñ 

                 (81/2) 

Dil Allah’ı zikrederken gönülde onun fikriyle dolu olmalıdır. Aksi takdirde 

kalbe her türlü düşünce gelecek ve zikirden murad edilen ma’na hâsıl olmayacaktır. 

Bunun için zikir ve fikir genelde beraber kullanılan iki kavramdır. 
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 Dilimde õikr itmez-isem göñülde fikr itmez-isem  

Õikrüñ dadın datmaz-isem azar fÀsid olur fikrum 

                 (92/5) 

Uralum èaşú-ile õikri dosta ùoàruldalum fikri 

Nÿr-i tevóìd göñülleri ãÀfì úılsun ãayúalıdur 

                 (20/2) 

12. Tefekkür 

Düşünmek, meseleyi çözmek için zihni çalıştırmak, endişe ile düşünmek 

anlamlarına gelen tefekkür, ferdin kendini kontrol etmesi ve hesaba çekmesi anlamına 

gelen murâkabe ve nuhâsebe kavramlarıyla yakından ilişkilidir. Buna içe dönük 

tefekkür denilir bir de dışa dönük tefekkür vardır ki bunda da maksat yine iç dünyanın 

ihyasıdır. Genelde zikirle birlikte kullanılan fikir ıstılahı da tefekkür anlamındadır. 

Sufinin Allah’ı gizlice zikretmesi de tefekkürün bir başka şeklidir.26 

Tirsî’nin, zikir—fikir kavramlarını birlikte kullandığı pek çok beyiti vardır. 

Dilleri seni õikr ider hem gönülleri fikr ider 

CÀn göñül fenÀya gider saña ulaşır özleri  

               (140/6) 

Derviş, tefekkür ederek gönül dünyasını kontrol eder, nefis muhasebesi yapar, 

içten içe hesaplaşır. Tüm bunlar onu dosta bulmaya hazırlar ve görür ki ondan başka da 

dostu ve yoldaşı yoktur. 

Tefekkür idüp anı bende buldum 

Ki gördüm baña ol hem-rÀhı gerek 

           (68/6) 

                                                 
26  Kara, a.g.e., s.55. 
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Abdürrahim Tirsî, insanın son nefesini vereceği gününü düşünmesini ister ve 

ölüm geldiğinde hazırlıksız yakalanmaması için hem kendi nefsini hem de dervişlerini 

uyarmaktadır. 

EyÀ àÀfil tefekkür úıl ecel vardur ecel vardur 

Áòir güniñ endişe úıl ecel vardur ecel vardur 

              (22/1) 

Anar mısın anar mısın şol Àòir günüñi úardaş 

Bilür misin nice ola ãoñ nefesde óÀluñ úardaş  

 

Uçmaúlık mı ola cÀnuñ yÀ ùamu mı ola yirüñ 

Varmıdur hiç bir yaraàuñ yoúsa àÀfil misin úardaş 

                 (63/1—2) 

İnãÀfa gel bir sen daòı ùap àaflete yan sen daòı 

Fikr eyle bir baú sen daòı bu dünyÀdan gitmez misin 

 

èAbdürraóìm-i Ùirsì sen dünyÀyı vir ùuràurma sen 

Áòir günüñ fikr eyle sen bunda döküp gitmez misin 

                 (111/7—8) 

13. Şükür  

Şükür; teşekkür, nimeti dile getirme, yapılan iyiliği övme anlamına gelmektedir. 

Nimetin değerini bilmek, ilim, hâl ve amel olmak üzere üç türlüdür. Âlimlerin şükrü dil,  

abitlerin amel, ariflerin hâl ile olur.27 

Abdürrahim Tirsî’nin şiirlerine bakıldığında onun Allah’a şükreden bir kul 

olduğu görülmektedir. 

 

                                                 
27  Uludağ, a.g.e., s.503. 
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İy yÀrenler iy úardaşlar şükür bulmışam AllÀhı 

DermÀn itdi dost faølından şükür bulmışam AllÀhı 

 

Yavı úılmış idüm anı aàlÀr idüm düni güni 

İster-iken nÀgÀh anı şükür bulmışam AllÀhı 

              (129/1—2) 

áafletden açduú gözimüz uyanduú el-hamdü li’llÀh 

èİnÀyet-i Óaúúa irdük ùayanduú el-hamdü li’llÀh  

                 (130/1) 

Ün geldi cÀn úulaàına nÿr yitişdi cÀn gözine 

Baúduú ol dostuñ yüzine gözetdük el-hamdü li’llÀh 

                (130/8) 

14. Rıza 

Arapça, razı olmak, memnun olmak anlamına gelmektedir. Sızlanmama, 

yakınmama; hoşnud olma hâlidir.28 Genelde rıza, gönülden, Allah’ın her takdirini 

sükûnetle karşılama, hüküm ve kazaya itirazda bulunmamayı ifade eder. 

Abdürrahim Tirsî için, Allah rızası çok önemlidir. Bunun için, Hakk’a daima 

yalvarmaktadır. 

RıøÀ seniñdür Çalabum rıøÀñdur ancaú ùalebüm 

Úabul eyle iy Çalab’um viãÀliñde sevineyin 
 

èAbdürraóìm-i Tirsì var ùopraàa yüz ur aàla iy yÀr 

Şöyle rıøÀ vire dil-dÀr bÀri dÀèim yalvarayın 

             (108/7—8) 

Bir tarikat ehlinin Hakk’ın rızasına kavuşmak için, kendisi için bir yol gösterici 

olan şeyhinin de rızasını kazanması önemlidir. 
                                                 
28  Uludağ, a.g.e., s.435. 
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Boynın uruñ dirler ise şeyò içün 

RıżÀ virür ãıdú-ıla çöker dizün 

 

Her ne kim emr ider-ise şeyò aña 

Muùìè olur żÀyiè itmez bir sözin 

        (117/6—7) 

15. Şeriat — Tarikat — Hakikat — Maèrifet   

Tasavvuf literatüründe, “dört kapı” olarak da adlandırılmaktadır.29 Şeriat, İslâm 

dinin emrettikleri ve yasakladıklarıdır, Hz.Peygambere tabi olmayı gerektirir. Tarikat, 

zühd ve takvadır, nefsin isteklerinden yüz çevirip, şeriatın prensiplerini yerine getirmek 

için gayret sarfetmektir. Hakikat, ise gönülden mâsivâyı çıkararak Hakk’ı bulmak, 

bilmek ve müşahede etmektir.30 Marifet ise vecd ve ilham yoluyla Allah, O’nun 

sıfatları, isimleri ve gayb âlemi hakkında bilgiler elde etmektir.31 

Hz. Peygamber’in (s.a.v.) sözü şeriat, fiili tarikat, hâli marifet, sırrı hakikattir. 

Şeriat farz, tarikat vacip, marifet sünnet, hakikat nâfiledir.32 

15.1. Şeriat 

Yol, su, kanal, ark anlamına gelen şeriat; ıstılahi olarak ise zahirî hükümler, fıkıh 

kaideleri, insanın bedeni ve dünyası ile ilgili dinî hususlar, peygamberler aracılığıyla 

Allah tarafından koyulan kanunlar demektir.33 

Mevlâna şöyle diyor: “Şeriat bir muma benzer, yol gösterir. Ama ele mum 

almakla yol alınamadığı gibi, eline mum almasanda yol alınmış olmaz. Yola düştün mü 

şu gidişin tarikattır, dilediğine eriştin mi bu hakikattır. Bunun için, ‘hakikatlar meydana 

                                                 
29  Uludağ, a.g.e., s.153. 
30  Kara, Osmanlı’nın Kandili Eşrefoğlu Rûmî, s.70—71. 
31  Kara, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, s.130. 
32  Uludağ, a.g.e., s.153. 
33  Uludağ, a.g.e., s.492. 
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çıkınca şeriatlar batıl olur’ demişlerdir.”34 Bu nedenle şeriat ehlinin hakikat ehlini 

anlaması pek kolay gözükmemektedir. Abdürrahim Tirsî, aşağıdaki beyitlerde bu 

durumu zikremektedir. 

Kime diyem bu rÀzumı èÀleme fÀş ider beni 

İşidür şerìèat ehli başuma úaãd ider benüm 

               (96/3) 
 Olarda õühd ü taúvÀ yoú olarda èılm ü fetvÀ yoú 

Olarda meõheb ü dìn yoú degiller şerìèat içre 
               (122/4) 

15.2. Tarikat 

Tarikat yol demektir. Hakk’a ermek için tutulan, bir takım kuralları ve ayinleri 

bulunan yoldur. Mutasavvıflara göre tüm insanlar, hatta bütün yaratıkların alıp verdiği 

nefesler sayısınca Allah’a yol gider.35 Allah’a ulaşmak isteyen sufilerin Hakk’ın 

yollarından birine girmesi, tarikata girmesi gerekmektedir. Şair dervişleri asıl tarika 

çağırmaktadır ki böylece dosta doğru yöneleceklerdir. 

Aãıl ùarìúa girelüm dostdan yaña gönelelüm 

Kim ne dir-ise n’idelüm gelüñ hey dervīşler gelüñ 

               (82/11) 
Abdürrahim Tirsî Divan’ında, tarikatından ve bu yolun büyükleri olan 

Abdülkadir Geylânî ve Eşrefoğlu Rûmî’den de bahsetmiştir. 

Şeyòüñ ùarìúin sürelüm ãıdú-ıla menzil alalum 

èAbdülúÀdire irelüm gelüñ hey dervìşler gelüñ 

              (82/14) 

Ùarìú-i cümleden òÀãdur ayaġın ãdú-ıla baã dur 

Bilmeyenlere pek yasdur ùarìúi Eşref-zÀdenüñ 

 

                                                 
34  Kara, a.g.e., s.302. 
35  Uludağ, a.g.e., s.510-511. 
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Umaram ki vaãla irem işigine yüzüm sürem 

Sürünüben ben de girem şÀlına Eşref-zÀdenüñ 

              (83/4—5) 

15.3. Hakikat 

Gerçek var olduğu kesin açık olarak bilinen şey, bir şeyi o şey yapan husus, 

mahiyet anlamına gelmektedir. Tasavvufta ise Hakk’ın salikten vasıflarını alarak kendi 

vasıflarını koyması,36 zahirin ardındaki örtülü ve gizli mana, dinî hayatın en yüksek 

seviyede yaşanarak ilahî sırlara aşina olunması gibi anlamlar ifade eder.37 

Sülemî, “el-Fark beyne ilmi’ş-şerî’a ve’l-hakîka”adlı eserinde hakikatle ilgili 

şunları söylemektedir:  

“Şeri’at ilmi mücâhede ilmidir. Hakikat ilmi hidayet ilmidir. Hiç kimse bütün 

gücüyle mücâhedeye sarılmadan hidâyetin hakîkatine erişemez. 

…… 

Şeri’at ilmi âdâp ilmidir. Hakikat ilmi ahval ilmidir. Kula sıhhatli ahvâl (haller) 

yolu âdâba sarılmadıkça açılmaz.”38  
 

Bu sözlerden anlaşıldığına göre hakikate giden yol şeriattan geçmektedir.  

Abdürrahim Tirsî pek çok beytinde hakikate ulaşmaktan bahsetmiş bu yolda 

kişinin benliğinin büyük engel teşkil ettiğini söylemiştir. 

Benlük key ulu sedd saña yol virmedi andan saña 

Óayıf oldı óayıf saña óaúìúatüñ göremedüñ 

               (81/4) 

Mürid mürşidden dinlediği tevhid telkinini can u gönülden kılarsa tevhidi 

hakikat olacaktır. Yine hakikate ermek için candan başdan geçmek gerekiyor. Aşağıdaki 

beyitlerden anlaşıldığına göre canı veren Hakk’ı alır. 
                                                 
36  Uludağ, a.g.e., s.215-216. 
37  Uludağ, Süleyman, “Hakikat”, DİA, c.XV, İstanbul, 1994, s.178. 
38  “Zâhir ve bâtın ilmine dair bir eser” (Sülemî, el-Fark beyne ilmi’ş-şerîa ve’l-hakîka), trc. S. Ateş, 

AÜİFD, XVI, (1968); Kara, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, s.303’den naklen. 
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Mürşidden diñledük telúìn-i tevóìd 

Óaúiúat bulduú uş tevhìd-i Óaúda 

          (124/9) 

Kendüden olmadı òabìr gine kendü de yoú 

Tevóìdi hem taóúìú oldı ol demi buldı Óaúı 

 

İy èAbdürraóìm-i Tirsì irdüñ-ise taóúìúa 

CÀnuñı elbette virdüñ şükrÀne alduñ Óaúı 

            (158/5—6) 

Hakikate ermek Hakk’ı bulmak ile eş anlamlı gözükmektedir. Bu yolda 

mücahede ve tevhide devam etmenin yanı sıra gönülde Allah sevgisinin de olması 

gerekmektedir. 

Cismümüñ óayyi óaúìúat èışúudur 

èIşú-ıla buldum tamÀm dìnüm yine 

           (136/4) 

Óaúìúat kim Óaúúı sevdi Óaúúı ol kendüde buldı 

Ki öldürmedi dirgürdi ab-ı hayÀt-ı RaómÀnì 

               (162/8) 

Tirsî, gafletten kurtulup, hakikat halini gördüğünü ve dünya sevgisini gönülden 

çıkardığını söyleyerek Allah’a hamd etmektedir. 

áafletden açduú gözimüz uyanduú el-hamdü li’llÀh 

èİnÀyet-i Óaúúa irdük ùayanduú el-hamdü li’llÀh  

 

Bu dünyÀya naôar úılduú óaúìúat óÀlini gördük 

Göñülden defterin dürdük bıraúduú el-hamdü li’llÀh 

               (130/1—2) 
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15.4. Marifet 

Bilgi, tecrübî ve amelî bilgi, tanımak, aşinalık anlamına gelen Marifet, ıstılahi 

olarak ise sufilerin ruhanî halleri yaşayarak, manevi ve ilâhi hakikatleri tadarak (iç 

tecrübe ile vasıtasız olarak) elde ettikleri bilgi, irfan demektir.39  

Marifet anlayışı İslâm düşüncesine canlılık ve zindelik katan unsurlardan biridir. 

Marifet ilimden farklıdır. İlim bilmek, marifet tanımaktır. Bir şeyi kitaptan okuyup, 

öğrenmek farklıdır, okuyup öğrendiğin bu şeyi gidip, bulmak, müşahede etmek, 

tanımak farklıdır. İlim sahibi olanlara âlim, marifet ve irfan sahibi olanlara arif denir. 

Marifet irfan, keşf, ilham, ilm-i ledün, sezgi gibi farklı terimlerle de 

isimlendirilmektedir.40  

Mutasavvıflara göre marifet, “kalbin Allah’la olan hayatı”, “Allah’ı sıfat ve 

isimleriyle tanıyanın niteliği”, “Birbirini izleyen nurlarla Hakk’ın kalplere doğması”, 

“İlahî bir naèt / vasıf”, “kalbe atılan bir nurla iç aydınlığa kavuşma hâli”, “kalp gözüyle 

ilahî gerçekleri görmek”tir. Bu tariflerin her biri marifetin ayrı bir yönüne vurgu 

yapması bakımından önemlidir.41 

Abdürrahim Tirsî, ilmin aslını görüp bilenlerden olduğunu söylemektedir ki 

bundan onun marifet sahibi bir kişi olduğu anlaşılmaktadır. 

Sen ãanursın bizde yoúdur èilm-ile hirgiz èamel 

èÁmilüz èilmüñ hem aãlın görüp bilenler bizüz 

              (47/5) 

Kendisini cahil zannedenler için, ezelden zahir — batın bütün ilimleri okuduğunu, 

yâr aşkı ile mükemmeliyete ulaştığını söylemektedir. 

CÀhil ãanma ki ben èÀlim olmuşam 

èAşú-ı yÀr ile mükemmel olmuşam 

                                                 
39  Uludağ, a.g.e., s.347. 
40  Kara, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, 129. 
41  Uludağ, Süleyman, “Maèrifet”, DİA, c.XXVIII, Ankara, 2003, s.55. 
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Ezel anda dersümi tÀm eyleyüp 

Oradan andan sefer eylemişem 

 

èİlm oúudum evvel Àòir óarf-be-óarf 

 Maènìsin ôÀhir ü bÀùın bilmişem 

          (101/1—3) 

Ezelde aşk medresesinde, Hak Teâlâdan ders gördüğünü zikretmiştir. Bu nedenle 

âlimlerin âlimi olup her derde derman olmuştur. Ona göre ilim sahibi olmak yeterli 

değildir, aynı zamanda bildiğinle amel etmek gereklidir. Marifetten öyle herkese söz 

edilemez, ehli olmayanların bu ilmi anlaması mümkün değildir. Allah’ın sırlarını 

açıklamak küfür olarak addedilmektedir. 

Anda Óaú idi müderris dersüme 

Anda medrese-i èışúda olmışam 
 

Şöyle bil kim èÀlim-i èallÀm benüm 

Kim bugün her derde dermÀn olmışam 
 

èÁmilem ol èilm-ile eléÀn bugün 

Gerçi nÀ-ehle anı setr olmışam 

           (101/5—7) 

O óüsnüñden vireydüm òoş òaberler 

 Ki müddeèì ùuyar bilmez i dil-dÀr 

           (34/9) 

İfşÀèi’s-sırrı’r-Rabbu küfr diyü setìr iden 

èİlm-i ledün èÀlimi dostum şeyòum óaøreti 

           (156/6) 
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Marifetin kaynağı kalp olduğu için Allah Teâlâ, ariflerin gönüllerine ilham 

etmektedir. Keşfe mazhar olan kişinin, boş söz konuşması söz konusu değildir. Çünkü 

onlar, kendilerine malik olmayıp Hakk’ın iradesine geçmişlerdir. 

Óaúdan olur ilhÀmları óÀmil olur göñülleri 

Óaú sözin söyler dilleri şöyle güzÀfın söylemez 

      

Dost-ıladur gönülleri ilhÀm-ile cünbişleri  

Dost èışúınuñ esirleri kendülere mÀlik olmaz 

            (49/1—2) 

Unudıldı èilim úaldı şuàullar 

èAúıl gitdi delü oldı i dil-dÀr 

        (34/6) 

16. Melâmet 

Bir tasavvuf terimi olan melâmet, III. (IX.) yüzyılda Horasan bölgesinde ortaya 

çıkıp daha sonra bütün İslam dünyasında yaygınlık kazanan bir tasavvuf anlayışıdır.42 

Melâmetiye, Horasan erenlerinden Hamdun Kasar (ö. 271/884)’ın fikrî liderliği 

ile başlayan bir harekettir. Melâmetiye’ye göre, Allah’a bir takım kıyafet, âdet, anane ve 

zikir meclisleri ile kavuşmak mümkün değildir. Vuslat, Allah’a gönülden bağlanmak, 

halka hizmet etmek, aşk ve tevazu içinde olarak cemiyet içinde yaşamakla gerçekleşir.  

Melâmet, kınamak anlamına gelen “levm” sözünden türemiştir. Bu anlayışta, 

kınayanın kınamasından korkmamak, hayrı gizleyip şerri açığa vurmak, nefsi kötülemek 

önemli prensiplerdendir.43  Bu prensipleri Tirsî Divan’ında da görmek mümkündür. 

Senüñ gibi dil-dÀruñ yolına ben 

MelÀmet oluram niçün èÀr idem 

         (97/7) 
                                                 
42  Azamat, Nihat, “Melâmet”, DİA, c.XXIX, Ankara, 2004, s.24. 
43  Kara, a.g.e., s.256. 
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áayret-i nÀmus-ı èÀr şìşesin kesr eyledi 

Varlıàın yoúluàa virdi buldu rıøÀ-yı Óaúı 

            (158/4) 

Abdürrahim Tirsî, Kadiri olmasına rağmen kendisinde melâmetiliğin izleri de 

görülmektedir. 

İy beni benden ayıran hep varlıàumdan ùoyuran 

İy sabrumı yile veren melÀmet eyleyen cÀnum 

              (98/3) 

 Olardur ehl-i óayretler cihÀn içre melÀmetler 

Úamu àamdan selÀmetler degiller bir murÀd içre 

                 (122/5) 

17. Gönül 

Farsça dil, derûn; Arapça kalp, hâtır; Türkçe yürek kelimeleriyle de karşılanan 

gönül Türk edebiyatının divan, halk ve dinî-tasavvufî mahsullerinin en önemli ve en çok 

işlenen konularından biridir. 44  

Tasavvufî eğitim kalp merkezlidir. Sufi her şeyi gönül âleminde yaşar bu yüzden 

gönlü fırtınalı bir iklime sahiptir. Hakk’tan gelene sabr eder, her belayı sineye çeker, 

kurtarıp başını kavgadan asude olmak, ötelere sefer etmek ister, bu dünyada karar 

kılamaz. 

Ey göñül vaóşì göñül vaóşì göñül 

Úanda gitdüñ úandasın vaóşì göñül vaóşì göñül 

                  (87/1) 

äabr eyle AllÀh işi[n]e Óaúúdan gelür úul başına 

İncinme AllÀh işine ãabr eyle sen de çek göñül 

                 (88/4) 

                                                 
44  Kurnaz, Cemal, “Gönül”, DİA,  c.XIV, İstanbul, 1996, s.150. 
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İmanın ve küfrün merkezi kalptir. Kalp iman nuru ile dolduğunda gönül, inkâra 

ve küfre yöneldiğinde ise nefistir. Gönül ulviyete, nefis süfliyete yönelir.45 

 ÚarÀruñ yoú bu dünyÀdan gitmek mi istersin göñül 

Bunuñ fenÀsını gördüñ gitmek mi istersin göñül 

 

Çekdüñ mi elüñ dünyÀdan geçdüñ mi yañlış sevdÀdan 

Úurtarup başuñ ġavġÀdan gitmek mi istersin göñül 

                (89/1—2) 

Şair gönlü ile hasbihâle şöyle devam etmektedir.  

Bu dünyÀnuñ naúşına hìç aldanma gel dosta göñül 

 Bì-åebÀtuñ rengine hìç boyanma gel dosta göñül 

 

Úoma bu dünyÀ õevúini leõzetlü ãanma zehrini 

Bu fÀnì òarÀbÀtını işleme gel dosta göñül 

              (90/1—2) 

Bu baş gözünden ayrı bir de gönül gözünden bahsedilmektedir ki cemâlullâhı 

görüp, hayran olup kalacaktır. 

Bu tenüm gözüni yumsam bu göñlüm gözüni açsam 

Anuñ yüzine ùuş itsem cemÀlin gözlesem yine  

                  (123/4) 

Göñül gözi yüzin gördi óayrÀn oldı şöyle úaldı  

Başuma gör neler geldi yüregim ùolu dert benüm 

                 (96/2) 

                                                 
45  Kurnaz, a.g.mad., c.XIV, s.151. 
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18. Aşk-Muhabbet 

Tasavvuf, İslâm felsefesi ve edebiyatta kullanılan geniş anlamlı bir terimdir. 

Arapça aslı ışk olup sözlükte, “şiddetli ve aşırı sevgi, bir kimsenin tamamen kendisini 

sevdiğine vermesi, sevdiğinden başka güzel görmeyecek kadar ona düşkün 

olması”anlamına gelir. 

Kur’an ve sahih hadislerde aşk kelimesi geçmez: “sevgi” çoğunlukla hub ve 

muhabbet bazen de meveddet kelimeleri ve bunların müştaklarıyla ifade edilir. İlk defa 

II. (VIII.) yüzyılda Allah ile kul arasındaki sevgiyi anlatmak üzere nadiren de olsa aşk 

kelimesi kullanılmaya başlanmıştır. Hasan-ı Basrî (ö. 110/728) Allah’ın “Kulum bana, 

ben de ona âşık olurum” buyurduğunu belirtmiştir.46 

Aşk yaşanır, anlatılamaz, tarifi dile gelmez, asl olan susmaktır.47 Ancak yine de 

Sufiler kendi hâl ve zevklerine göre aşk ve muhabbetten bahsetmişlerdir. Tasavvuf 

büyüklerinden Necmüddin-i Kübra (ö. 618/1221) “Bazen âşık aşkta fâni olur o zaman 

aşk haline gelir. Sonra aşk maşukta fâni olur. Muhabbetin sonu aşkın başlangıcıdır. 

Muhabbet kalp için, aşk ise ruh içindir.” demiştir.48  

Abdürrahim Tirsî’ye göre aşk, ezelidir ve gönlü bezm-i ezelden beri aşk ile 

sarmaş dolaştır. Hatta aşk kemendinin boynuna takılması elestten de öncedir. 

èAbdürraóìm-i Tirsìyem şimdi èÀşıú oldı ãanmañ 

èIşú kemendin boynuma yÀr elestden öñ ùaúıp durur 

                (26/6) 

Bu èışú ezel bile imiş bunda bile gelmiş imiş  

Göñül èışú-ıla bir imiş dolaşdı ãarmaşdı gider 

               (36/2) 

 

                                                 
46  Uludağ, Süleyman, “Aşk”, DİA, c.IV, İstanbul, 1991, s.11. 
47  Kara, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, s.173. 
48  Kara, a.g.e., s.112-113. 
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Abdürraóìm-i Tirsìnüñ èışúdur bünyÀdı miskìnüñ 

Başda sevdÀsın dostınuñ ezelden ùutagelipdür 

                (20/10) 

 İy èAbdürraóìm-i Tirsì úandan oúuduñ bu dersi 

Ezel èışú medresesinde andan idi dersüm benüm 

               (91/6) 

äaóìfe-i cÀnda yazılmış imiş 

Bezm-i ezelde meger sevdÀ-yı dost 

           (6/2) 

Bazı sufiler kul için âşık kelimesini uygun buldukları halde, Allah’ın kuluna âşık 

olması manasında Allah için âşık kelimesinin kullanılmasını doğru bulmamışlardır. 

Ancak bu düşüncelere rağmen Allah’ın kuluna olan aşkını işleyen şiirler yazılmıştır.49 

Şairin aşağıdaki dizesine baktığımız zaman kâinat yaratılmadan önce Allah’ın 

ona, onun da Allah’a âşık olduğu zikredilmektedir. 

èÁşıú-idi ol baña hem ben aña 

Yoà-iken èÀlem daòı cÀnum yine 

            (136/2) 

Tirsî Divanı’nın özü aşktır, ruhuna aşk sinmiştir. Neredeyse her şiirde aşk 

vardır. Aşk ile söylenen dizelerden örnekler aşağıda verilmeye çalışılmıştır. 

Gönül aşk ateşine düştüğü zaman, yanar tutuşur, büryan olur öyle ki nefsin 

sıfatları bu ateşte hep mahv olur. Aşk ateşinin yanında cehennem ateşi bile sönük 

kalmaktadır. 

NÀr-ı caóìm nÀr-ı èışúuñ yetmişde bir baòşıdur 

Ol óarÀret içre õerrece külüm yoúdur benüm 

              (95/3) 

 

                                                 
49  Kara, a.g.e., s.172. 
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Dost èaşúına düşdi yandı ãıfÀt-ı nefis maóv oldı 

Vücÿdumuz hep nÿr oldı götürüldi ôulmetümüz 

              (55/5) 

Ne benlik úapusı baña yüregüm döndü biryÀna 

èIşúuñ-ıla yana yana kül oluben tozsam gerek 

              (75/8) 

Âşığın gönlü maşuktan gayrısına meyil vermez, her dem onu gözler. Bu âlemde 

âşığa dirlik veren aşktır, aşk ile beslenir. Âşık aşkından memnundur şikâyet eylemez. 

 èIşúdan ayru olmayayın bir nefes 

 ZìrÀ èışú-ıla èÀşık maèşÿú bilüñ 

            (79/9) 

Úalbimüze bulmadı yol óubb-ı àayr-ı Óaú bizüm 

MÀsivÀya baúmazuz maèşÿúa èÀşıklar bizüz 

                (47/7) 

Ol maèşÿúuñ èışúı-y-ladur bu èÀlemde dirligümüz 

Ol maèşÿúı gözler her dem èÀşıú oldı cÀnlarımuz 

                (52/1) 

Âşık, bilir ki bu aşk onun sermayesidir, maşuk didarını ancak aşk vasıtasıyla 

görebilecektir. Bu yolda canını seve seve vermeye razıdır. 

èIşúdurur èÀşıúlara maèşÿú dìõÀrın gösteren 

Bende èışúa maèşÿú içün cÀnı úurbÀn eyleyem 

                (94/4) 

èIşú şarÀbın içmiş gerek cÀndan başdan geçmiş gerek  

Key ser-òoş esrimiş gerek gire èışúuñ meydÀnına 

                (126/2) 
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Şöyle aldı èışúuñ beni añmaz oldum başı cÀnı 

Úodum yoluña ben beni benden sefer itsem gerek 

                  (75/7) 

Görüñ èışúuñ işin yine nice úasd eyledi cÀna 

İşbu cÀnumı ol dosta bildüm úurban úılasını 

              (142/7) 

Aşkın özünde benliğin, suretin mahv edilmesi vardır. Bu mahviyette âşık yeni 

bir can bulacak, canana vasıl olacaktır.   

Úılduú ãÿretimüz vìrÀn düşdük èışúa olduú óayrÀn 

Urduú èarşdan öte cevlÀn lÀ-mekÀndur seyrÀnımuz 

                (48/3) 

Sen seni mahv eyle tÀ kim èaşú ola hep varlıàun  

èAşú göz-ile dost yüzin görmege gel àam yime 

                 (131/6) 

èIşú-ı maèşÿú ile èÀşıú ol yüri èÀlemde sen 

Gör yüri mÀèşÿú cemÀlin gel berü cÀnum cÀnı 

                  (160/5)  

19. Cemè — Fark, Sekr — Sahv  

Sufilerin hâllerini birbirinden farklı iki kavram ile açıklayan pek çok tasavvufî 

ıstılah vardır. Cem’ — fark,  sekr — sahv da bunlardandır. 

 Cem’ toplamak, fark ayırmak demektir. Tasavvufî bir terim olarak cem’ kulun 

kendinden geçip Hak Teâlâ ile birlikte olması, fark ise tekrar normale dönmesidir. Her 

iki hâl de sûfiler için önemlidir. İbadet ve taat için fark, keşf ve marifet için ise cem’ 

gereklidir.50 

 

                                                 
50  Kara, a.g.e.,  s.166. 
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Sekr durgunlaşmak, sarhoş olmak, sahv idrak etmek ayrılmak demektir. 

Tasavvufi bir ıstılah olarak sekr, sufinin kalbine gelen feyiz ve varidatlar nedeniyle 

kendinden geçmesi, sahv ise bu hâlin sona ermesidir.51 

Cem ile fark, ışık ile karanlığın birbirini takip etmesi gibi daima birbirini izler: 

cemè ortaya çıkınca fark kaybolur, fark zahir olunca cemè zail olur. Birinin varlığı 

diğerinin yokluğudur. Fatiha suresindeki “Ancak sana kulluk ederiz.” ifadesi farka, 

“Ancak senden yardım dileriz.” ifadesi de cemèe işaret sayılır. Tasavvufta cemè ve 

farkın birlikte bulunması hali gerçek tevhid şeklinde yorumlanmıştır.52 

Abdürrahim Tirsî ezelden Hak aşığıdır. Ezelden sarhoş olup sarhoş gelmiştir. 

Dosta vâsıl olmanın getirdiği sarhoşluğu her an yudumlamaktadır. 

Ol ezelden mest-i esrik bunda gelenler bizüz 

Yine bundan mest-i esrik anda gidenler bizüz 

 

Dost viãÀli cürèasından nÿş idüp her dem be-dem 

TÀ ebed ol cürèadan ayılımayanlar bizüz 

              (47/1—2) 

Sufiyi mest eden dost ile buluşmadır ancak bu buluşmayı hazırlayan dost elinden 

yudum yudum içilen aşk şarabıdır. Öyleki derviş aklını, fikrini ve benliğini bu uğurda 

kaybetmiş ve vasıl-ı didar olmuştur. 

èAúlı virdüm fikri virdüm yavı úıldum ben beni 

Mest-i óayrÀn bir zamÀn èÀlemde seyrÀn eyledüm 

 

Teşne-dil oldum elinden ãundı yÀrim bir şarÀb 

Aldum içdüm cÀm-ı èışúı vaãl-ı dìdÀr eyledüm 

             (104/5—6) 

                                                 
51  Kara, a.g.e., s.166-167. 
52  Yılmaz, Hasan Kâmil, “Cemè-Fark”, DİA, c.VII, İstanbul, 1993, s.279. 
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Gaflete düşüp dosttan uzaklaşan kimseler, Allah ile cem’ olamadıkları için 

ayrılıkta kalmışlardır. Çağlayarak akan ırmaklar genelde denizle buluşur, bunlar 

kaynağına ulaşamamıştır. 

Dostı ıraú isteyenler şöyle ıraú úaldılar 

Gelmediler cemèe hergiz perÀkende úaldılar 

              (40/1) 

Şair, Divan’ının pek çok yerinde, hemen hemen her şiirinde cem’-fark, sekr-sahv 

hallerinden bahsetmektedir.  

Ser-òïş olalum tevóìdde èÀlemi ide vaódetde 

Ne işimüz var keåretde ol ayıúlar maúÀmıdur 

              (20/5) 

İrdi maèşÿú úoòusı çün mühcimüz dimağına 

Ol eåerden olmışuz mest yoúdurur hÿş-yÀrımuz 

               (45/2) 

Baş úadeóin sunan kişi ol şarÀbdan içen kişi 

DÀèim ser-òïşlıúdur işi anuñ-çün yok ayıàımuz 

               (54/5) 

20. Fenâ — Bekâ  

Kulun, kendi fiil ve davranışlarını görnekten fâni olup, gerçek kul olma 

noktasına ulaşması anlamında bir tasavvuf terimidir. 

Sözlükte, “geçici olmak, yok olmak, ölmek” gibi manalara gelen Arapça fenâ 

kelimesi, genellikle var olmak sürekli olmak anlamındaki bekâ kelimesiyle birlikte 

kullanılagelmiştir. Bir tasavvufî terim olarak fenâ fillâh—bekâ billâh da denilmektedir.53  

                                                 
53  Kara, a.g.e., s.161; Kara, Mustafa, “Fenâ”, DİA, c.XII, İstanbul, 1995, s.334. 
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Fenâ halini yaşayan sufi, seyr u sülukunu tamamlamış olur. Ancak bu hâlin 

devamı, kulluk vazifelerini yapmaya engel olduğundan, bekâ haline normal hâle 

dönmek esastır. Bekâ hâlinin varlığıyla fenâ sona erer. 54 

Abdürrahîm Tirsî Divan’ında, fenâ-bekâ hâllerinin pek çok yerde bahsi 

geçmektedir. Bir şiirinde ise peş peşe iki beyitte şöyle zikredilmektedir. 

Fikrüñde gÀh óayrÀn olur hep èarş u ferş seyrÀn olur 

Áb u kilden èuryÀn olur èayn-ı fenÀya yüz ùutar 

 

GÀh yoà olur gÀh var olur gÀh beni ne anı bilür 

GÀh õÀta düşer maóv olur èayn-ı beúÀya yüz ùutar 

               (12/5—6) 

Vahdet-i vücûd düşüncesiyle de ilgili olan fenâ-bekâ nazariyesinde kulun 

Allah’ın zatında fenâ bulması için öncelikle nefsinin hevâ ve isteklerinden vazgeçmesi 

gerekmektedir. 

Úayd-ı mÀsivÀyı gel kes terk-i sikkìn birle sen 

Daòı reès-i nefsi kes dÀr-ı fenÀda aãagör 

              (30/3) 

Bu èAbdürraóìm-i Tirsì benligi başını kesdi 

FenÀsı dÀrına aãdı beúÀ nevbetin urdurdı 

             (144/7) 

Aşk, fenâya ermek isteyen sufi için kanat mesabesindedir. Böylece benliğinden 

kurtulan âşık Allah’a ulaşabilecektir. 

èIşú èÀşıúı úılur fÀnì anıñ-içün ölmez cÀnı 

èIşú-ıla şöyle penhÀnì gider kimse görmez imiş 

              (64/11) 

 

                                                 
54  Kara, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, s.162—163. 
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èIşú idicek varlıàım küllì fenÀ  

Andan irdi èayn-ı beúÀsı anuñ 

         (79/7) 

Küllì taèalluúumı fÀnì úılan 

YÀr-ile yÀr eyleyen sevdÀ-yı dost 

          (7/16) 

Sufi, fenâ hâlinden sonra bekâ hâlini yaşar. Artık vuslatını gerçekleştiren kişinin 

normal hayata dönmesidir.  

èAbdürraóìm-i Tirsìnüñ maóv eyleyüp hep varlıàın 

Dost-ıla bulup beúÀyı vÀãıl-ı dil-dÀr eyleyem 

               (94/6) 

Mevt-i ãÿrì gelmedin ol Óayy-ı evvel olub 

Dost beúÀsın bul fenÀ niúÀb-ı dostdan geçegör 

               (30/6) 

O sÀúìden içen cÀnlar ta ebed esrükdür anlar 

İçüp Àb-ı óayvÀn anlar ölümsüz úaldılar bÀúì 

              (165/2) 

21. Vahdet 

Vahdet, birlik anlamındadır. Tasavvuf anlayışına göre, hakiki anlamda bir 

(vâhid) Hak’tır. Bundan dolayı, gerçek anlamda birlik de onun için söz konusudur.55 

Sufiler, İslam dininin Allah’a iman konusunda koyduğu esasları temel alarak 

kendi yaşayış ve düşünce biçimleri doğrultusunda tevhid meselesine yeni açıklamalar 

getirmişlerdir. Vahet-i Kusûd, vahdet-i şühûd, vahdet-i vücûd, bu yorumların en yaygın 

tasnif biçimlerindendir.56 

 
                                                 
55  Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s.552. 
56  Kara, a.g.e., s.317. 
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1- Vahdet-i Kusûd (kasd ve iradenin vahdeti): Kul kendi iradesini aradan 

çıkararak Allah’ın iradesini ve maksadını hayatına hâkim kılar. “Lâ maksûde illallâh” 

(Allah’dan başka kasdedilen bir şey yoktur.) bu tevhidin anlayışını yansıtır. 

2- Vahdet-i Şühûd (Müşâhede edilenin vahdeti): Sûfi Allah aşkı kendisini 

kaplayınca, vecd ve istiğrak hali meydana gelir işte o zaman kendinden geçer ve 

Allah’ın tecellilerinden başka hiçbir şeyi görmez olur. “Lâ meşhûde illallâh” (Allah’tan 

başka görülen bir şey yoktur.) cümlesiyle özetlenir.57 

3- Vahdet-i vücûd (Varlık birliği): Sadece Allah vardır onun dışında başka 

varlık yoktur esasına dayanan bir tevhid çeşididir. “Lâ mevcûde İllâ hû” (O’ndan başka 

bir varlık yoktur) şeklinde açıklanır. Aslında Vahdet-i şühûdla da benzerlik 

göstermektedir. Vecd halindeki bir sufinin “Görünen her şey O’dur” cümlesiyle 

“O’ndan başka bir varlık yoktur” cümlesi arasında pek fark bulunmamaktadır. 

Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz ki mutasavvıfların Allah ve varlık konusundaki 

görüşlerinden birisi de vahdet-i vücûddur.58 

Abdürrahîm Tirsî’nin Divan’ını incelediğimiz zaman, bu konuların işlendiğini 

görmekteyiz. Sufi, tüm işlerini Allah’ın iradesiyle yapmaktadır. Vahdet- i kusûd fikrini, 

aşağıda verilen beyitte görebiliriz. 

Yoúdur anlaruñ varlıàı anuñla úÀéim dirlügi 

Anuñla olur birlügi çün işleri andan gelür  

             (21/4) 

Allah Teâlâ kendisine cemâlini izhar eylediğinde her nereye baksa O’nu 

görmektedir. Her yerde Hakk’ı görmesi vahdet-i şühûd fikrini çağrıştırmaktadır. 

èAyÀn itdüñ aña şemè-i cemÀlüñ 

Naôar her neye úılsa sensin iy dost   

        (5/8) 

                                                 
57  Kara, a.g.e., s.318. 
58  Kara, a.g.e., s.319. 
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MÀsivÀ-yı yÀr görünmez èaynum oldı çün èamÀ 

Úaldurup bürúaè-ı yüzün yÀr cemÀlin gösterür 

              (23/4) 

 Dost alalı bizden bizi dosta ùuş oldı cÀn gözi 

Úanda baksavüz dost yüzi görünü görünü gelür  

(16/6) 

Her ne óÀlde olur-isem ne vech-ile yürisem 

Her nereye baúar-isem andan ğayrı görimezem 

                (102/4) 

EşyÀ yiter saña sebaú cümlesine èaşú-ıla baú 

Yirler ü gökler ùolu Óaú dostı göresin úandadur 

 

Sen seni çıúar aradan her ara ùolu Yaradan 

ÁşikÀr şems ü úamerden dostı göresin úandadur 

              (25/4—5) 

Úılmadılar bir naôar her dü-cihÀn devletine 

Ne göründi àayr-ı èÓaú gözlerine bìgÀneler 

              (27/4) 

Budur yol erinüñ óÀli olıcaú óÀl daòı èÀlì 

Görinü[r] èÀlem ol ùolı úalur ol sen olursın fÀnì 

              (164/6) 

Allah Teâlâ tecelli kıldığı zaman âşıkları O’ndan başka bir varlık olmadığını 

idrak etmektedirler. Aşağıdaki beyitlerde de varlığın birliğine işaret edilmektedir. 

Tecellüñden vücÿd küllì èademdür 

Úamaşur göz döker yaş dÀne dÀne 

          (134/5) 
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Özümüzden àÀyib olduú o demde 

Birikdük birlige tevóìd-i Óaúda 

         (124/6) 

Úalmaz bir õerre benlik hìç daòı ãaġ u fevú u taót hìç 

Oldur andan ġayrı yoú hìç yoúdur envÀr-ı elvÀnı 

                (164/8) 

Ne yirler ne gökler úalur ne èarş-ı kürs úalem úalur 

Kendüliginden maóv olur tecelliñde geçer gider 

               (24/4) 

Beni benden alalı yÀr ne ben varam ne ġayrı var 

Şükür ol yÀre kim ol yÀr úılur her dem tecellÀlar 

             (33/5) 

NÀm u nişÀn úalmadı bularda maóva vardı hep 

Bir-ile bir oldılar dÀéima [ol] cÀnÀneler 

               (27/5) 

Nice benlik nice senlik maóv oldı gitdi hep varlıú 

Benligim alalı birlik ikilik gelmedi henüz 

               (44/3) 

Şöyle kim benden gitmişem mÀsivÀyı unutmışam 

Vaódet baórine batmışam daòı çıúmamışam henüz 

                (44/6) 

Bu  ̮èAbdürraóìm-i Tirsì maóva virdi varını 

Baór-ı vuãlÀtda vücÿdın yavı úılanlar bizüz 

             (47/11) 

Áb u kilden èüryÀn olduú andan èaşú baórine gitdük 

Birikdük birlige yitdük benligümüz gidicegez 

               (53/3) 



 95

Ki ol èÀlem-i vaódetde èÀridüm küllì varımdan 

Ki ol maúÀm-ı aãlìme yitişem úavusam yine 

                 (123/3) 

 22. Tenkid 

M.15. yy. sonları ile 16. yy. başlarında yaşamış olan Abdürrahim Tirsî, kendi 

döneminde, halkı birçok konuda eleştirmenin yanı sıra mutasavvıf geçinen insanları da 

tenkid etmiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nun parlak bir döneminde yaşamış olmasına 

rağmen bu yıllardan bahsederken ‘meğer âhir zaman erdi iyiler azalmıştır’ (38/1) diye 

değerlendirmektedir. 

Eşidüñ Óaúúı sevenler görüñ bu òalúı n’olmışdur 

Meger Àòir zamÀn irdi eyüleri azalmışdur 
 

Yigitlerinde edeb yoú òÀtunlarda óayÀ ud yoú 

 Pìr olanlarda inãÀf yoú úatı bozúunluú olmışdur 

               (38/1—2) 

Şair, şeyh suretine girip halkı kandıran insanları ağır bir dille eleştirmektedir. 

Onların asıl maksadının şehvet olduğunu söyleyip mal biriktirmek ve halkı kullanmak 

için bu yola başvurduklarını anlatmaktadır.  

Úapuda bulmayan raġbet òalÀyıúdan umar óürmet 

TamÀm, maúãÿdıdur şehvet ãÿret-i şeyòe girmişdür 

                (38/21) 

Kimi şeyò mÀllara óarìã kimi òalúadur sÀlÿs 

İz úaldı bularda òÀliã ol daòı òÀli úalmışdur 

              (38/24) 

İnsanlar riyazet edip nefislerini terbiye edeceklerine daha çok yemeye içmeye 

düşmüşlerdir. Her yerde bidat ve riya işler çoğalmıştır. Dervişlik dilde kalıp öze 
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inmediğinden, dervişim diyenler yalan davada bulunmaktadırlar. Sahte şeyhler çoğalıp 

gerçek bir mürşid bulmak zorlaşmış olduğundan herhalde ahir zaman gelmiş olmalıdır.  

Gitdi perhìz gitdi ùaèat çoàaldı nefsÀnì şehvet 

Artdı yimek içmek şehvet bidèat riyÀ iş çoú oldı 

 

Bu dervìşlik dilde úaldı yalan daèvì cihÀn ùoldı 

Mübtedièìn şeyò çoàaldı meger Àòir zamÀn oldı 

              (154/8—9) 

Abdürrahim Tirsî’nin eleştirilerinden nasibini alan bir diğer zümre ise zahir 

ulemadır. Onları tenkid ederken bunca ilim öğrenmelerine rağmen maksud nedir hâlâ 

bilmediklerini, büyüklenip, kibirlendiklerini, ilim ile amel etmediklerini söylemektedir. 

Bu halleriyle acaba azaptan kurtulabilecekler midir? 

Gökcek èilmi oúuduñuz gökcek èameller itdiñüz 

èİlim nÿriyle ùoldıñuz maúãÿd nedür bildiñüz mi 

 

Siz böyle ululanursız ùonlar giyüp ãalınursız 

Heman èilm-ile èamelsiz èaõÀbdan úurùulduñuz mı 

                 (148/2—3) 
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IV. BÖLÜM 

 
METİN 

 

1. Divan Nüshalarının Tanıtımı 

Yapılan araştırmalar neticesinde, Abdürrahim Tirsî Divan'ına ait, Türkiye ve 

Türkiye dışındaki kütüphanelerde altı nüsha tespit edilmiş olup, bunlardan biri şiir 

mecmuası niteliğindedir. Bunların beşine ulaşılmış ancak Vatikan Kütüphanesinde 

bulunan nüshaya tüm girişimlere rağmen ulaşılamamıştır. Beş nüsha kullanılarak 

yapılan bu çalışmada, şairin 166 şiiri bulunmaktadır. Bu şiirlerden 62. ve 110. şiirlerin 

sonu, 150. şiirin ise başı eksiktir. 71. şiir ise iki yarım şiirin birleştirilmesinden 

oluşturulmuştur.  

Divanın tespit edilen nüshaları şunlardır: 

1. Ankara Milli Kütüphane; Yer numarası: Mf1994 A 4245; Yazar:  Abdürrahim 

Tirsi; Eser adı: Divan-ı Abdürrahim Tirsi [mikroform]; Müstensih: İbrahim b. Hacı Ali 

Rüşdi; İstinsah Tarihi: h.1041; Basım bilgileri: 1963; Fiziksel niteleme: 1 mikrofilm 

makarası, 35mm; Dil: OTT; Küçültme: 1/8,5; Genel not: Yazının cinsi: Nesih 

(harekeli); Yazma Hacı Mahmud Efendi Kütüphanesi'ndedir. Boy: 198×135 mm; 

Kütüphane: Nafiz Paşa (Sül. Ktp.); Kayıt no:866/3. vr. 82a-108a; İstinsah yeri ve tarihi, 

telif tarihi ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. Divan tenkitli metninin hazırlanmasında 

kullanılan beş yazmadan biridir. Metinde “M1.” olarak kısaltılmıştır. İçinde toplam 86 

şiir vardır. 
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2. Ankara Milli Kütüphane; Fahri Bilge No.: 286. Kahverengi pandizot cilt 

içerisinde, 32 varak (137a-199a), 216x165- 150x105 mm., lekeli taç filigranlı kağıt, çift 

sütun, 15 st., kaba nesih ve nes-ta‘lîk yazı, yazı siyah, söz başları kırmızı mürekkeple, 

ta‘kîb kayıtlı, 137a’da kütüphâne kaşesi, temellük mührü ve demirbaş numarası 

kayıtları, bazı sayfaların kenarlarında (der-kenâr, hâmiş) kelime ve mısralar kayıtlı. 

Divan tenkitli metninin hazırlanmasında kullanılan beş yazmadan biridir. Metinde 

“M2.” olarak kısaltılmıştır. Baş ve sondan noksandır. 88 ilâhi vardır. 

 3. Türk Dil Kurumu-Ankara; Koleksiyon: Türk Dil Kurumu Kütüphanesi 

Türkçe Yazmaları; Arşiv Numarası:  Yz. A 358/3;  Eser Adı: Divan ; Yazar Adı : Tirsî 

Abd er-Rahîm ; Konu: Türk Dili ve Edebiyatı;  Dili : Türkçe Boyut (Dış-İç): 200x145-

150x115 mm.; Yaprak : 36b-56a ; Satır : 12-13; Yazı Türü ; çift sütun, harekeli ta‘lîk ve 

nesih yazı (karışık) , siyah mürekkeple;  Kağıt türü: Suyolu filigranlı beyaz Avrupa 

kağıt; ta‘kîb kayıtlı, bazı sayfaların kenarlarında (der-kenâr, hâmiş) yazılar var. Solmuş 

ebru kâğıt kaplı mukavva bir cilt içerisindedir. Müstensih adı, İstinsah yeri ve tarihi, 

telif tarihi ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. Divan tenkitli metninin hazırlanmasında 

kullanılan beş yazmadan biridir. Metinde “T.” olarak kısaltılmıştır. İçinde 25 şiir vardır.  

4. Bursa Yazma ve Eski Basma Eserler Kütüphanesi (BEEK), Genel Kitaplık 

bölümü, 724/2 no’lu Divançe nüshası, Yazar: Abdürrahim-i Tirsî, Dil: Türkçe, İstinsâh 

tarihi: h.1155, Müstensih: Muhammed Bursevî, Yazı: Harekeli nesih, Yaprak: 55-82 

+26 vr., Satır:9, Boyutlar (Dış-iç): 145x98-102x74, Şemseli, niklepli meşin bir cilt 

içerisindedir. Dîvân tenkitli metninin hazırlanmasında kullanılan beş yazmadan biridir. 

Metinde “B.” olarak kısaltılmıştır İçinde 32 şiir bulunmaktadır. 

5. Vatikan; Koleksiyon: Vatikan Kütüphanesi Türkçe Yazmaları; Arşiv 

Numarası: Vat. Turco 193/2; Eser Adı: Divan ; Yazar Adı : Tirsî Abd er-Rahîm ; Konu: 

Türk Dili ve Edebiyatı;  Dili : Türkçe; Boyut (Dış-İç): 254x172 mm.; Yaprak: 9-173; 

Satır: 19; Yazı Türü: Nesih; 5b-9 arasında Farsça bir şiir vardır. Müstensih adı, İstinsah 
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yeri ve tarihi, telif tarihi ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. Vatikan Kütüphanesine 

yapılan başvuruların hiç birisine cevap gelmediği için bu nüshaya ulaşılamamıştır. 

6- Süleymaniye Kütüphanesi: Eser adı: Divan; Yazar: Abdürrahim Tirsî; Bölüm: 

M.Arif - M.Murad; Yer / sınıflama: 894.35, Demirbaş no: 000032; Yaprak: 157a-158a. 

Kayıtlarda Divan olarak geçen bu eser aslında bir şiir mecmuası olup içinde Tirsî’ye ait 

iki şiir bulunmaktadır ki bunlardan biri farklı olup yukarıda zikredilen dört nüshada 

bulunmamaktadır. Bundan dolayı bu şiirlerin transkribe metne dâhil edilmesine karar 

verilmiştir. Metinde “S.” olarak kısaltılmıştır. Vr. 157a’ da bulunan şiir T. ve M2. 

nüshalarında bulunup,  metinde 134. şiir olarak yer almaktadır. 157b-158a da bulunan 

şiir ise metne 161. şiir olarak eklenmiştir. 

2. Divan Metninin Oluşturulmasında Takip Edilen Metot 

Abdurrahim Tirsî’nin Divanı’nın metni hazırlanırken, yapılan araştırma sonucu 

Türkiye’de ve Türkiye dışındaki kütüphanelerde altı nüsha tespit edilmiş;  ancak bu 

nüshalardan birine ulaşılamadığı için, çalışmamız esnasında beş nüsha kullanılmıştır.  

Bu beş nüsha daha önceden belirtildiği gibi M1., M2., T., B. ve S. olarak belirtilmiştir.  

Bu nüshalar birbiriyle mukayese edilerek, aralarındaki farklılıklar dipnot olarak 

gösterilmiş ve transkripsiyonlu bir metin hazırlanmıştır. Metinde, devrin dil, gramer ve 

sentaks özelliklerinin korunmasına gayret edilmiştir.  

Metni oluştururken M1. nüshası esas alınmıştır. Söz konusu nüsha harekeli olup, 

içindeki şiir sayısı diğer harekeli nüshalardan fazladır. Divan metni hazırlanırken 

kullanılan nüshalardan sadece ikisinde istinsah tarihi mevcut olup h.1155 tarihli B. 

nüshasından h.1041 tarihli M1. nüshası daha eski gözükmektedir. Ayrıca önceden 

yapılmış çalışmalarda da bu nüshanın görülmemiş olması tercih edilmesinde etken 

olmuştur. 
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M1.’de bulunmayan şiirlerde B. nüshası; hem M1. hem de B.‘de bulunmayan 

şiirlerde ise T. nüshası esas alınmıştır. Sadece tek nüshada bulunan şiirler ise 

bulundukları nüsha belirtilmek suretiyle metne dâhil edilmiştir. 

M1.’de bulunan fakat vezin, kafiye veya anlam bakımından sorunlu olan mısra 

ve beyitler, diğer nüshalardan yararlanılarak uygun bir biçimde düzeltilmiş; yapılan 

düzeltmeler ise dipnot ile belirtilmiştir.  Bütün gayretimize rağmen vezni 

düzeltilemeyen mısralar ise dize sonunda verilen (*) işaretiyle belirtilmiştir. 

Çalışmamızda, M1., B., S. ve T., nüshalarından alınan şiirlerin yerleri  varak 

esasına;  M2. nüshasından alınanlarınki ise sayfa esasına göre belirtilmiştir. 

Divan metni hazırlanırken şiirler tarafımızdan, hurûf-i hecâya (alfabe harfleri) 

göre sıralanmıştır. Divan’da geçen ayet ve hadislerden ayrıca bahsedildiği için metinde 

bu tür ibareler dipnot olarak gösterilmemiştir. 

  Oluşturulan metinde kullanılan nüshalar şunlardır: 

Kodu Kütüphanesi Müstensih İstinsah Tarihi

M1 Milli Ktp. Yer no.: Mf1994 A 4245 İbrahim b. Hacı Ali Rüşdi h.1041 

M2 Milli Ktp. Fahri Bilge No.: 286 - - 

T TDK. Ktp. Arşiv no: Yz. A 358/3 - - 

B BEEK, Genel Kitaplık, no:724/2 Muhammed Bursevî h.1155 

S Sül. Ktp., M.Arif-M.Murad, no: 894.35  - - 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



 101

 

 

ABDÜRRAHİM TİRSÎ DİVANI



 102

 

  

HÀõÀ DìvÀn-ı Şeyò Abdürraóìm Tirsì • 

ELİF 

   1 

 [MefÀèìlün / MefÀèìlün / MefÀèìlün / MefÀèìlün] 
M1. 85a 

1 Gelüñ terk idelüm dünyÀ çü bildüñ fÀnìdür dünyÀ 
İrelüm MevlÀ úatına ki dÀéim bÀúìdür MevlÀ 

 
2 Bu fenÀya göñül virüp buña olmayalum meşàÿl 

Bize yüz úarası bunda gelür óaøretde key añla 
 

3 Bu dünyÀ sevgüsi taóúìú göñül úarardıcıdur bil 
Kara göñülli dost sevmez tÀ olmayınca mücellÀ 

 
4 ŞeyùÀn göñlüñe bıraàur ki saña dünyÀ sevdürür* 

İmÀn òilèatin aldurur ki egniñden àÀfil olma 
 

5 Gel imdi göñli ko pÀk it bu óubb-ı dünyÀdan tiz geç 
Ki èAzrÀéìl gelicekez mecÀl virmez saña aãla 

M1. 85b 
6 Bugün her kim sevdi varın Óaú yolına virdi* 

Yarın uçmaúda Óaú anuñ úılur mertebesin aèlÀ 
 

7 èAbdürraóìm-i Tirsìnüñ naãìóatini key diñle* 
Seni çün Óaúúa yiltedi sözi óaúdur úabul eyle 
 

2  
 [FÀèilÀtün / FÀèilÀ tün / FÀèilÀtün / FÀèilün]  
M1. 88b 

1 Ùaènesi ùaèèÀnlaruñ tiryÀú-ı zaóm oldı baña 
Bu bì-dermÀn derdime dermÀn ü  em oldı baña 

                                                 
•   T.36b. 
2   M2.176. 
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2 Münkirüñ ùaènı elümde işbu düşmen nefs içün 

Urmaàa boynunu muókem tìà-ı ekberdür baña 
 

3 Münkirüñ ùaènelerinden ben niçün ikrah idem 
Áfet-i nefsÀniden èayn-ı necÀt oldur baña 

 
4 Yutduàumca ùas-be-tas úahrını her bir òarlaruñ 

Bu süfliden èulviye èışú-ıla cevlÀndur baña* 
 

5 Şimdi şikÀrum benüm her dem belÀ oldı i yÀr 
Dost cemÀlin görmege refè-i óicÀb oldur baña 

 
6 MÀsivÀdan yüz çevürdüm dostıma úıldum sefer 

Armaàanım virmege ol dosta cÀnımdur baña 
 

7 Külli yaúdum èışú odına úomadum eåúalleri 
èArşdan öte lÀ-mekÀn seyrÀnı pinhÀndur baña 
 

8 İy èAbdürraòìm-i Tirsì nedür daèvÀñ maènisi* 
Maóvden maóv oldum-ise vaãl-ı dost oldı baña 
 

3 
 [FÀèilÀtün / FÀèilÀtün / FÀèilÀtün / FÀèilün] 
 M1. 100a 

1 Sen bilürsin [ben] øaèífüñ óÀlini yÀ RabbenÀ 
Sen úavìsin ùoàru rÀha çek bizi yÀ RabbenÀ 

 
2 Bize şeyùÀn-ı laèìn óavÀllidür leyl ü nehÀr 

İèvicÀcundan anuñ ãaúla bizi yÀ RabbenÀ 
 

3 Daòı hem nefs arzusından sen óalÀã eyle bizi 
Úulaàuz ol çek saña dÀèim bizi yÀ RabbenÀ 

 
4 Nefes-i şeyùÀn vesvesesinden mübtelÀ olduú zebÿn* 

VÀy eger èavnuñ bize ùolmaz-ise yÀ RabbenÀ 
 
 

                                                                                                                                               
1b: dermÀn ü  em / dermÀnı em (M2.176). 
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5 Bir èamel yoú õerrece bizde ki biz şol mücrimüz 

LÀyıú ola óaøretüñe yaraya yÀ RabbenÀ 
 

6 İllÀ úılduú maèãıyyet çoú óaddini hiç bilmezüz 
Bize yurd olupdurur nÀr-ı caóìm yÀ RabbenÀ 

 
7 Ger bize maèãiyyetimüzce úılur-iseñ èaõÀb 

èAõÀbe’n-nÀrı kül bizden artmaya yÀ Rabbeña 
 

8 Maórum itme raómetüñden biz günÀhkÀr úulları 
Óaøretiñden redd itme  úabÿl it yÀ RabbenÀ* 

 
9 EnbiyÀ vü evliyÀ maóşerde hep cemè olıcaú 

Bizi úılma öñlerinde rüsvÀy yÀ RabbenÀ 
 

10 Úıl hidÀyet úat bizi òÀã úullaruñ eãnÀfına 
Daòı maóşerde bile óaşr it bizi yÀ RabbenÀ 

 
11 Ol Óabìbüñ óürmetine bizi ol òÀãlar ile 

Anda onı görmege dìõÀruñı yÀ RabbenÀ 
 

12 Bu ̮ èAbdürraóìm-i Tirsì görmedi eksükligi 
İlla baúar luùfuña key yalvarur yÀ RabbenÀ 

 
13 Ancılayın èÀlem içre olmaya küstaò úuluñ 

Ùurmaz ider seni senden şeyéen li’llÀh yÀ RabbenÀ* 
 

14 Úaçan ola saña lÀyıú bu günÀhkÀr òÀste-dil 
İllÀ dönmez göz úarardur yüz urur yÀ RabbenÀ 

  
 BE 

          4 

 [FÀèilÀtün / FÀèilÀtün / FÀèilün]  
M2. 155 

1 Ġurbete düşdüm ġarìbem key ġarìb 
ÓÀle óÀl-daş bulmadum úaldum ġarìb 

 

                                                 
8b:  itme / eyleme (M1.100a), vezne uymaz. 
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2 Gözlerimüñ yaşları ùurmaz aúar 
Baġrımuñ başları artdı key èaceb 

 
3 èAcebÀ bu derde dermÀn ola mı 

DermÀn irgüre mi bu derde ùabìb 
 

4 İstedüm sÀllar anı bulam deyü 
Yıla-y-ile oturuvardum arayıp* 

 
5 Yandı yüregüm göyindi derd-ile 
      Dal gibi bükildi bilüm ey Óabìb 
 
6 Yola yol-daş bulmadum uyam gidem 
      Ala ġurbetden beni ilte ġarìb 
 
7 Emr ide ol olam emrine muùíè 
     Ùutam etegin olam gerçek muóīb 
 
8 İlÀhì `Abdurraóìm-i Tirsì’ye 
      Úulaġuzsın ol bu yolda yÀ Mücìb 
 
9 Gösterivir ol senüñ dostlaruñı 
      Sen bilürsin anları sen yā Raúīb 
       

        TE 
5  

 [MefÀèîlün / MefÀèîlün / Feèÿlün] 
B. 75a 

1 Yanarsam yanayın èaşúuñda iy dost 
N ̮ olursam olayın èaşúuñda iy dost 

 
2 ØiyÀnı aããıdur seni sevenüñ 

GümÀnı taóúìú ìmÀn oldı iy dost 
 

3 Seni gerçek sevenler seni buldı 
Yoluñda ùoymadı  cÀn virdi iy dost 

B. 75b 
                                                 

5    M2.180. 
3b: ùoymadı / doymadı (M2.180). 
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4 Anuñ kim cÀnı sen cÀna irişdi 
RevÀdur şÀd olursa aña iy dost 

 
5 ÔÀhirÀ àam yoú aña müflis ise 

áanìdür bÀùınÀ vaãluñda iy dost 
 

6 Hiç anda úalmadı nelik nitelik 
Pak oldı õÀtı àubÀrdan iy dost 

 
7 PerÀkende iken cemèe irişdi 

BeúÀ buldı fenÀya vardı iy dost 
 

8 èAyÀn itdüñ aña şemè-i cemÀlüñ 
Naôar her neye úılsa sensin iy dost 

 
9 Naôarı kimyÀ sözi gevher oldı 

Her güni èiyd gice Úadr oldı iy dost* 
 

10 Bu èAbdürraóìm-i Tirsì dÀèimÀ 
Tesellì anuñ-ile olur iy dost 

 
6 

 [FÀèilÀtün / FÀèilÀtün / FÀèilün] 
 M2. 195 

1 Düşdi cÀnum iline sevdÀ-yı dost 
      Ġaret etdi cÀn ilin sevdā-yı dost 
 
2 äÀóife-i cÀnda yazılmış imiş 
      Bezm-i ezelde meger sevdÀ-yı dost 

 
3 Úalbümi sevdÀ-yı ġayrıdan anın 

èÁrì úılmış tÀ ebed sevdÀ-yı dost 
 
4 Cümle maòlÿúdan baña göz yumdurup 
      Dostı her dem gözledür sevdÀ-yı dost 
 
5 èÁlem-i cÀnda bu sevdÀ nÿr nice 
      CÀn gözine gösterür sevdÀ-yı dost 
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6 Ben ġarìbi cümle dillerde bugün 
      Eyü yavuz söyledür sevdÀ-yı dost 
 
7 Münkire inkÀr ùaşını urdurup 
      Òalúa rüsvÀy eyledür sevdÀ-yı dost 
 
8 Münkirüñ inkÀr idüp kör olduġı 
      Yoúdurur úalbinde bu sevdÀ-yı dost 

M2. 196 
9 Benüm ol maèşÿú-ıla leyl ü nehÀr 
      Sırrumı bir eyleyen sevdÀ-yı dost 
 
10 Beni maèşÿú-ıla maórem eyleyüp 
      Buluşup bilişüpdür sevdÀ-yı dost* 
 
11 Bugün bu èAbdurraóìm-i Tirsì’yi* 
      Dost-ıla dost eyleyen sevdÀ-yı dost 
      

        7  
 [FÀèilÀtün / FÀèilÀtün / FÀèilün] 
 M2. 196 

1 Baña dostuñ virdügi sevdÀ-yı dost 
      Dostuñ iósÀn itdügi sevdÀ-yı dost 
 
2 Dostı baña sevdüren sevdÀ-yı dost 
      Dostı baña gösteren sevdÀ-yı dost 
 
3 Dostı baña bildüren sevdÀ-yı dost 
      Dostı baña söyleden sevdÀ-yı dost 
 
4 Dostı baña yÀr iden sevdÀ-yı dost 
      Dostı baña bir iden sevdÀ-yı dost 
 
5 İşbu göñlüm gözine her bir yeri 
      Tÿr iden dìdÀr iden sevdÀ-yı dost 
 
6 èAúl [u] göñlüm aldı yañulmaz dilüm 

İòtiyÀrsuz söyleden sevdÀ-yı dost 
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7 Virdügimce müémine dostdan òaber 
      Münkire inkÀr viren sevdÀ-yı dost 
 
8 Baña münkirler dilinden ùaèneler 
      Her ùarafdan urduran sevdÀ-yı dost 
 
9 Gerçi kim òalú içre ġarìb yürürüm 
      Baña mÿnis yÀr olan sevdÀ-yı dost 

 
10 DimÀġumdan dü-cihÀn leõõetlerin 
      Çıúarup dosta çeken sevdÀ-yı dost 
 
11 Geldügince baña dostdan úahr u luùf 

İkisin bir bildüren sevdÀ-yı dost 
M2. 197 

12 Beñzümi ãarı úılan baġrum kebÀb 
      Gözlerüm úan eyleyen sevdÀ-yı dost 
 
13 RÀzumı sırrumı her dem dost-ıla 
      Bir iden bildirmeyen sevdÀ-yı dost 
 
14 ÓÀl ü úÀlin èÀşıúuñ èÀşıú bilür 
      èAşúa düşmeyende yoú sevdÀ-yı dost 

 
15 Dil bu  sevdÀyı úaçan vaãf idiser 
      Vaãf-ı dilden ùaşradur sevdÀ-yı dost 
 
16 Külli taèalluúumı fÀnì úılan 
      YÀr-ile yÀr eyleyen sevdÀ-yı dost 
 
17 Günlerüm èıyd dünlerüm úadr eyleyen 
      Dosta ìãÀl eyleyen sevdÀ-yı dost 
 
18 Luùf idüp èAbdürraóìm-i Tirsì’ye 
      Dost viripdür yine bu sevdÀ-yı dost 

 
 
 

                                                 
15a:  Dil bu / Bu dil (M2.197). 



 109

 
 
              æE 

8 

 [FÀèilÀtün / FÀèilÀtün / FÀèilÀtün / FÀèilün] 
 M2. 173 

1 DÀéimÀ ùaène[ler] urur bize şol münkir òabìå 
      Eyle sandı zehr-i úÀtil içirür münkir òabìå 

M2. 174 
2 äad hezÀr óüzn-ile nifÀú óìle tezvìr etme hìç 
      èIşú eri sükker gibi yudar anı münkir òabìå 
 
3 èIşú erine her zamÀn münkir görse ùañlar 

Zìra çevre-i gülistÀn òÀr olur münkir òabìå 
 

4 EnbiyÀ vü evliyÀ olmadı aèdÀsız biri 
      Çekdiler èışú-ıla úahrın òÀrlaruñ münkir òabìå 
 
5 äad hezÀr sencileyin münkir münÀfıú geldiler 
      Gitdiler dünyÀdan Àòir mürd ecneb münkir òabìå  
 
6 Münkaùıè olmadı nesli Ebu Cehlüñ her zamÀn 
      Sen muôlime neslisin ibn-i òabìå münkir òabìå* 
 
7 Sÿ-i ôannuñ cedd [ü] cehdüñ şol kerìh aòlÀúlaruñ 

Şu kerìh yüzüñ úarasıyla kılur münkir òabìå 
 

8 Bize èizzet Óaúdan irdi minnetimiz Óaúúadur 
Õerre noúãÀn irmeye senden biz[e] münkir òabìå 

 
9 TÀ ebed yüzüñ úara saèyuñ hebÀ olsun senüñ 
      Daòı ol dergÀh-ı Óaú rüsvÀ be-nÀm münkir òabìå 
 
10 èAbdürraóìm-i Tirsì var bì-derd olandan giñ yüri 
      ZìrÀ AllÀh’ı bulımaz bilmez ol münkir òabìå 
 
 
 

                                                 
5b:  dünyÀdan / Àòir dünyÀdan (M2.174), vezne uymaz. 
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             9 
          [4 + 4 + 4 + 4 = 16] 
M2. 174  

1 ŞeyùÀn’ı gören kimseler seni sanur münkir òabìå 
Cünbişlerüñ oldur hemÀn farú idemez münkir òabìå 

 
2 Şerrüñ yili ùurmaz eser seni bilen senden bezer 
      Saña uyan Óaúdan azar merdÿd olur münkir óabìå 
 
3 Gözi olan seni görür èÀúil olan seni bilür 
      CÀn virmege rÀżı olur uymaz saña mün[k]ir òabìå 
 
4 ÒuddÀm-ı ŞeyùÀn içresin reèìs-i meşhÿrsun bugün 

Ol laèinüñ key muèteber maúbÿlısıñ münkir òabìå 
 
5 Şimdi óuôÿr etdi laèìn senüñ zamÀnuñ ireli 
      Iãmarladı saña işin el çekdi ol münkir òabìå 

M2. 175 
6 BeyôÀ daòı fitne miydi senüñ fennüñde ol òabìå 
      Meger saña şikÀr ola üstÀd ola münkir òabìå 
 
7 Ulaşduàuñ kimselere Óaúdan hidÀyet olmasa 

Mümkin degil bula òalÀã fitneñden ol münkir òabìå 
 
8 Mahãÿãda olaydı laèìn òalāã bulaydı müéminìn 

Şerrinden olaydı emìn her birisi münkir òabìå 
 
9 Sen kim henüz maósÿsdasın şirretde gör ne zindesin 
      IżlÀl idüb müéminleri uydurursun münkir òabìå 
 
10 KemÀl ise ancaú ola üstÀd ola üstÀdına 
      Kimse ġarìm olmaz aña illÀ AllÀh münkir òabìå 
 
11 AllÀh ġarìm olsun saña òışm eylesün öñdin soña 
      Ġażab-ı Óaú içre ebed muètÀd ol sen münkir òabìå 

 
12 İçüñ ùaşuñ fièlüñ sözüñ ŞeyùÀna beñzer hem yüzüñ 

AèmÀ degül ancaú gözüñ farúuñ odur münkir òabìå 
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13 Fitne düzer içüñ ùaşuñ ŞeyùÀn başarımaz işüñ 
      Cehenneme gitsün başuñ ŞeyùÀndan öñ münkir òabìå 
       
                CİM 

10 

         [ 4 + 4 + 4 + 4 = 16] 
M2. 179  

1 Ey yÀrenler ey úardaşlar bencileyin olur mı hìç 
      Ayru düşmüş maèşÿúından ÀvÀre var mı hìç* 
 
2 RÀóatı miònete dönmüş başına zevÀller gelmüş 
      Maèşÿkasın yavı úılmuş ister bulımaz var mı hìç 
 
3 Beñzi ãarara ãolmuş gözi yaşı úana dönmüş* 
      Dost derdinde óayrÀn úılmuş kendüden geçmüş var mı hìç 
 
4 Ġarìblik ellere düşmüş cefÀlara boyun virmüş 
      Erenlere yüz[ün] sürmüş maèşÿúın ãormuş var mı hìç 
 
5 Bu èışú elinden zehr içmüş cÀnından baş[ın]dan geçmüş 
      Her sÀèat rÀóatı uçmuş n’olasın añmaz var mı hìç 

 
6 Aããısın żiyānın úomuş cānından baş[ın]dan geçmüş 
     èIşú deñizinden maóv olmuş belürsüz olmuş var mı hìç 

 
7 Ey èAbdürraóìm-i Tirsì çoúdur maèşÿúuñ cefāsı 
      Olmaz cefÀsuz vefÀsı cefÀsuz bulmuş var mı hìç 

 
8 Gerçek mürşide yetişmüş dostdan ùoġrı òaber almuş 
      Maèşÿúın bulmuş şÀd olmuş aġlarken gülmüş var mı hìç 
 

             DAL 
11 

 [MefÀèìlün / MefÀèìlün / Feèÿlün]  
M1. 105b 

1 Yüzüñ nÿru ÒüdÀdur yÀ Muóammed  
Saña cÀnlar fidÀdur yÀ Muóammed 
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2 CemÀlüñ sÿretü sebèu’l-meåÀnì 
èAle’l-èarşi’s-tevÀdur yÀ Muóammed 

 
3 èUrÿcuñ seyr-i sübhÀne’l-leõìdür 

MaúÀmÀtuñ èulÀdur yÀ Muóammed 
 

4 Elif lÀm mìm oúurlar ãÿretiñde  
Şerìf ùÀ alnÿñ ùÀ hÀ dur yÀ Muóammed* 

 
5 Yüzüñ ùÀ sìn [ü] yÀ sìn gözlerüñ ãÀd 

Úamÿ derde devÀdur yÀ Muóammed 
M1. 106a 

6 KelÀm-ı Óaú ki kÀf hÀ yÀ ayın ãÀd 
CemÀliñden cilÀdur yÀ Muóammed 

 
7 Saçuñ ve’l-leyli ̮ iõÀ yaàşÀ degil mi 

DìõÀruñ ve’ê-êuóÀdur yÀ Muóammed 
 

8 Lebüñ zemzem cemÀlüñ kaèbetü’llÀh 
Úılurlar müctebÀdur yÀ Muóammed 

 
9 äalÀtü rÿó-i pÀki óaøretüñe 

Vireñler ümmetiñdür yÀ Muóammed 
 

10 MurÀd èAbdürraóim-i óaøretiñden 
èAùÀ lüùfuñ vefÀdur yÀ Muóammed 

 
RA 
 12 

 [Müstefèilün / Müstefèilün / Müstefèi lün / Müstefèilün] 
M1. 82a 

1 Derdüñ-ile uşbu göñül èayn-ı ãafÀya yüz ùutar 
DermÀn yine senden umar èayn-ı vefÀya yüz ùutar 

 
2 Diler yüzüñ bir kez göre biñ cÀnı vÀr ise vire 

PervÀne-veş düşe yana şemè-i cemÀle yüz ùutar 
 

3 Uşbu göñül sever seni derdüñ çeker düni güni 
Sen olıcaú ancaú àamı vasl u liúÀya yüz ùutar 
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4 Derdüñ-ile avÀredür sever seni dìvÀnedür 
Ne süfli ne semÀvìdür èarş-ı èalÀya yüz ùutar 

 
5 Fikrüñde gÀh óayrÀn olur hep èarş u ferş seyrÀn olur 

Áb u kilden èuryÀn olur èayn-ı fenÀya yüz ùutar 
 

6 GÀh yoà olur gÀh var olur gÀh beni ne anı bilür 
GÀh õÀta düşer maóv olur èayn-ı beúÀya yüz ùutar 

 
7 èAbdürraóìm-i Tirsì’nüñ yañlışı yokdur dersinüñ 

Okuduàı müderrisüñ óaúdur kelÀmı yüz ùutar 
 

13 
          [4 + 4 + 4 + 4 = 16] 
M1. 83a        

1 Ol èAzrÀèìl gelür ùutar bendlerüñi yırtar söker 
CÀnuña yapışur çeker ol bir emÀn bilmez olur 

 
2 Anuñ eline girürsiñ óÀlüñ neyimiş bilürsiñ 

Sen çekersiñ sen bilürsiñ óÀlüñ kimse bilmez olur 
 

3 Nefsüñe uyarsañ bunda èÀãì varur-iseñ anda 
İy bìçÀre-i dermÀnda varduàuñ yir zindÀn olur 

 
4 İnşÀ kıl AllÀh buyruàın terk eyle nefsüñ buyruàın 

Yaraúlan Àòret  yarÀàın bundan anda sefer olur 
 

5 Óaú nehyinden úaçanlara Óaú buyruàın ùutanlara 
Óaú rıøÀsın güdenlere sekiz uçmaú seyrÀn olur 

 
6 Óaú rıøÀsı ise úaãduñ vardur başuñda devletüñ 

Uçmakda köşküñ serÀyuñ hep yapılup óÀøır olur 
 

7 èİlmüñ ile eyle èamel èamel itmeklikdür kemÀl 
Olmasa èilm-ile èamel yarın anda óayrÀn olur 

 
8 èAbdürraóìm-i Tirsì sen èilm-ile èamel eyle sen  

Ġaflet-ile geçmegil sen bu dünyÀ bir meydÀn olur 

                                                 
4b:  Àòret / Àòiret (M.183a), vezne uymaz. 
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          14 

 [4 + 4 + 4 + 4 = 16] 
M1. 83a 

1 áÀfil görmeñüz siz bizi aãlımuz ulu yirdendür 
Bu cünbişi óareketi bile getürdük andandur 

 
2 Geldük bu dünyÀ mülkine düşdük erenler içine  

Girdük erenler silkine gördük o meclis andandur 
 

3 Úalduú ol meclisde hemÀn derdimüze oldı dermÀn 
Añladuú rÀzların tamam her ne dirlerse andandur 

 
4 Alışduú erenleriyle ãorışduú erenleriyle  

Biliş çıúduú anlar-ile ÀşinÀlıú hep andandur 
 

5 Sefer yarÀàını gördük geldigümüz yola girdük 
Menzil alduú aña irdük varup gelmemüz andandur 

 
6 Òaberimüz oñat añla cÀnıñ úulaàın ùut diñle 

CÀnıñ gözini aç gözle virdigüm òaber andandur 
 

7 Gevhersiñ ãadef içinde úalmagıl óicÀb içinde  
Gel gir eren meclisinde göresiñ gevher úandandur 

M1. 83b 
8 Gelsün ol girçek èÀşıú cÀn gevherin[i] görsün èayÀn 

Gevherin añlasun hemÀn bilsün gevherin andandur 
 

9 èAbdürraóìm-i Tirsì var gevherüñ ãaúla key õinhÀr 
èİzzetiñi gözle õinhÀr bilürseñ anı andandur 
 

15         
  [4 + 4 + 4 + 4 = 16] 
M1. 83b 

1 İy vÀh bilmemişem úadrin furãat elden geçmiş gider 
Aldanmışam bu dünyÀya èömrüm èabeå geçmiş gider 

                                                 
15   B.57b — 58a.  
1a:  geçmiş / çıúmış (B. 57b). 
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2 Şimdi añladum ben bunı maàbÿn itmişem ben beni 
Ol yÀruñ furãatı úanı bilmemişem geçmiş gider 

   
3 áÀfil olmışam bu işde èaúlum hiç yoàimiş başda  
      Bugün yarın dirken işde  añsuz èömrüm geçmiş gider 
 
4 Uymışam nefsüm bì-dine düşmemişem dost derdine    
     Beni maèãıyyet odına nefsüm atmış geçmiş gider 

 
5 Neyleyeyim şimden girü irmez elüm şimden girü 

Yolum dönmez şimden girü bu dünyadan geçmiş gider 
 

6 Geçen furãat ele girmez geçen èömür girü dönmez  
      Anda varan girü gelmez bunda işi olmış gider 
 
7 Abdürraóìm-i Tirsì var günÀha tevbe it iy yÀr 
      O MevlÀña çoú çoú yalvar keremi çoú geçmiş gider 

 
16  

         [4 + 4 + 4 + 4 = 16] 
M1. 86a 

1 Ol dostuñ ünsi úoòusı herdem úoòa úoòa gelür 
Ol úoòu õevúi cÀnuma yayılı yayılı gelür 

 
2 Ol õevú bir õevúe beñzemez cÀndan ebed zÀéil olmaz 

Beni benligimde úomaz giderü giderü gelür 
 

3 Dostuñ cemÀlin èarø ider cÀnı vü göñli  mest ider 
CÀn göñül dosta èazm ider çekili çekili gelür 

 
4 Bunlar mest oldı ayılmaz dosta çekilür yanulmaz 

èAklı başda úarar úılmaz esirü esirü  gelür 
 

                                                 
3b:  işde / üşde, èömrüm / èömür (B.57b). 
16   T.43b — 44a, M2.153. 
1a:  úoòa úoòa / úoòu úoóu (M2.153). 
3a:  cÀnı vü göñli / cÀn ü göñli (T. 43b), (M2.153). 
4b:  esirü esirü / aşıru aşıru (T.43b), (M2.153). 
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5 Ne èacayip oldı óÀlüm gitdi èaúlum şaşdı bilüm 
Göñlüm alan yÀri dilüm söyleyü söyleyü gelür 

 
6 Dost alalı bizden bizi dosta ùuş oldı cÀn gözi 

Úanda baksavüz dost yüzi görünü görünü  gelür 
 

7 Bu èAbdürraóìm-i Tirsì dosta ideli hevesi 
CÀnında dostuñ sevisi gün gün arta arta gelür 
 

17   
         [4 + 4 + 4 + 4 = 16] 
B. 64.b 

1 èİnÀyet úıl ben úulıña naôar úıl óÀlime dil-dÀr  
ÒazÀn yapraúlara döndüm ãarardum kesildüm dil-dÀr   
 

2 èAşúuñ baña kÀr eyledi baàrumı biryÀn eyledi 
Gözüm yaşın úan eyledi gice gündüz aúar dil-dÀr  

 
3 Yüregümde çıúdı başlar başuma çökdi teşvìşler  

Gelür geçer yazlar úışlar derdüñde yanarum dil-dÀr  
B. 65a 

4 èAúlum başa  gelmez oldı cÀn bedende durmaz oldı 
Göñlüm baña gelmez oldı derdüñe düşeli dil-dÀr  

 
5 Bì-çÀre úaldum dermÀnda özümden vaz geldüm ben de  

DermÀnum sendedür sende dermÀn eyle baña dil-dÀr  
 

6 Oldum dìõÀruña müştÀú kerem eyle óÀlüme baú 
İy keremler idici Óaú dìõÀruñı göster dil-dÀr   

 

                                                 
6b:  görünü görünü / görinü görinü (T. 44a), (M2.153). 
17   M1.93a. Şiir, vezin ve kafiye bakımından M1. nüshasında fazlaca kusurlu olduğundan, B.’den 

alınmıştır.  
1a:  dil-dÀr / Allah (M1.93a). 
1b:  dil-dÀr / Allah (M1.93a). 
2b:  dil-dÀr / dil-dÀr Allah  (M1.93a). 
3b:  dil-dÀr / dil-dÀr Allah  (M1.93a).  
4a:  Aklum başa / aklım başıma  (M1.93a). 
4b:  dil-dÀr / dil-dÀr AllÀh  (M1.93a).   
5b:  dil-dÀr / AllÀh (M1.93a).  
6b:  dil-dÀr / AllÀh (M1.93a).  
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7 Bu èAbdürraóìm-i Tirsì urup topraúlara yüzi 
Saña ulaşmaàa özi senden seni diler dil-dÀr   

 
18 

          [4 + 4 + 4 + 4 = 16] 
M1. 93b  

1 èIşúuñ zencirine göñül ùaúıldı esir olupdur 
DÀéim gözetdügi sensiñ óüsnüñe esir olupdur 

 
2 Diler yüzüñ bir kez göre cÀnını şükrÀne vire 

Derdinüñ dermÀnın bula dÀéim muntaôır olupdur 
 

3 Derd-ile geldüm èÀleme uş yürürem yana yana  
BelÀ zehrin úana úana içerem oyun olupdur 

 
4 CihÀnda yürürem garìp baàrı delük boyun egüp 

Gözlerüm yaşların döküp cihÀn bana dÀr olupdur 
 

5 Aúar gözlerümüñ yaşı oñulmaz baàrımuñ başı 
Gitmez başımuñ teşvìşi rÀóatum miónet olupdur 

 
6 Bir yir yoú gönül viresi göñli yoú úarar úılası 

Bu èAbdürraóìm-i Tirsì gezer avÀre olupdur 
 

19 
         [4 + 4 + 4 + 4 = 16] 
M1. 96a 

1 Şimdiki zemÀn içinde çoàalmışdur yalancılar 
Ol AllÀh yaratduàına benüm benüm diyüciler 
 

2 AllÀh óÀøır nÀôır iken AllÀhı óÀøır görmezler 
Utanmayup Óaúúa úarşu durup yalan söz söylerler 

M1. 96b 
3 Seni òod AllÀh yaratdı oàluñı kızuñı daòı 

Şöyle göñül virmişlerdür hiç yaradanı añmazlar 
 

4 YÀ şol àanìleri gör kim dünyÀyı benimdür ùutar 
AllÀh virdügini yine AllÀh yolına virmezler 

                                                 
7b:  dil-dÀr / AllÀh (M1.93a).  
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5 Sen dünyÀyı benüm dirsin göñlüñ sözüme inanmaz 

Görmez misiñ ölenleri bile götürüp gitmezler 
 

6 Kişinüñ kendinüñ olan eli-y-ile virdügidür 
Úalanları úalan alur gidenler fayda  ùutmazlar 

 
7 èÁúil olanlar dünyÀyı AllÀh yolına virürler 

Gine AllÀh’uñdur dirler yalan daèvì eylemezler 
 
8 Hep naúúaşlar dirilseler dürlü ãÿretler yazsalar 

Bellidür èÀãì olurlar cÀn virüp dirgirimezler 
 
9 İşbu cemìè-i maòlÿúÀt Allahuñ òïnından yirler 

Kimsenüñ úudreti yoúdur bir dÀne durudımazlar 
 
10 èAbdürraóìm-i Tirsì sen girçekler yolını gözle 

DünyÀda dostdan àayrıya göñül virüp gözetmezler 
 

11 AllÀh emrin gözetmişler èibÀdet ùÀèat itmişler 
Óaúúa tevekkül itmişler rızú içün teşvìş yimezler 

 
20  

          [ 4 + 4 + 4 + 4 = 16] 
B. 70a 

1 Gelüñ idelüm tevóìdi tevóìd ÒüdÀ buyruàıdur 
Úoyalım èÀrı nÀmÿsı meclisümüz RabbÀnìdür 

 
2 Uralum èaşú-ıla õikri dosta ùoàruldalum fikri 

Nÿr-i tevóìd göñülleri ãÀfì úılsun ãayúalıdur 
 

3 Õikr idelüm yana yana çarò uralum döne döne 
İçelüme  úana úana şarÀb tevóìd şarÀbıdur 

 
 
 

                                                 
6b:  fayda / fÀide (M1.96b), vezne uymaz. 

20   M1.102a. Şiirin M1.102a’daki şekli vezin ve yazım için kusurlu olduğundan, B’deki şekli tercih 
edilmiştir. 

  3b:  İçelüme / içelime (M1.102a). 
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4 Ùolu içelüm úadeói olalum mest-i ilÀhì   
Başımuzdaài   ilÀhì sevdÀ maèşÿú sevdÀsıdur 

 
5 Ser-òïş olalum tevóìdde èÀlem idelüm  vaódetde 

B.70b           Ne işimüz var keåretde ol ayıúlar maúÀmıdur 
 

6 Uralum tevóìdi dilde èamel eylesün göñülde 
Urulsun cÀn èÀleminde ircièì dost òiùÀbıdur 

 
7 èÜryÀn idelüm cÀnımuz çün úıàırdı sultÀnımuz 

FidÀdur dosta cÀnımuz mÀsivÀ elvedÀèıdur  
 

8 Götürsün bürúaèın yüzden ùolunmasun cÀn gözünden 
èÁşıú miskìn kendüzinden geçsün sekrÀn èÀlemidür 
 

9 Beni ne cÀn ne baş ayaú  dost göñülde ùutdı ùuraú 
Varlıàımuzı aldı Óaú dost bizi bizden ütüpdür   

B.71a 
10 Abdürraóìm-i Tirsìnüñ èışúdur bünyÀdı miskìnüñ 

Başda sevdÀsın dostınuñ ezelden ùutagelipdür 
 
            21 
         [4 + 4 + 4 + 4 = 16] 
M1. 106b 

1 ÒiùÀb baña ün bir gelür her biri birer renk gelür 
Ùaşı temiz içi arı cÀndan öte cÀndan gelür   

 

2 Her biri birer renk giyer Óaúdan yaña boynuñ eger 
Óaúdan yaña úulaú ùutar bì-óarf ü ãavt òaber gelür 

 

3 Yoúdur anlaruñ kim cÀnı cÀnÀndur añlaruñ cÀnı 
Teslim iden aña cÀnı anlara yiñi cÀn gelür 
 

4 Yoúdur anlaruñ varlıàı anuñla  úÀéim dirlügi 
Anuñla olur birlügi çün işleri andan gelür  

                                                 
 4a:  mest-i ilÀhì /  mestü ilÀhì (M1.102a). 
4b:  Başımuzdaài / Başumuzdaki (M1.102a). 
 5a:  èÀlem idelüm / èÀlemi ide (M1.102a). 
 9a:  ne cÀn ne baş ayaú / ne cÀn ü baş ayaú (M1.102a). 
 9b:  Varlıàumuzı aldı Óaú bizden bizi ütüpdür (M1.102a), vezne uymaz. 

4a:  anuñla / anuñ-ile (M1.106b), vezne uymaz. 



 120

 
5 Úanı èÀşıú söz añlaya úulaú ùuta Óaú diñleye 

Andan ala aña vire sırdan içerü sır gelür 
 

6 Úanı úulÀú anı ̮ işide úanı ol gözler kim göre 
Úanı ol sır anı bile bì-dil ü bì-cÀndan gelür 

 
7 Sır gözini açan kişi sır úulÀàın dutan kişi 

Kendüzin añlayan kişi bilür ki RaómÀn’dan gelür 
 

8 Her kim görürse yüzüni mestÀne göre gözini 
Diñleye óikmet sözüni zìrÀ ki ÓÀkim’den gelür 

 
9 PÀyÀnsuzuñ emvÀcıdur evliyÀnuñ ser-tÀcıdur 

EşrefzÀde’dür Rÿmìdür òaberi aãlından gelür 
 

10 èAbdürraóìm-i Tirsìdür anuñ úulı bendesidür 
Şeyòum òÀãa’l-òÀã òÀãıdur sırdan öte sırdan gelür 
 

22 
         [4 + 4 + 4 + 4 = 16] 
M1. 107b 

1 EyÀ àÀfil tefekkür úıl ecel vardur ecel vardur 
Áòir güniñ endişe úıl ecel vardur ecel vardur 

M1. 108a 
2 äaà yürürler baturucı güc ü úuvvet götürüci 

Yürekde baş bitürüci ecel vardur ecel vardur 
 

3 Òÿb ãÿretler ãolduruci ulu kiçi öldürüci  
Göze ùopraú ùolduruci ecel vardur ecel vardur 

 
4 Yüce başlar indürüci teneşüre úondurucı 

Aàaç ata bindürüci ecel vardur ecel vardur 
 

5 CemÀèatler ùaàıdıcı serÀylar usuz úoyıcı 
Tertìb düzenler bozıcı ecel vardur ecel vardur 

 
6 Örtülü başlar açıcı yÀri yÀrdan ayırıcı 

Úara ùoprÀàa úarıcı ecel vardur ecel vardur 
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7 Nefis ùonlar çıúarıcı şÀhları taòtdan yıúıcı 
Çalúoyun èuryÀn úılıcı ecel vardur ecel vardur 

 
8 Ata ana yandurucı úara ùonlar geydürüci  

Körpe úuzılar dirici ecel vardur ecel vardur 
 

9 Aàu şerbetin virici aàızlar dadın bozıcı 
AmÀn bilmez car idici ecel vardur ecel vardur 

 
10 Bu kez saña daòı gelür güle ùururken aàladur  

Sevdüklerüñden ayurur ecel vardur ecel vardur 
 

11 İy èAbdürraóìm-i Tirsì Óaú ÇalÀbun bunca òÀãı 
Úurtulmadı hiç birisi ecel vardur ecel vardur 

 
12 İtmeyesin ãoñra firÀú ol güni añ eyle yaraú  

Bu fenÀdur ãanma ùuraú ecel vardur ecel vardur 
 

23   
 [FÀèilÀtün / FÀèilÀtün / FÀèilÀtün / FÀè i lün] 
B. 58b 

1 Müddeèì ùaèn urma beni èaşú-ı cÀnÀn  oynadur 
Ditredür aèøÀlarumi baór-i cÀnum oynadur 

B. 59a 
2 Neylerem çün düşmişem baórine èaşúuñ subh u şÀm 

 èÁdetidür mevc-i baóruñ çıúarur gÀh ùaldurur 
 

3 äadvet-i İrcièì ùabli yetişür rÿó semèıne 
Úaldurup úÀlıb-ı ruóum  iòtiyÀrsuz döndürür 

 
4 MÀsivÀ-yı yÀr görünmez èaynum oldı çün èamÀ 

Úaldurup burúaèı yüzden yÀr cemÀlin gösterür 
 

5 Resm-i maèşÿú böyle oldı kim bugün èÀşıúlara 
Kimin ilter dÀra boàar kimin oda yandurur 

 
 

                                                 
23   T.39b, M2.162. 
1a:  èaşú-ı cÀnÀn / èaşú-ı maèşÿú (T. 39b), (M2.162). 
3b:  úÀlıb-ı ruóum / úÀleb-i rÿhum; döndürür / dünderür (T. 39b). 
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6 Düşeli èAbdürraóìm-i Tirsì yÀruñ èaşúına  
B. 59b               İòtiyÀrsuz söyledür yÀr aàladur gÀh güldürür  
  

       24 
          [4 + 4 + 4 + 4 = 16] 
B. 67b 

1 Bir kez yüzüñ gören kişi kendüzünden geçer gider 
Yavı úılur kendüzüni bilmez èömri geçer gider 

 
2 Şöyle alur èaşkuñ anı hiç anmaz dini ìmÀnı 

Delü olur düni güni óayrÀn olur geçer gider 
 

3 Düşer èaşúuñ deñizine èÀlem görünmez gözine 
Hiç gelimez kendüzüne ömri gelür geçer gider 
 

4 Ne yirler ne gökler úalur ne èarş-ı kürs úalem úalur 
Kendüliginden maóv olur tecelliñde geçer gider 

 
5 Yazlar olur úışlar [olur] dürlü dürlü işler olur 

B. 68a            Teşvìş anuñ nesi olur fÀrià olur geçer gider 
 

6 Yirler gökler müştÀú aña ins cin melek müştÀú aña 
Bilmeyen delü dir aña óÀlin bilmez geçer gider 

 
7 èAbdürraóìm-i Tirsì gör kimde gerekse mi olur 

SaÀdetlü başa úonar bu devletle geçer gider 
 
            25 
         [4 + 4 + 4 + 4 = 16] 
B. 72a 

1 Gel vireyin dostdan òaber dostı göresin úandadur 
Sözüm muèteber muòtaãar dostı göresin úandadur 

 
2 Çekmegil dost-içün firÀú dostı ãanma senden ıraú 

CÀn gözin aç añlayu baú dostı göresin úandadur 
   

3 Terk eylegil başı cÀnı sen sende istegil anı 
Sen sende bulasın anı dostı göresin úandadur 

                                                 
6a:  èaşúına / èışúına (T.39b). 
6b:  aàladur gÀh / gÀh (M2.162). 
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4 EşyÀ yiter saña sebaú cümlesine èaşú-ile baú 

Yirler ü gökler ùolu Óaú dostı göresin úandadur 
 

5 Sen seni çıúar aradan her ara ùolu Yaradan 
B. 72b            ÁşikÀr şems ü úamerden  dostı göresin úandadur 
 

6 Naôar eyledüñ yüzüñe óicÀb sen olduñ gözüñe 
Derman idegör özüne dostı göresin úandadur 

 
7 Nefsüñ bil anı bilesin dost yüzin ol dem göresin 

Ol dem dostı añlayasın dostı göresin úandadur 
 

8 Nefs oldı gözüñ perdesi ùaró eyle aradan nefsi 
İy Abdürraóìm-i Tirsì dostı göresin úandadur 

 
26  

   [4 + 4 + 4 + 4 = 16] 
T. 37a 

1 èAceblemeñ iy yÀrenler bu èaşú beni yaúıp  durur  
Ben benüm-ile degülüm göñlüm dosta aúıp durur 

 
2 Bu göñlüm nice aúmasun bu èaúlum nice şaşmasun 

CÀnum úulaàında her dem bu èışú dostı çaúıp durur 
 

3 Nicesi ãabr eyleyeyin nice delü olmayayın  
Ol benüm sevgülü yÀrim dÀéim baña baúıp durur 

 
4 Ol [kim] yire göge ãıàmaz uş göñlüme ùolu benüm 

äaúla rÀzım dir nÀşìden şöyle kem göz úaúıp durur 
 

5 Söyler-isem dile gelmez ùınmaz-isem ãabr olınmaz  
Ol aya güne beñzemez benligimi ütüp durur 

 
6 èAbdürraóìm-i Tirsìyem şimdi èÀşıú oldı ãanmañ 

èIşú kemendin boynuma yÀr elestden öñ ùaúıp durur 

                                                 
5b:  ÁşikÀr şems ü / ÁşikÀre şems-i (B.72b). 
26     M2.165. 
1a:  yaúıp / yaúup (T.37a). 
3a:  nice / ben nice (T.37a), vezne uymaz. 
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27  

 [FÀèilÀtün / FÀèilÀtün / FÀèilÀtün / FÀè ilün] 
T. 37a 

1 Dost yolında cÀnı úurbÀn eyleyen merdÀneler 
Baór-i èışúa ùaldılar hem dirdiler dürdÀneler 
 

2 Yaúalar çÀk itdiler baş açdılar feryÀd-ile 
Olmadılar hergìz ÀgÀh kendüden mestÀneler 

 
3 Òayreti óadden geçürdi buları maèşÿúanuñ 

Göricek şemèi aña mı ölmegi pervÀneler 
T. 37b 

4 Úılmadılar bir naôar her dü-cihÀn devletine  
Ne göründi àayr-ı èÓaú gözlerine bìgÀneler 

 
5 NÀm u nişÀn úalmadı bularda maóva vardı hep 

Bir-ile bir oldılar dÀéima [ol] cÀnÀneler 
 

6 Bu ̮ èAbdürraóìm-i Tirsì dÀéim eydür İlÀhì   
Luùf idüp göster cemÀlüñ olalum dìvÀneler 
 

28   
  [4 + 4 + 4 + 4 = 16] 
T. 37b 

1 Bu dünyÀya geldüm idi dostı bilmege yÀrenler 
Dostdan àayrısın bıraàup dostı bulmaàa yÀrenler  
 

2 DünyÀnıñ terkin urmaàa nefsimiñ  boynıñ urmaàa 
Áòret  yarÀàın úılmaàa geldüm idi ben yÀrenler 

 
3 Benligümden  el yumaàa dost yolında cÀn virmeàe 

Bunda dost yüzin görmege geldüm idi [ben] yÀrenler 
                                                 

27    M2.177. 
4a:  Dize M2.177’den alınmıştır. devletine / devlitine (T.37b). 
5b:  Dize M2.177’den alınmıştır. Bir-ile bir / Bir bir (T.37b), vezne uymaz. 

6a:  İlÀhì / yÀ İlÀhì (T.37b), yÀ AllÀh (M2.177), vezne uymaz. 
28   T. 55a — 55b, M2.180 — 181. 
2a:   Dize M2.180’den alınmıştır. DünyÀnıñ / DünyÀ; nefsimiñ / nefsüñ  (B.37b),  vezne uymaz. 

2b:  Aòret / Áòiret (T.37b), vezne uymaz. 

3a:  Benligümden / Benliàimde (M2.181). 
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4 Gice gündüz úıldum zÀrı bunda görmeklige yÀri 

Gördüm bu nefsüm èayyÀrı yolumda ùurur yÀrenler 
 

5 Gördüm bu nefs yolum baãdı bildüm  nefsüñ nedir úaãdı 
Baña göstermeye dostı maàbÿn eyleye yÀrenler 

 
6 Beni vaèdelere ãalar uġrınca yüzüme güler 

Gice gündüz fitne düzer yavuz úaãd ider yÀrenler 
 

7 èArô ider dünyÀ sevdüre gice gündüz çalışdıra 
Áòret  yaraàın úodura müflis eyleye yÀrenler 

 
8 Bu dünyÀya maàrÿr ide Óaú ùarafın unutdura 

Áòir ìmÀnsuz öldüre hemÀn úaãdı bu yÀrenler 
 

9 Bu èÁbdürraóìm-i Tirsì key şum gördi bu nefsi 
äaúlaãun anı MevlÀ’sı hem daòi sizi yÀrenler 

 
29  

 [MefÀèìlün / MefÀèìlün / Feèÿlün] 
T. 39a 

1 Düşelden derdüñe cÀnum yanadur 
ÒayÀlüñ gözlerüme görinedür 

 
2 Şükür dosta bu derdi virdi baña  

Bu derd benüm bu derdüme  devÀdur 
 

3 ÓicÀb imiş baña bu benligim key 
Naôar itdüm naôarım key ùaşadur 

 
4 İçerü yüridüm tiz yüriyürek 

Bu kez gördüm gözüme ol ùuşadur 
 
 

                                                 
5a:  Dize M2.181’den alınmıştır. bildüm  nefsüñ nedir / bilmedüm  nedir nefsüñ (T.37b), vezne 

uymaz. 
7b:  Áòret / Áòiret (T.37b), vezne uymaz. 
29   M2. 158 — 159. 
2b:  bu derdüme / derdüme (M2.158). 
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5 Baña şimden girü benlik gerekmez 
Yaúın buldum anı benden bañadur 

 
6 Göñül gözgüsine gördigi ùurdum 

Niteliksiz cemÀli úarşumadur 
 

7 Var iy èAbdürraóìm-i Tirsì şükr it  
Ki äulùÀndan saña bir  òoş èaùÀdur 

 
30  

 [FÀèilÀtün / FÀèilÀtün / FÀèilÀtün / FÀè ilün] 
T. 39b 

1 Gel iy ùÀlip şemè-i èışúa kendüõüñi atagör 
İşbu fÀnì varlıàıñı şemè-i èışúa yaúagör 

 

2 Göçmedin bu èömr-i fÀni fevt-i furãat eyleme 
Cehd idüp gel èÀlì-himmet perr u bÀlin açagör 

 
3 Úayd-ı mÀsivÀyı gel kes terk-i sikkìn birle sen 

Daòı reès-i nefsi kes dÀr-ı fenÀda aãagör 
 

4 Õikr-i maèşÿú-ıla vir mirèÀt- ı úalbe taãfiyÀ 
Çeşm-i úalbüñ aç cemÀl-i maèşÿúaya  baúagör 

T. 40a 
5 Bu vücÿduñ úafesinden murà-ı rÿóuñ miskiñi 

Úıl òalÀã bir gün çıúÀr tez ãayd-ı dosta atagör 
 

6 Mevt-i ãÿrì gelmedin ol Óayy-ı evvel olub* 
Dost beúÀsın bul fenÀ niúÀb-ı dostdan geçegör 

 
7 èAbdürraóìm-i Tirsì’nüñ ùutagör pendini  

İşbu dürri ãıdú-ıla cÀn úulaàına ùaúagör 
 
 
 

                                                 
7a:  Dize M2.159’dan alınmıştır. iy èAbdürraóìm-i / èAbdürraóìm-i (T.39a), vezne uymaz. 
7b:  bir / bu  (M2.159). 
30    M2.186. 
4b:  Dize M2.186’dan alınmıştır. maèşÿúaya / maèşÿúa  (T.39b),  vezne uymaz.  
7a:  Dize M2.186’dan alınmıştır. èAbdürraóìm-i / Bu èAbdürraóìm-i (T.39b),  vezne uymaz. 
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               31 

               [5 + 5 = 10] 
M2. 137 

1 áÀfili òalúuñ dünyÀ sevendür 
Baòìli òalúuñ dünyÀ sevendür 

 
2 DünyÀ[yı] úovan dünyÀya úalan 
      Söyleyen yalan dünyÀ sevendür 

 
3 DünyÀyı diren yolında ölen 
      Nefsine uyan dünyÀ sevendür 
 
4 Óaúúa uymayan yola gelmeyen 
      Óaúú’ı bilmeyen dünyÀ sevendür 
 
5 Yüzi gülmeyen Óaúúı añmayan 
      VefÀ gelmeyen dünyÀ sevendür 
 
6 Fitneler düzen şerr işde gezen 

Óaú işden bezen dünyÀ sevendür 
 
7 Unudan Óaúúı olanlar şakì 
      Görmeyen Óaúúı dünyÀ sevendür 
 
8 Bilmeyen óÀlin görmeyen yolın 
      Viren ìmÀnun dünyÀ sevendür 
 
9 Göñli úararan ãÿreti dönen 
      Ùamuda yanan dünyÀ sevendür 
 
10 èAbdurraóìm-i Tirsì Óaúúuñ bil 
       Sevmedügi úul dünyÀ sevendür 

 

32 

          [4 + 4 + 4 + 4 = 16] 
M2. 143 

1 Bu dünyÀnuñ fenÀsına naôar úıluñ hey yÀrenler 
      MÀla mülke oàla úıza göñül virmeñ hey yÀrenler 
 
2 Bir dem sevindürür seni Àòir çoú aàladur seni 
      Yürege ùoldurur fÀnī ölüm gelür hey yÀrenler 
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M2. 144 
3 DünyÀ fÀnì èömr fÀnì senden evvel gelen úanı 
      Ölüm gelmiş her birini cebrì sürmüş hey yÀrenler 

 
4 äanma mÀl mülk saña úalur ya oàul úız saña úalur 
      Añsız bir gün ölüm gelür hep ayırur hey yÀrenler 

 
5 Senüñ bu mülkde neñ vardur benüm dedügüñ yalandur 
      Issı viren yaradandur àayrı degül hey yÀrenler 
 
6 Bugün saña virür AllÀh irte senden alur AllÀh 
      Bir kişiye anı AllÀh virse gerek hey yÀrenler 
 
7 Mülk Óaúkuñdur iş Óaúúuñdur bu virmek almaú Óaúúuñdur 
      Óüküm óükÿmet Óaúúundur işler işin hey yÀrenler 
 
8 ÒilÀf eylemeñ bu söze bu söz besdür size bize 
      El-óükmü li’llÀh diyeñ dilüñ Óaúúuñ hey yÀrenler* 
 
9 Óaúúı gözetdüñ her yirde Óaúúı bulduñ her bir yerde 
      Óaúúı gördüñ her bir işde muùìè olduñ hey [yÀrenler] 
 
10 Yaradılmış Óaúúuñ úulı eger diri eger öli 
      Niçe buyurursa MevlÀ eyle olur hey yÀrenler 
 
11 Ecel úadeóleri ùolı  anı içer kiçi ulı 
      DünyÀya gelenüñ óÀli böyle olur hey yÀrenler 
 
12 èAbdürraóìm-i Tirsì var dünyÀnuñ çoú úaøÀsı var 
        Anda ki Óaú rıøÀsı var boyun virüñ hey yÀrenler 

 
33 

         [4 + 4 + 4 + 4 = 16] 
M2. 148 

1 Bu derd başıma geleli getürdi dürlü ġavġÀlar 
      Yava idindi úalemi getürmez özge sevdÀlar 
 

                                                 
11a:  ùolı / ùolı ùolı  (M2.144), vezne uymaz. 
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2 O yÀrüñ sevisi geldi göñül èÀlemüne ùoldı 
      Ayruú ne ãıġaram anda gelimez ol mÀsivālar 
 
3 Vücÿd-ı ôulmet-i eşyÀ götürüldi şoloú sÀèat 
      Óaúiúat bil ôuhÿr-ı Óaú irüşse cümle maóvÀlar 
 
4 Tecellì eyleye çün yÀr aña kim duyısardır kim 
      MÿsÀ’ya gösterdi úıldı ùaġı ÀvÀre zerrÀlar 
 
5 Beni benden alalı yÀr ne ben varam ne ġayrı var 

 Şükür ol yÀre kim ol yÀr úılur her dem tecellÀlar 
 
6 Beni var eyledi yÀr var bulımazam ben ansız var 
      Ne var müddeèì iderse úo etsün baña ta’nÀlar 
 
7 Ey èAbdurraóìm-i Tirsì ger senden ãoralar dostı 

CevÀb eyit ki úanda var eydüñ ansız aralar* 
 

8 Şular kim öldi dirildi şümÿsı eşyÀya irdi 
      Olar gördi olar bildi aña irmedi raènÀlar 

M2. 149 
9 Gözüm her dem anı gözler yañulmaz bu dilüm söyler 
      Ne úılam maèşÿúuñ èaşúı úomaz ãabrumı yaġmalar 
 

34 

 [MefÀèìlün /  MefÀèìlün / Feèÿlün]  
M2. 161 

1 Senüñ derdüñe düşenler i dil-dār 
      Úarārı yoú gice gündüz i dil-dÀr 
 
2 FirÀúuñdan cigerler yandı tütdi 
      Beñizler ãoldı derdüñden i dil-dÀr 

 
3 Sürinü[r] topraàa şol tÀze yüzler 
      Dökilür úanlu yaş gözden i dil-dÀr 

M2. 162 
4 Yanar derdüñ ile aàlar avunmaz 
      Gice gündüz giçer yasdur i dil-dÀr 
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5 Yürekde èışúuñ urmışdur yÀreler 

      Belürmez ùurmaz işler ol i dil-dÀr 
 

6 Unudıldı èilim úaldı şuàullar 
      èAúıl gitdi delü oldı i dil-dÀr 
 

7 Yavı vardı ùaàıldı hep cemÀèat 
      Belürmez nÀm [u] nişÀnı i dil-dÀr 

 
8 Bu èAbdürraóìm-i Tirsì úamudan 
      Gözin yumdı seni gözler i dil-dÀr 
 
9 O óüsnüñden vireydüm òoş òaberler 
      Ki müddeèì ùuyar bilmez i dil-dÀr 
 
10 Seni buldı nişÀnsuz bì-nişÀnda 
      Seni gördi bi-levn [ü] renk i dil-dÀr 
       

35 

         [4 + 4 + 4 + 4 = 16] 
M2. 167 

1 Ey bizi ãoran úardaşlar bize ÚÀdirìler dirler 
      Ey gerçek ùÀlib úardaşlar bize ÚÀdirìler dirler 

 
2 İrşÀdı èÀleme ùoldı ulu kiçi úamu bildi 
      KÀfirler ìmÀna geldi bize ÚÀdirìler dirler 

 
3 Óikmet söylenür dilinde başlar oynanur yolında 
      CÀn virilür ãoóbetinde bize ÚÀdirìler dirler 
 
4 Yüzin gören óayrÀn olur ins cin melek muóib olur 
      SelÀùìnler yüzin sürer bize ÚÀdirìler dirler 

 
5 Melekler söyleşür gökde òalÀyıú yükreşür yirde 
      Meşhÿrdur ol cümle yerde bize ÚÀdirìler dirler 
 
6 Göñüller gözini açar èÀşıúı maèşÿúa çeker 
      Ol Óażrete nÀzı geçer bize ÚÀdirìler dirler 
 

7 GìlÀndan úopdı ulaldı güneş gibi şuèle verdi 
      èÁşıúlar maèşÿúa irdi bize ÚÀdirìler dirler 
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8 Úuùbü’l-aúùÀbdır bildüler meşÀyıò boyun eydiler 
      Cümlesi muùìè oldular bize ÚÀdirìler dirler 
 
9 èArşda nevbeti urılur elinden naãìb virilür 
     èArşdan ferşe óükmi yürür bize ÚÀdirìler dirler 
 
10 Anı sevenler sevinür úanda çaàırsa bulınur 
      Sevmeyen Àòir yerinür bize ÚÀdirìler dirler 
 
11 èAbdülúÀdiri sevenler cÀn [u] göñülden gelenler 
      SılÀ-yı dosta gidenler bize ÚÀdirler dirler 
 
12 Gelüñ girüñ yolımıza óÀl-daş oluñ óÀlimize 

İrgürelüm pìrimize bize ÚÀdirìler dirler 
M2. 168 

13 Gel cÀnuña úıyar-iseñ gel esrÀrdan ùuyar-iseñ 
      Gel dost yüzin görir-iseñ bize ÚÀdirìler dirler 
 
14 Çün Óażret dileye úulın yüce úılur anuñ úadrin 
      èÁlì úılmışdur himmetin bize ÚÀdirìler dirler 
 
15 Virmek Óaúúuñdur ol virür nice dilerse ol olur 
      Úulına ol úudret virür bize ÚÀdirìler dirler 
 
16 Bu èAbdurraóìm-i Tirsì Şeyò Eşref-zÀde bendesi 
      èAbdülúÀdir eksüklüsi bize ÚÀdirìler dirler 
 

36 
         [4 + 4 + 4 + 4 = 16] 
M2. 169 

1 Yeñemedim bu göñlümi ışú odına düşdi gider 
Yandı dertlü gönül yandı örtedi ùutuşdı gider 

      
2 Bu èışú ezel bile imiş bunda bile gelmiş imiş 
 Göñül èışú-ıla bir imiş ùolaşdı ãarmaşdı gider 

 
3 Ben bu èışúı gizler idüm kimseye bildürmez idüm 

Bu èışú óod gizlenmez imiş èÀleme yayıldı gider 
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4 èIşúı kimse yeñmez imiş kimse úarşu ùurmaz imiş 
èIşúa ãabır sıàmaz imiş uş başumdan aşdı gider 

 
5 Göñül dost èışúına düşdi úamu sevdÀlardan geçdi 

Ol geldügi yola düşdi pervÀz urdı aşdı gider 
 

6 Dostuñ úoòusını ùuydı dü-cihÀnuñ terkin urdı 
Sekiz uçmaúdan el yudı ùutılmadı geçdi gider 

 
7 Göñül çün èışúa ùolaşdı bir oldı èışúa úarışdı 

Ol dem maèşÿúa bulaşdı alışdı ulaşdı gider 
 

8 Bu èAbdurraóìm-i Tirsì àayriden göñlüni kesdi 
Göñlin dosta teslìm etdi dost-ıla sevişdi gider 

 
            37 
         [4 + 4 + 4 + 4 = 16] 
 M2. 170 

1 äuç oldı sevdügüm dostı eşidüñ òalúı ne dirler 
      Kim esrük kim delüdür kimi daòı velìdür dirler 

 
 

2 Kimi eydür bunuñ gibi cihÀnda var mı ki èayyÀr 
      Kimi eydür ki aómaúdur sefìhdür miåli yoú dirler  
 
3 Kimi ̮ eydür nesnesi yoúdur velÀyetde eli yoúdur 
      Bir ümmìdür èilmi yoúdur ne bilür ol kişi dirler 

 
4 Ne isterler èaceb şundan varup gelen bu maòlÿúdan 
      Ne gelür ne olur andan bir èabeå kişidür dirler  
 

5 Kimi eydür ki fesÀd[d]a miåli yoúdur òıyÀnetde 
      Düni gün işi şehvetde fièli yavuz kişi dirler 
 
6 Kimi eydür gezicidür medÀr-ile dilencidür 
     Aldar òalúı yalancıdur yavuz keõõÀb kişi dirler 
 

7 Yavuzdur òuyı àÀyetde degül dìnde diyÀnetde 
      ÓarÀmìdür bu der-bend[d]e keser başlar kişi dirler 

                                                 
1b:  delüdür / delüdür dir (M2.170), vezne uymaz. 

2b:  yoú / yoúdur (M2.170), vezne uymaz. 

4b:  bir / ol bir (M2.170), vezne uymaz. 
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8 Kimi dir mÀlcıdur kişi aramaúdur anı işi 
      Yoúdur hìç bir daòı ùuşı anı ister kişi dirler 
 
9 Kimi eydür bilür kimyÀ nereden yer içer bu yÀ 
      Bu òarca bitmeye deryÀ kÀmildür ol kişi dirler 

M2. 171 
10 Kimi eydür èaceb óÀldür ider şeyòliú yüki mÀldur 
      Yedügi yaà-ile baldur olur mu bu daòı dirler 
 
11 Kimi eydür [çok] faúìrdür anıñ-içün òor óaúìrdür 
      Nafaúasında èÀcizdür müteóayyir kişi dirler 
 
12 Kimi ̮ eydür úanÀèat işi èibÀdÀt u ùÀèÀt işi 
      RızÀ içün yoúdur teşvìşi rızúın AllÀh virür dirler 
 
13 Kimi dir [ki] evliyÀdur cünbişlerinden bellüdür 
      Bu òalú didügi degildür èazìzdür ol kişi dirler 
 
14 Kimi eydür ki ol kişi tamÀm Óaúúıyladur işi 
      Bu òalú görmez baúar şaşı gözlüdür ol kişi dirler 
 
15 Ey èAbdurraóìm-i Tirsì yeter saña bular aããı 
      Bu yüki çekeni dostı esirger hem sever dirler 
 
16 Óaúúa ıãmarladuú işi uran ursun bize ùaşı 
      Ùutalum biz daòı başı seven dostı çeker dirler 
         

 38 

          [4 + 4 + 4 + 4 = 16] 
M2. 171 

1 Eşidüñ Óaúúı sevenler görüñ bu òalúı n’olmışdur 
      Meger Àòir zamÀn irdi eyüleri azalmışdur 
 
2 Yigitlerinde edeb yoú òÀtunlarda óayÀ ud yoú 
      Pìr olanlarda inãÀf yoú úatı bozúunluú olmışdur 
 
3 Kibr ü kìn buàuż óased çoú kendü yolın gözedür yoú 
      Biri birine óürmet yoú şefúat[i] götürülmüşdür 
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4 Biri birin gözedürler ayaú almaàa iverler 
      Yalan daèvìde yilerler yalanları çoàalmışdur 

 
5 ÓarÀm helÀle úarışdı óarÀm úurãaúlara düşdi 
      ÓarÀmdan oàlan irişdi şirretleri çoàalmışdur 

 
6 Biri birine òayr ãunmaz uludan kiçi seçilmez 
      Oàul úız terbiyet görmez aàırlıú óürmet úalmışdur 
 
7 MühmelÀt söyler dilleri fesÀd işde göñülleri 
      Òayr işe yoú meyilleri òÿları çirkin olmuşdur 

M2. 172 
8 èÁlemleri ùamaè ùutdı helÀl óarÀm farúı gitdi 
      Ümmìlerüñ işi bitdi görüp anları ezmişdür 
 
9 Sever dünyÀ göñülleri düni gün dünyÀ sözleri 
      DünyÀya ùutdı yüzleri Óaúdan yüzleri dönmişdür 
 
10 Biri birini gözedür güci yetse el uzadur 
      Rızúını cebr ider alur işleri tezvìr olmışdur 
 
11 Oúuyan èilmine uymaz àanìler mÀlına úıymaz 
      Faúìrler hÀlini bilmez Àòiret unudılmışdur 
 
12 Yoúdur ãÀliólere óürmet iderler bed-baóta raàbet 
      Bu òalúuñ fièlini gözet ne yavuz azàun olmışdur 
 
13 MünÀfıú müttefiú oldı çoàı òalúuñ aña uydı 
       Óaúúı seven àarìb oldı key adı yavuz olmışdur 
 
14 Göresin bir ãÀlióÀyı iderler cevr ü cefÀyı 
       Urırlar aña ùaènÀyı münkirleri çoàalmışdur 
 
15 Göresin bir münÀfıúı düzer tezvìr-i nifÀúı 
      Üşüşür başına òalúı bir ulı kimse olmışdur 
 
16 èÁlimler èilmini ùutmaz tevekkül idüp oturmaz 
      O fÀnì úapudan gitmez òïr õelìl olmışdur* 
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17 èİlmine úılmadı raàbet bulınmadı pÀk iètikÀd 
      Anıñ-çün bulmadı raàbet şöyle óayretde úalmışdur 
 
18 ÚÀżìler óaúúı gözlemez óarÀmdan iótirÀz etmez 
      Áòir n’olasını ãanmaz ôulümleri çoàalmışdur 

 
19 KitÀb Úur’Àn óükmi úaldı óìle tezvìr cihÀn ùoldı 

ŞeyÀùìn fırãatın buldı İslÀm key ża`ìf olmışdur 
 

20 Bu òalúuñ döndi óalleri yavuz azdı fièilleri 
      Azdı AllÀhuñ úulları AllÀhdan úorúmaz olmışdur 
 
21 Úapuda bulmayan raàbet òalÀyıúdan umar óürmet 
      TamÀm maúãÀdıdur şehvet ãÿret-i şeyòe girmişdür 
 
22 Naãìóat gelür dilinden ãuleóÀ èaciz elinden 
      Úorúarlar yavuz òÿyından óìle-bÀz kişi olmışdur 

M2. 173 
23 Çekildi eyüler geri zaàallar geldi ileri 
       Úarışdı şeyòlerüñ yolı bilinmez müşkil olmışdur 
 
24 Kimi şeyò mÀllara óarìã kimi òalúadur sÀlÿs 

İz úaldı bularda òÀliã ol daòı òÀli úalmışdur 
 
25 Diler èÀlemde yüriye mürìd muóib çoà eyleye 
      DünyÀyı devşire yıàa ki gör ne óarìs olmışdur 
 
26 Kimi şöhretlere gitdi ekÀbir ãoóbetin ùatdı 
      Ki nefs dìvi anı yutdı dervişlik úanda gitmişdür 

 
27 Kimi Àh [u] vÀhla çıúar vaèô ider minberi deper 
      Óayıf dir gözyaşı döker mürÀyì müşrik olmışdur 
 
28 Òaùırında menÀúıblar dilinden dökilür dürler 
      Anuñ vaèôın bu òalú diñler bir ulu mürşid olmışdur 
 
29 Isıcaúlıú düşer òalúa açar baş yırtılur yaúa 
      BahÀnecik gerek òalúa uyarlar ol èÀmm olmışdur 
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30 Kimi feryÀd urıp aàlar kimi ãayóa urıp döner 
      Kimi mÀl getürüp döker öñünde teslìm olmışdur 
 
31 Úanı dervìş úanı óÀli úanı yÀ kendünüñ úÀli 
      Dilinde àayrınuñ óÀli ãatıcı dellÀl olmışdur 

 
32 Kişi kendü úanadıyla uçar menziline irer 
      Yoúsa àayruñ úanadıyla uçılmaz yerde úalmışdur 
 
33 İster-iseñ o MevlÀyı terk eyle küllì sevdÀyı 
      Başuñdan ãav bu àavàÀyı ezel yol böyle úalmışdur 
 
34 Óaúúı úılur-iseñ ùaleb hemÀn sensin saña óicÀb 
      Aña sen şöyle sensüz baú úara aú óicÀb olmışdur 
 
35 Ey èAbdürraóìm-i Tirsì gerçek sever-iseñ dostı 
      Gözet sevenleri dostı ferÀàat èuzlet etmişdür 
 

39 
 [FÀèilÀtün / FÀèilÀtün / FÀèilÀtün / FÀèilün] 
M2. 175 

1 Münkirüñ sanma ki yoúdur bize nefèi iy püser 
Ùaènesiyle èurÿc-ı èulvì iderüz iy püser 

 
2 äabr iderüz her belÀya irerüz leõõetlere 

ZìrÀ ki eã-ãabru miftÀóü’l-ferecdür iy püser 
 
3 äabrımız yoú[dur] nihÀyet ãabrımız ãorar-iseñ 

İşbu óÀmil-i mühcemüz ciger-úuydur iy püser 
 
4 Münkirüñ ùaènÀları bil perr ü bÀl olur bize 

èArş-ı kürsì bir nefesde seyr iderüz iy püser 
 
5 Ùaène ùaşın münkir ursa nefs-i şÿm başına 

Bir ùarafdan nefs başını dögerüz [biz] iy püser 
 
6 Nefsümüz leõõetlerin terk itdük ise gör bizi 

Òoş àıdÀ-yı rÿóa irdük õevú iderüz iy püser 
M2. 176 
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7 Cümle òalúuñ muòtelif aòlÀúların óażm iderüz 
Vaódet [ü] keåretde yeksÀn oluruz biz iy püser 

 
8 èAbdürraóìm-i Tirsì úahr [u] luùfı bir bilür 

Óamdü-li’llÀh ki o teşvìşden òalÀãdur iy püser 
 

40 
 [FÀèilÀtün / FÀèilÀtün / FÀèilÀtün / FÀè ilün] 
M2. 189 

1 Dostı ıraú isteyenler şöyle ıraú úaldılar 
Gelmediler cemèe hergiz perÀkende úaldılar 

 
2 Şunda bunda dimeg-ile geçdi èömri anlaruñ 

Şöyle ser-gerdÀn gezüp ãaórÀda ara úaldılar 
 
3 Eşiginde olmadılar muntaôır derd ehlinüñ 

Derdi bulmadılar anuñ-çün bi-dermÀn úaldılar 
 
4 Úalbleri óayy olmadı tevóìd-i Óaúda anlaruñ 

Mevt içinde fevt olub idrÀk-i Óaúdan úaldılar 
 
5 Virmediler õikr-i maèşÿú-ıla úalbe taãfiye 

Olmadılar maèşuúa èÀşıú çü maócÿb úaldılar 
 
6 Bunda dost dìdÀrını göremeyen bì-çÀreler 

Bunda maórÿm anda maórÿm dostdan aèmÀ úaldılar 
 

7  èAbdurraóìm-i  Tirsì úalbüñi pÀk eylegil 
Úalbini pÀk etmeyenler şöyle murdÀr úaldılar 

 
41 

 [Müstef`ilün / Müstef`ilün / Müstef`ilün / Müstef`ilün]  
M2. 194 

1 Gel berü gel küncòÀneye künc isteyen genc alıgör 
Terk eylegil maèmÿrları vìrÀna gel genc  alıgör 

 
2 Genc isteyen vìrÀn olur vìrÀn olan maèmÿr olur 

Genci alan sulùÀn olur sulùÀna gel genc  alıgör 

                                                 
7a:  èAbdurraóìm-i / İy èAbdurraóìm-i (M2.189), vezne uymaz. 

1b:  genc / genc isteyen (M2.194), vezne uymaz. 
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3 Bu künce gel ol müşterì yürüme şöyle serserì 

Terk eyle nÀmÿs [u] èÀrı gel müşterì genc alıgör 
 
4 Küymez saña èömr-i fenÀ aldar seni nefs ü hevÀ 

Úılmaz saña õevú [u]ãafÀ geç dünyÀdan genc alıgör 
 
5 äÿretlere úılma naôar maènÀ erinden al òaber 

İşbu òaberdür muèteber ehline gel genc alıgör 
 
6 MaènÀ erine gel yetiş etegine berk tut yapış 

Anuñ elindedür bu iş künc iste gel genc alıgör 
 

7 MaènÀ eri olan kişi Óaúú-ıladur her cünbişi 
Anlara yetişen kişi gence irer genc alıgör 

 
8 İnkÀr-ile gelme ãaúın dìnsiz úalursın şeksüzin 

Genc alımazsın her kezin ãıdú-ıla gel genc alıgör 
 
9 MaènÀ erinüñ göñline ãıdú-ıla girilür aña 

Münkire yol yoúdur aña ãıdú-ıla gir genc alıgör 
 
10 Úo münkir [ü]  bì-dìnleri şeyùÀnìdür fièilleri 

Gence iremez elleri ãıdúıla gel genc alıgör 
 
11 èAbdurraóìm-i Tirsiye ãıdú-ıla gel künc isteyü 

Gel berü gel al gencüñi ey ãÀdıúÀn genc alıgör 
 

             42 

          [4 + 4 + 4 + 4 = 16] 
M2. 198 

1 İy yÀrenler iy úardaşlar her úandasam yoldaşum var 
Her derdüme dermÀn benüm óÀlüm bilür óÀl-daşum var 

 
2 ÓÀl-daş her dem oldur baña varluàumı virdüm aña 

Aldum anı eydüñ baña aããum ya ziyÀnum mı var 
 
 

                                                                                                                                               
2b:  genc / genc isteyen (M2.194), vezne uymaz.  
10a:  Úo münkir [ü] / Úo ol münkir (M2.194), vezne uymaz. 
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3 Ben eydürem ziyÀnım yoú aããuma beñzer aããı yoú 
Çünki fÀnì èömri virdüm aldum bÀúì SübóÀnım var 
 

4 Andan bile geldüm yine bile giderem uş bile 
Ayrılmayam öñdin ãoña zìrÀ èahd ü peymÀnum var 

 
5 Ansuz bu cÀnum dirilmez söyleden oldur görünmez 

Gün gibi ùoàar ùolunmaz aàmaz dönmez sulùÀnum var 
 
6 Ay u güneş yıldız nÿrı õerrece görünmez biri 

İki cihÀn ùolı nÿrı şöyle sırr-ı nihÀnum var 
 

7 Anuñ nÿrı hìçbir nÿra beñzemez anı kim bile 
èAúl [u] dil ermez kim diye şöyle elvÀnsuz nÿrum var 

 
8 Ey èAbdurraóìm-i Tirsì gözle dÀéim her dem dostı 

TÀ ebed sırr eyle sırrı dınma üsküt nidÀsı var 
 

 ZE 
  43 

 [Mefâèilün / Mefâèilün / Mefâèilün / Mefâèilün] 
 M1. 82 b 

1 CihÀna geleli göñlüm taèalluú ùutmadı bir kez 
Seni gözler senüñ-ile taèalluú gitmedi bir kez 

 
2 CihÀn mülki anuñ olsa bilür kim andan aããı yoú 

Şunuñ kim ãoñı hiç aña úılmaz naôar bir kez* 
 

3 Sañadur göñlümüñ şuàlı sañadur göñlümüñ meyli 
Beni òoş èilm-i fetvÀdan müberrÀ eyledi bir kez 
 

4 Baña ne ùamu ne uçmaú baña ne óÿriler koçmaú  
Ki èaşúuñ àayr-ı sevdÀdan muèarrÀ eyledi bir kez 

 
5 Senüñ muóabbetüñ dÀéim beni benden ider àÀip 

O àaybetden seni óÀøır görürem àayrı yoú bir kez 
 

6 Baña ne zÀhidüñ zühdi baña ne èÀbidüñ èabdi 
Senüñ fièlüñ beni fÀnì ider virmez mecÀl bir kez 
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7 CemÀlüñ gözedür göñlüm gözi her dem senün şehÀ 
Senüñ èıyd-i viãÀliñde virür ùoymaz cÀnı bir kez 

 
8 Şeyò èAbdürraóìm-i Tirsì èıyd ü viãÀlin içre òoş* 

áanìdür dü-cihÀn içre ki faúrı úılmadı bir kez 
 
             44  
  [4 + 4 + 4 + 4 = 16] 
M1. 86a 

1 Ol dost göñlümü alalı göñlüm baña gelmez henüz  
Ol demde ùaàıldı èaúlum uş yirine gelmez henüz 

 
2 Benden òaber ãormañ baña benden òaber idemezem 

Ol dem benligim öldürdüm benligim gelmedi henüz 
 

3 Nice benlik nice senlik maóv oldı gitdi hep varlıú 
Benligim alalı birlik ikilik gelmedi henüz 

M1.86b 
4 Dost alalı benden beni seçemezem andan beni 

Ol dost vaãlına ireli dostdan ayrılmadum henüz 
 

5 Dost èışúı-yla esireli  yolında cÀn baş vireli 
CemÀl-i şemèin göreli gözüm alımazam henüz 

 
6 Şöyle kim benden gitmişem mÀsivÀyı unutmışam 

Vaódet baórine batmışam  daòı çıúmamışam henüz 
 

7 èAbdürraóìm-i Tirsìyem Eşrefoàlı vÀriåiyem 
Ol dost èışúı dirisiyem èışú-ile söylerem henüz 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
44   M2. 153 — 154. 
1a:  Dize M2.153’den alınmıştır. gelmez henüz / gelmez olur (M1.86a). 
5a:  èışúı-yla esireli / èaşúı-y-ıla esreli (M2.154). 
6b:  batmışam / yitmişem (M2.154). 



 141

45  
 [FÀèilÀtün / FÀèilÀtün / FÀèilÀtün /FÀèilün]  
M1 87a 

1 Terk-i kevneyn itmişüz ol dostdurur matlÿbımuz   
CÀn virüb baş oynaruz kim özgedür maóbÿbımuz   

 
2 İrdi maèşÿú úoòusı  çün mühcimüz dimaàına 

Ol eåerden olmışuz mest yoúdurur hÿş-yÀrımuz 
 

3 Ùoúınup cÀnımuza şemè-i celÀlüñ nÿrı uş 
Eyledi maóvı beşerden úalmadı ÀåÀrımuz 

 
4 Luùf idüp nÿr-ı cemÀlüñ virdi òïş ùavr-ı óayÀt 

Bulmışuz óayy ü ebed çün yoúdurur memÀtımuz 
 

5 äanma ki úaldı eåer èAbdürraóìm-i Tirsìden 
Nice úılsun úalmadı çün õÀtımuz ãıfÀtımuz 
 

46  
 [4 + 4 + 4 + 4 = 16] 
M1. 88a 

1 èAcep nice ola óÀlüm derdime dermÀn bulunmaz 
Bir od  düşdi bu cÀnıma yanar gice gündüz ùurmaz 
 

2 Ol benum göñlümi alan bu cÀnuma odun ãalan  
èAúlum alup delü úılan görinür gözüme ùurmaz 

 
3 Nicesi ãaúlayam anı sevenler  olurlar delü 

Yañılmaz delüler dili sevdüklerün söyler ùurmaz 
 

4 CÀnım göñlüm úaynar ùaşar ãabr itmezsem  başdan aşar 
Söyler-isem óadden aşar hirgiz nihÀyet bulınmaz 

                                                 
45   B.75b — 76a, M2.160 -161. 
1a:  matlÿbımuz / maùlubumuz (B.75b), (M2.160). 
1b:  maóbÿbımuz / maóbubumuz (B.76a), (M2.160). 
2a:  úoòusı / úoúusı (B.76a). 
46   M2.165. 
1a:  Dize M2.165’den alınmıştır. od / ot (M1.88a). 
2a:  odun ãalan / odlar uran (M2.165). 
3a:  sevenler  olurlar / anı seven  olur (M2.165). 
4a:  ãabr itmezsem / ãabr idersem (M2.165). 
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5 Beni delü oldı dirler bu èÀlem içre söylerler 

Nice delü olmayayın sevdügüm gibi bulunmaz 
 

6 Söyler-isem gelmez dile her dem benüm-ile bile  
Ol güneş göñlümde ùoàdı tÀ ebed ùurur ùolunmaz 

 
7 èAbdürraóìm-i Tirsìden òalvet gelsün dostı ãoran 

Varsun ol inkÀr eyleyen derdüne dermÀn bulunmaz 
 

47  
         [FÀèilÀtün / FÀèilÀtün / FÀèilÀtün / FÀèilün] 

M1. 88b  
1 Ol ezelden mest-i esrik  bunda gelenler bizüz 

Yine bundan mest-i esrik anda gidenler bizüz 
M1. 89a 

2 Dost viãÀli cürèasından nÿş idüp her dem be-dem 
TÀ ebed ol cürèadan ayılımayanlar bizüz 

 
3 Şöyle esriküz  ayılmaú yoú bize her subh u şÀm 

GÀh düşüp soúaúlar içre gÀh yürüyenler bizüz 
 

4 ZÀhidÀ var var yüri  kim ùaène urma sen bize 
NÀr-ı èışúa ol riyÀyı atup yaúanlar bizüz 
 

5 Sen ãanursın bizde yoúdur èilm-ile hirgiz èamel 
èÁmilüz èılmüñ hem aãlın görüp bilenler bizüz 

 
6 äÿretÀ  düşdüñ ùoluşduñ bilmedüñ sen zühd nedür 

Maèni yüzinden gözet zÀhidÀ èÀbidler  bizüz 
 

7 Úalbimüze bulmadı yol óubb-ı àayr-ı Óaú bizüm 
MÀsivÀya baúmazuz maèşÿúa èÀşıklar bizüz 

                                                 
6a:  benüm-ile / benümledür (M2.165). 
47   M2.176 — 177. 
1a:  esrik / esrük (M2.176). 
3a:  esriküz / esrüküz (M2.176). 
4a:  var var / var (M2.177). 
6a:  äÿretÀ / äÿrete (M2.177). 
6b:  zÀhidÀ / zÀhid ü (M2.177). 
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8 Virmişüz tecellìsine èaúl u cÀn u göñlimüz 

Gözle gözlerümüzi ol gözi maómÿrlar bizüz 
 

9 Var kim aèmÀsın iy münkir gözlerün kördür senüñ 
Şems-vÀr bu èÀlem içre şu’le virenler bizüz 
 

10 äÿret-i ôÀhirde gerçi maàlÿb-ı maókÿmlaruz 
BÀùına maókÿma óÀkim bil ki sulùÀnlar bizüz 

 
11 Bu ̮èAbdürraóìm-i Tirsì maóva virdi varını 

Baór-ı vuãlÀtda  vücÿdın yavı úılanlar bizüz 
 

48  
 [4 + 4 + 4 + 4 = 16] 
M1. 90a 

1 èAceblemeñ siz bizi kim dost-ıladur fermÀnımuz  
ZìrÀ kim dost-ıla vardı  ezel èahd ü peymÀnımuz 

 
2 Eyledük ol èahde vefÀ irdük dosta bulduú ãafÀ  

Rehberimüzdür MuãùafÀ andan bildük SübóÀnımuz  
 

3 Úılduú ãÿretimüz vìrÀn düşdük èışúa olduú óayrÀn 
Urduú èarşdan öte cevlÀn lÀ-mekÀndur seyrÀnımuz  

 
4 äundı bize ol dost úadeó andan içüp olduú felÀó 

Dostı görüp olduú feraó úılmadı hiç teşvìşümüz  
 

5 Çün çekdük biz bizden eli virdük cÀnı alduú yÀrı 
Öldük girü  olduú diri pÀyÀnsuzdur devrÀnımuz  

 
 
                                                 

11b:  vuãlÀtda / vaódette (M2.177). 
48   T. 42a — 42b, M2.184 -185. 
1a:  fermÀnımuz / fermÀnumuz (T.42a), (M2.184). 
1b:  vardı  / var idi; peymÀnımuz / peymÀnumuz (T. 42a), (M2.184). 
2a:  bulduú ãafÀ / ãafÀ bulduú (T. 42a). 
2b:  SübóÀnımuz / SübóÀnumuz (T.42a), (M2.185). 
3b:  seyrÀnımuz / seyrÀnumuz (T.42a), (M2.185). 
4b:  úılmadı hiç teşvìşümüz / úalmadı hiç aózÀnumuz (T.42a), (M2.185). 
5b:  girü / giri;  devrÀnımuz / devrÀnumuz (T.42b), (M2.185). 
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6 Yoúdur óicÀb şimdi bize her dem baúaruz ol yüze 
Her yir Ùÿrdur şimdi bize yoúdur anda taèyìnimüz  

 
7 Ten göziyle baúma bize ãıdú-ıla hem-rÀh ol bize  

İrgürelüm  nÿrımuza yoúdur anda elvÀnımuz 
 

8 èIşú tÿtiyÀsını çekelüm  cÀnuñ gözini açalum 
BÀùılı óaúdan seçelüm tÀ ùuyasın  esrÀrımuz 

 
9 èAbdürraóìm-i Tirsìnüñ gir yolına èÀr eyleme 

Ulaşdıra  ol óaørete tÀ göresin cÀnÀnımuz 
 

49 
           [4 + 4 + 4 + 4 = 16] 
M1. 92b 

1 èAceblemeñ ışú erinüñ söyledigün kendü bilmez 
Cÿş urur göñül deryası dökülür dilinden ùurmaz 

 
2 Óaúdan olur ilhamları óÀmil olur göñülleri 

Óaú sözin söyler dilleri şöyle güzÀfın söylemez 
 

3 Dost-ıladur gönülleri ilhÀm-ile cünbişleri  
Dost èışkınuñ esirleri kendülere mÀlik olmaz 

 
4 Başına gelenler añlar başına gelmeyen ùañlar 

Dost èışúına düşen cÀnlar bir dem dostdan ayru olmaz 
 

5 Hiç añmaz bilişi yÀdı dost-içün úomışdur cÀnı  
DÀéim gözler ol ãulùÀnı bir dem dostdan àÀfil olmaz 

 
6 Dün gün ol dostdur teşvìşi ol dostı sevmekdür işi 

Dost èışú-ıla òoşdur başı dost-içün cÀn virür ùurmaz 
 

7 Bu èAbdürraóìm-i Tirsì úomaz başınuñ sevdÀsı 
Oldur dilinüñ àavúası bir dem ãabr eyleyüp ùurmaz 

                                                 
6b:  taèyìnimüz / taèyìnümüz (T.42b), (M2.185). 
7b:  İrgürelüm  nurımuza / İrgüre nurumuza;  elvÀnımuz / elvÀnumuz (T. 42b), (M2.185). 
8a:  tutiyÀsını çekelüm / ùutiyÀsın çalalum (T. 42b), (M2.185). 
8b:   esrÀrımuz / esrÀrumuz (T.42b), (M2.185). 
9b:  Ulaşdıra / Ulaşdura; cÀnÀnımuz / cÀnÀnumuz (T.42b), (M2.185). 
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50 

         [4 + 4 + 4 + 4 = 16] 
M1. 94b 

1 Uãlı kişi bu cihÀnda dünyÀya ùamaè eylemez 
Bu dünyÀ derdine düşüp aòretini terk eylemez 

M1. 95a 
2 Görür bunuñ fenÀsını çekmez hergiz belÀsını 

Bu dünyÀya maàrÿr olup göñlünü meşàÿl eylemez 
 

3 Kişi gözli bu cihÀnda gözsüz yürüåin yürimez 
DünyÀ ùuzaèına düşüp kendüyi esir eylemez 

 
4 Baãìret gözini açar bu dünyÀdan göñli úaçar 

Áòiretden yaña uçar bu cihÀnda seyr eylemez 
 

5 Düşinde gördi bir cimrì kendözini bir òoş àanì 
Uyanıcaàaz ol anı melÿl eyler şÀõ eylemez 

 
6 èÁúil aldañmaz bu düşe rızú içün düşmez teşvìşe  

Devletdür úondı ol başa göñlüni àÀfil eylemez 
 

7 Bu èAbdürraóìm-i Tirsì sürüpdür ùamaè [u] óırãı 
Ùamaè ile óırãa uyan belki ùoàru söz söylemez 
 

51 
         [4 + 4 + 4 + 4 = 16] 
M1. 95b 

1 Bu dünyÀya virme göñül kimseye vefÀ eylemez 
Yarın úıyÀmet güninde melÿl eyler şÀõ eylemez 

 
2 DünyÀ-y-ile faòr idenler dünyÀ delüsidür añlar 

Aããı idem ãanur anlar zemÀnını fehm eylemez 
 

3 DünyÀyı irküp yıàanlar Óaú yolına ùurmayanlar 
Áòiretde yerin anlar nÀr eyler cennet eylemez 

 
4 Bu dünyÀnuñ muóabbeti kimüñ göñlini aldıyãa 

DünyÀ endişesi ùoldı óaú sözler eåer eylemez 
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5 DünyÀ endişesi ùoldı Allah õikri unutıldı 
Ol göñüle ôulmet ùoldı Óaú sevgüsi yer eylemez 

 
6 Yir gök ehli úadar èamel eyler-ise dünyÀ seven 

Ol sevgiden geçmez-ise dost anı úabul eylemez 
 

7 İşde bildürdüm óÀlüñi ger ara göñlüñ evini 
Gider göñlüñ ôulmetiñi dìn ìmÀn úarar eylemez 

 
8 Sözlerümü èacebleme yüzün burtarup úaúıma 

KÀfirdür inkÀr eyleyen müslimÀn inkÀr eylemez 
 

9 MièrÀc gicesi Aómede AllÀh vaóy itdügi ãırdur 
İşbu saña söyledigim kimse buña söz eylemez 

 
10 İy èAbdürraóìm-i Tirsì göñlüñ temiz eyle temiz 

DünyÀ óubbundan zinhÀr kıl ziyÀndur aããı eylemez 
 

11 Ol úahr-ile úazananlar ol luùf-ile yidürenler 
Bu dünyÀdan bilki anlar aããı ider ziyÀn eylemez 
 

52  
         [4 + 4 + 4 + 4 = 16] 
M1. 102b 

1 Ol maèşÿkuñ èışúı-y-ladur bu èÀlemde dirligümüz  
Ol maèşÿúı gözler her dem èÀşıú oldı cÀnlarımuz 
 

2 GÀh ol Àleme varuruz gÀh bu èÀleme gelürüz 
GÀh andayuz gÀh bundayuz ÀsÀn oldı yollarimüz 

 
3 Kimesne el úarmaz bize dost kendü úıàırur bize 

èAzrÀéil el urmaz bize dosta gider cÀnlarımuz 
 

4 Bu èÀlem seyrÀndur bize günleri èìyd olur bize 
Dünleri Úadr olur bize dost-ıladur  ãoóbetimüz 

 
 
                                                 

52   B.68a — B.69a.  
1a:  dirligümüz / dirligimüz (B.68a). 
4b:  Dize B.68b’den alınmıştır. dost-ıladur /dost-ıla olur  (M1.102b), vezne uymaz. 
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5 Kimse girmez aramuza hicÀb olmaz gözümüze 
Ùolunmaú yoú  şemsimüze ol yüzedür temÀşÀmuz 

 
6 Bu òalú gördügi degilüz bu òalú bildügi degilüz 

AllÀh bilür kim biz kimüz èÀmiyye yoú cevÀbımuz 
 

7 èAbdürraóìm-i Tirsì var bundan öte geçme zinhÀr 
Bu maóalli açma zinhÀr bunda ùursun òaberimüz 

 
53 

         [4 + 4 + 4 + 4 = 16] 
B. 69a 

1 DünyÀdan Àòretden geçdük dosta göñül viricegez 
Dostdan àayrısın unutduú dost göñlümüz alıcaàaz 

 
2 Elümüz çekdük her işden òalÀã olduú her teşvìşden 

Geçdük cÀndan geçdük başdan èaşú baórine ùalıcaàaz 
 

3 Áb ü kilden èüryÀn olduú andan èaşú baórine gitdük 
Birikdük birlige yitdük benligümüz gidicegez 

B.70a 
4 Ad u ãan úalmadı bizde ikilik úalmadı bizde 

Varlıàımuz ol deñizde maóv olıben gidicegez 
 

5 Çün benlikden olduú ıraú dost bizde istidi ùuraú 
Yaúın oldı her bir ıraú dostı óÀøır bulıcaàaz 

 
6 Her yirde dost óÀøır oldı her yirde dost manôÿr oldı 

Her yir Ùÿr-ı dìõÀr oldı göñül gözi göricegez 
 

7 èAbdürraóìm-i Tirsì var bundan öte geçme zinhÀr  
Yirde gökde daòı ne var dost tecellì úılıcaàaz 
 

54 
          [4 + 4 + 4 + 4 = 16] 
B. 71a  

1 èAşú meclisine girmişüz èarşdan yüce meyòÀnemüz 
Úadeóleri ùolu yürür içdük ser-òïşdur başımuz 

                                                 
5b:  Dize B.68b’den alınmıştır. Ùolunmaú yoú / Ùolınmaú (M1.102b), vezne uymaz. 

6b:  Ùÿr-ı dìõÀr / Ùÿr u dìõÀr (B.70a). 
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2 Vücÿdumuz yandı dütdi cÀnlarumuz içdi úandı 

Gözlerümüz maòmÿr oldı çü refè oldı óicÀbımuz 
 

3 O meclisde şarÀb úandur o meclisde cÀn úurbÀndur 
O meclis ehli bì- cÀndur olmaz nÀm u nişÀnumuz  

B. 71b 
4 O meclisüñ erenleri baş úafası úadeóleri 

CÀn virmiş girmiş her biri ãanmañ bu cÀndur cÀnumuz 
 

5 Baş úadeóin sunan kişi ol şarÀbdan içen kişi 
DÀéim ser-òïşlıúdur işi anuñ-çün yok ayıàımuz 

 
6 CÀnlu bu meclise girmez cÀnlu bu ãoóbete ãıàmaz 

CÀnlular bu dili bilmez bu dil degildür dilümüz 
 

7 Abdürraóim-i Tirsì var açma dostuñ rÀzın zinhÀr 
Münkìrlere virür øarar bundan öte aòbÀrımuz 

 
55 

         [4 + 4 + 4 + 4 = 16] 
B. 77a 

1 DünyÀ èuúbÀya úalmadı yüz çevürdi bu göñlümüz 
Ol maèşÿú èaşúına düşdi çekilür dosta cÀnımuz 

 
2 èAşú-ıla sürerüz demi dost içün úomışuz cÀnı 

İşbu zemÀn içinde çün irdü bizim devrÀnımuz 
 

3 Dost ãaldı uyanduú gitdük geldük bu ãaórÀya yitdük 
Evimüz alduú uş gitdük daòı úalmadı kÀrımuz 

 
4 MÀsivÀnuñ terkiñ urduú maèşÿúuñ èaşúını bulduk 

èİrcièí ùablı uruldı oúur bizi sulùÀnımuz 
B. 77b 

5 Dost èaşúına düşdi yandı ãıfÀt-ı nefis maóv oldı 
Vücÿdumuz hep nÿr oldı götürüldi ôulmetümüz 

 
 

                                                 
3b:  nÀm u nişÀnumuz / nÀm-ı nişÀnumuz (B.71a). 
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6 Benlik õerre yoúdur bizde úamu varlıàımuz anda  

Eåer anuñdur bedende görinür uş mecÀzımuz  
 

7 èAbdürraóìm-i Tirsìnüñ sözlerini úılmañ èaceb  
Dostımuzı bulmışuz biz refè olıcaú óicÀbımuz 

 
56 

          [4 + 4 + 3 = 11] 
B. 78b 

1 Bize maènì gerek daèvì gerekmez 
Altun gümiş laèli gevher gerekmez 

 
2 İki cihÀn devletinden çekdük el 

Cennet hÿri úuãÿr àılmÀn gerekmez 
 

3 DünyÀ Àòret úoduú derdini bulduú 
Yiter derdi anuñ dermÀn gerekmez 

B. 79a 
4 CÀn u başı úoduú yolında anuñ 

Anı gerek anı cÀn baş gerekmez 
 

5 Sırr göziyle gözedürüz yüzüni 
O yüz yiter àayrı yüzler gerekmez 

 
6 Var iy zÀhid èacebleme sözümüz 

Sözümüz yoú saña sen ben gerekmez 
 

7 èÁşıúuz èÀşıúlıú olur pìşemüz 
Yiter èaşúı bize àayrı gerekmez 
 

8 Úıblemiz anı görelden bulmışuz 
Úuru dìvÀrlara ùapu gerekmez 

 
9 Ùoàru ùurduú úıblemüz şaşurmazuz 

Úanda ùursaú ansuz úıble gerekmez 
 

10 Yüri èAbdürraóìm-i Tirsì yüri 
Anı bulduñ ise seni gerekmez 
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57 

                  [6+5= 11] 
M2. 137 

1 Keremsüz kişiden hìç vefÀ gelmez 
Eylük eyler-iseñ hìç eylük bilmez 

 
2 Geç andan ùınma dost olma zinhÀr 

Buñ deminde saña yÀr yoldaş  olmaz 
 
3 Gelür yüze güler úallÀşlıú eyler 

İnanma arduñca òayr ile añmaz 
 

4 İçi ùaşı bir olmayan kişiye 
Yedirmegil zinhÀr ùuz etmek bilmez 

M2. 138 
5 Naãìóat eyleseñ Óaú buyruàından 

İşitmez tutmaz Óaúúa úÀéil olmaz 
 

6 Dostuñ dostı degül nefsine dostdur 
LÀyıú degül göñli òÿyı dosta barmaz* 

 

7 İnsan degül òayvÀn degül ol kişi 
Key azàundur À şÿmdur òayır degmez 

 

8 èAbdürraóìm-i Tirsì dost olanlar 
Ol dost dostlarına peşìmÀne gelmez* 

 
58 

                [6 + 5 = 11] 
M2. 138    

1 ÓayÀsuz kişiden kişilik gelmez 
Yıúar èırøuñ bozar Àdemlük gelmez 

 
2 Ne gelürse göñline söyler anı 

Ulu kiçi nedür èaynuna almaz 
 

3 Eger erkek eger dişidür andan 
Iraà ol zinhÀr kim ud edeb bilmez 

 

                                                 
2b:  yÀr u / yÀr (M2.137), vezne uymaz. 
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4 Yüzinde yüzi ãuyı olmayanuñ 
İşi Óaúúa Àdeme yarar olmaz 

 
5 ÓayÀsuz kişiler kimi gerekse 

Masòara idünür óaú bÀùıl bilmez 
 

6 Diline ãabrı olmayan kişinüñ 
Bì-dìn olur dìn [ü] ìmÀnı bilmez 

 
7 Ha zinhÀr yoldaş olmaàıl aña sen 

Úanda kim varsañ ol yüzüñ aàartmaz 
 

8 Ey èAbdurraóìm-i Tirsì yüri var 
ÓayÀsuzdan giñ olgıl Óaúúı bilmez 
 

   59 
                   [6 + 5 = 11] 
M2. 139 

1 Óaúú[a] yaramayan saña yaramaz 
èÁåì olur fuøÿl olur yaramaz 

 
2 Eger èÀlim eger cÀhil ne kim var 

Yaramazdur şu kim Óaúúa yaramaz 
M2. 140 

3 Iraà olàıl ıraà zinhÀr sen andan 
Dü-cihÀn şerri degmez òayr[ı] degmez 

 
4 Yaramazuñ birisi bì-namÀzdur 

Óaúúa muùìè olup beş vakti úılmaz 
 

5 Óaúúuñ düşmenidürür bì-namÀzlar 
Yarın anıñ-çün óaørete úıàrılmaz 

 
6 ÔÀlimdür ôulm ider nefsine bular 

CÀhildür[ür] emir [ü] nehyi bilmez 
 

7 èAdÀdur kendü nefsine bì-namÀz 
Úaçan dost ola saña dostuñ olmaz 
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8 Óaúúa düşmendürür kendüye düşmen 
Düşmendür saña da eylügi degmez 

 
9 Bì-zÀr AllÀh bì-zÀr peyàamber andan 

Bì-zÀr evliyÀ daòı aña baúmaz 
 

10 Kim ki göñlinde Óaúú úorúusı yoúdur 
Udı yoúdur dìn ü ìmÀnı olmaz 

 
11 Dost olmaúdan aña Óaúú bizi ãaúla 

Dost olanlar aña dost saña olmaz 
 

12 Iraà eyle ıraà İlÀhi andan 
èAbdürraóìm-i Tirsì anı sevmez 

        
60 

             [MefÀèìlün / MefÀèìlün /  Feÿlün] 
M2. 185 

1 Baña hergiz beni sensüz gerekmez 
CihÀnda dirligüm sensüz gerekmez 

 
2 CihÀn õevúin ãafÀsın tÀ ser-À-ser 

CefÀ mihnetdür ol sensüz gerekmez 
 

3 Ya n’iderem ben ol bir deste güli 
Bile olmaz-iseñ gülüñ gerekmez 

 
4 Ya ol bir avuç oddan  nice úorúam 

Sen anda olasın úorúu gerekmez 
 
5 Senüñ ben èÀşıúuñam èÀşıúuñam 

Severem seni hìç àayruñ gerekmez 
 
6 Çaàırup èÀlem içre baş açup uş 

Şems-vÀr ÀşikÀre pinhÀn gerekmez* 
M2. 186 

7 Aña virdüm beni ben aldum anı 
Beni ben bilmegi baña gerekmez 

                                                 
4a:  oddan / otdan (M2.185). 
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8 Ben ol mestem beni ben bilmezem hìç 

Soúaúda düşmüşem úal[ú]maú gerekmez 
 
9 İçerem maèşuú elinden şerÀbı 

Ki dÀéim mestem ayıúlıú gerekmez 
 
10 Ol şarÀbuñ  òumÀrından giçerem 

BahÀdıram muòannetlük gerekmez 
 
11 äalÀdur èışú şarÀbından ãalÀdur 

İçerem içürem çü èÀr gerekmez 
 
12 Bu èAbdurraóìm-i Tirsì eyidür 

Gelsün ser-òïş olan ayıú gerekmez 
 
61 

              [FÀèilÀtün / FÀèilÀtün / FÀèilün] 
M2. 188 

1 YÀr cefÀsın çekmeyen yÀr istemez 
YÀre göñül virmeyen úahr istemez 

 
2 Şol göñülde kim anuñ sevgüsi yoú 

Göñli òarÀbdur èimÀret istemez 
 
3 Şol göñül kim èışú-ıla maèmÿr degül 

YÀre irmek yÀri görmek istemez 
 
4 Úaldı óayvÀn menzilinde ol kişi 

èIşúa düşmez insan olmaú istemez 
 
5 Düşdi dünyÀ derdine her ãubó [u] şÀm 

DünyÀ sevdi Óaúúı sevmek istemez 
 

6 Fikri dünyÀ sözi dünyÀdur anuñ 
Gice gündüz yiler ùurmaú istemez 

 

7 Áòiretde ãor-isen óesÀbın ol 
Fikr idüb inãÀfa gelmek istemez 

                                                 
10a:  O şarÀbuñ / Ol şarÀbuñ (M2.186), vezne uymaz. 
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8 Şöyle úılmış anı dünyÀ sevgüsi 

Ser-òïş olmış hìç ayılmaú istemez 
M2. 189 

9 DünyÀ añılduàı yerde gözleri 
Açılur hergiz uyumaú istemez 

 
10 Söylenürse úanda kim AllÀh sözi 

Uyúu ùutar gözin açmaú istemez 
 
11 Her kişi sevdügini söyler yürür 

Sevmedügin hergiz añmaz istemez 
 
12 Oldurur ol cümle óayvÀndan köti 

áaflete ùaldı ayılmaú istemez 
 
13 Úaldı Óaúdan şöyle maórÿm tÀ ebed 

DünyÀ ister çünki Óaúúı istemez 
 

14 DünyÀ sevdi çünki ol Óaúúı úodı 
Óaú da anı hergiz añmaz istemez 

 

15 èAbdurraóìm-i  Tirsì key ãaúın 

DünyÀ sevmekden çünki yÀr istemez 
 

               ŞIN 
62  

         [4 + 4 + 4 + 4 =16] 
M1. 96b 

1 Zihì settÀr zihì settÀr kendüyi òoş setr eylemiş 
Ansuzın yir yoúdur illÀ èÀcep gözlerden gizlenmiş 

 
2 CemÀl-i şemèi úatında görünmez ne ki var eşyÀ 

Kendüzünüñ ôuhÿrında kendüye pinhÀn eylemiş 
 

3 CÀn viren girçek erlere dìõÀrına irenlere  
Bu sırrı açmañuz diyu ãabrı işÀret eylemiş 

 
 
                                                 

15b:  èAbdurraóìm-i / Ey èAbdurraóìm-i (M2.189), vezne uymaz. 

62   Bu şiirin sonu eksiktir. 



 155

4 Kendüzinden geçenleri ol perdeéi açanları 
Ol ãınurdan giçenleri şerèile tecdìd eylemiş 

 
5 Şerièat erlerin úomış ellerine óüccet virmiş 

Ki ol gördüm diyenlere siyÀsetin idüñ dimiş 
 

6 Nice ãabr eylesün èÀşuú anuñ dìõÀrına úarşu  
Óani mest gözleri maómur gördügin iúrÀr eylemiş 
 

63 
          [4 + 4 + 4 + 4 =16] 
M1. 98b 

1 Anar mısın anar mısın şol Àòir günüñi úardaş 
Bilür misin nice ola ãoñ nefesde óÀluñ úardaş  

 
2 Uçmaúlık mı ola cÀnuñ yÀ ùamu mı ola yirüñ 

Varmıdur hiç bir yaraàuñ yoúsa àÀfil misin úardaş 
 

3 Añar mısın hiç bu işi çeker misin bu teşvìşi 
Uçucaàaz cÀnuñ úuşı úanda varacaàız úardaş 

 
4 AzrÀéil çekecek cÀnuñ sökücek her aèøÀlaruñ 

Yırtıcaàaz perdelerüñ ne keşf olacaàıñ úardaş 
 

5 èAceb uçmaú keşf ola mı maúamlaruñ görüne mi 
CÀnuñ baúup sevine mi óÀluñ òoş mı ola úardaş 

 
6 èAceb ùamu keşf ola mı yoluñ aña ùoàrula mı 

èAzaplaruñ görüne mi cÀnuñ yirine mi úardaş 
 

7 Varup giriceñ úabriñe baúıcaú yoldaşlaruña 
Úorúu mı gele canuña senden geçemesiñ úardaş 

 
8 Yoúsa úabriñde yoldaşuñ maóbÿblar mı ola senüñ 

Görüp şÀõ mı ola cÀnuñ her àuããañ gide mi úardaş 
M1. 99a 

9 Münker ü Nekir gelicek gözlerinden od çıúıcaú 
Heybetle suéÀl idicek cevap vire misin úardaş 
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10 ÚıyÀmet güni ùurıcaú úabrüñdeñ ùuru gelicek 
Maóşer yirine varıcaú yüzüñ aàara mı úardaş 

 
11 Yoúsa ãÿretüñ döne mi èayuplaruñ görüne mi 

ZebÀnìler el ãuna mı ùamuya mı çeke úardaş 
 

12 Yoúsa dostı göre misin maúãÿduña ire misin 
Yoúsa maócÿb mı úopasıñ maórÿm mı úalasın úardaş 

 
13 ZinhÀr cehd eyle gel bunda furãatuñ var-iken elde 

Daòı işler çoútur anda gözüñ aç göresin úardaş 
 

14 İy èAbdürraóìm-i Tirsì cÀna gel diyicek ıssı 
Virmekdür ancaú çÀresi pes Àgah olasın úardaş 
 

64 
          [4 + 4 + 4 + 4 =16] 
M1. 107b 

1 İy yÀrenler iy úardaşlar evliyÀlar ölmez imiş 
Girçek èÀşıú olanları menziline sürer imiş 

 
2 Girçekler girçekler sözüm yalancı yalanlar sözüm 

EvliyÀnıñ gizlü sırrın yol varmayan bilmez imiş 
 

3 Gizlü degül èayÀndurur görünür degül penhÀndurur* 
Münkir olanlar kördürür anıñ-içün görmez imiş 

 
4 Münkirler irmez bu sırra yol varmayan òod ne bile 

CÀn úulÀàın açmayanlar bu sözüm işitmez imiş 
 

5 Diñle èÀşıúlaruñ sözin gözlegil maènìsi yüzin 
Aç içerden bÀùın gözün bu ten gözü görmez imiş 
 

6 Óaúdan özgeyi úoyanlar anlardan maènì ùuyanlar 
Nefse ̮ uyup dünyÀ úovanlar bu maènìden almaz imiş 

 
7 EvliyÀlar Óaúúuñ dostı cÀnları hem ezel mesti  

Anıñ-içün dìõÀr úaãdı dünyÀya úalmazlar imiş 
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8 Gözlerler dost rıøasını özlerler dost liúÀsını 
Ururlar cÀn baş terkini rıøa-yı dost bile-y-imiş  

 
9 DünyÀya göñül baàlamaz bir nefes øÀyiè eylemez 

Dosta vÀãıl olmayınca bunlar úarar úılmaz imiş  
 

10 Dost-içün úÀéim ùuranlar rıøasına cÀn virenler 
Ölmezden öñdin ölenler anıñ-içün ölmez imiş 

 
11 èIşú èÀşıúı úılur fÀnì anıñ-içün ölmez cÀnı 

èIşú-ıla şöyle penhÀnì gider kimse görmez imiş 
 

12 Dostum Eşrefoàlı Rÿmì girçek evliyÀnuñ biri 
Şeyò èAbdülúÀdir äulùÀnuñ ol dostum birisi-y-imiş 

 
13 … èAbdürraóìm dervìş anuñ naôarında ùurmış*  

Meger andan himmet almış anıñ-içün söyler imiş 
 

14 İy úardÀş ãıdú-ıla gelgil bizüm-ile hem-rÀh olgıl 
Bu ÚÀdirìler yolına gelen maórÿm úalmaz imiş 
 

            65 

 [FÀèilÀtün / FÀèilÀtün / FÀèilün] 
M2. 192 

1 èIşúı yÀrüñ uş başumdan aşdı uş 
Gitdi ãabrum iòtiyÀrsuz úaldum uş 

 
2 İşbu èışk meyòÀnesinden girüben 

èIşú şarÀbın ùolu ùolu içdüm uş 
 
3 Gitdi èaúlum yavı úıldum ben beni 

Mest esrük sokaúlarda düşdüm uş* 
 
4 Òalú-ı èÀlem içre rüsvÀ òïr õelìl 

Kimi güler kimi daòı söger uş 
M2. 193 

5 Şöyle mestem söylerem hìç kimsene 
Añlamaz bilmez dilümi hergiz uş 

                                                 
13a:  Dizenin baş tarafı, metinde okunmaz haldedir. 
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6 Kimi eydür delüdür bu terk idüñ 

Kimi kÀfirdür bu meõhebsüzdür uş 
 
7 Kimi òışm-ıla urur ùaşı baña 

Kimi öldürüñ åevÀbı çoúdur uş 
 

8 Kimi ùutar elümi úaldurmaàa 
Kimi sürer yabana bıraàur uş 
 

9 Kimi yüzin çevirüp ikrÀh ider 
Kimi şefúat ile himmet ister uş 

 
10 Kimi temÀşÀ idüp baúar saña 

Kimi taèaccüb idüben ùañlar uş 
 
11 Kimi eydür ümmìdür òatÀsı çoú 

Kimi eydür èabeå olmış úalmış uş 
 
12 Kimi eydür èaúlı yoú èaceb degül 

Kimi eydür ne didügin bilmez uş 
 

13 Her biri bir dürlü söz söyler baña 
Kimi yañlış kimisi rÀst eydür uş 

 
14 Ölümi úalımı bilmez kimsene 

Yine işbu derdi çeken bilür uş 
 
15 Dilümi óÀlümi ol yÀrüm bilür 

Ben anuñum ol benümdür şimdi uş 
 

16 Çekegör èAbdürraóìm-i Tirsì var 
Saña işbu işi yÀrüñ eydür uş 

 
17 Şevú-ı õevú ile rıżÀ virsen aña 

Ger cefÀ vü ger vefÀ eylerse òoş 
 
18 èÁşıúa cevr ü cefÀsı [ol] yÀrüñ 

Pür-vefÀdur şÀd olup nÿş ider uş 
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          ÚAF 
 66 

          [4 + 4 + 4 + 4 =16] 
M2. 197 

1 İy yÀrenler iy úardaşlar ne èaceb zamÀna úaldıú 
DünyÀ ùÀlibi çoàaldı ne èaceb zamÀna úaldıú 
 

2 Beş vaút namÀzdan geçdiler dünyÀ derdine düşdiler 
Úatı pek óadden aşdılar ne èaceb zamÀna úaldıú 

 
3 Úılan daòı başdan savar ôÀhiri bÀùını bozar 

Koyını yabanda gezer ne èaceb zamÀna úaldıú 
 

4 NamÀzuñ bir adı úaldı baèżı yerde unudıldı 
Bì-namÀz şöyle çoàaldı ne èaceb zamÀna úaldıú 

 
5 Óaúú-içün olan iş úaldı fesÀd iş ileri geldi 

Meger aòir zamÀn oldı ne èaceb zamÀna úaldıú 
 
6 èAbdürraóìm-i Tirsì sen bu zamÀnda uzlar eyit 

Düzet kötü söyler-iseñ çünki bu zamÀna úaldıú  
 

          KEF 
67 

          [4 + 4 + 4 + 4 =16] 
M1. 84a 

1 Óaúúı ùalep eyler-iseñ inkÀr-ile bitmez işüñ 
Şöyle maàbÿn maórÿm olup ayrılıúda úala başuñ 

 
2 Çün inkÀr yolun ùutasın varup ùamuya batasın 

Ùamu dibinde yatasın cehenneme yana başuñ 
 

3 Terk eyle münÀfıúlıàı bì-dilligi murdÀrlıàı 
Úabul eyle müéminligi bir eyle gel içüñ ùaşuñ 

 
4 EvliyÀya varur-iseñ eşigini bekler-isen 

İnkÀr-ile olur-iseñ çepel úala içüñ ùaşuñ 
 

5 Yiryüzi evliyÀ-y-ise hep maúbÿl-i óaøret ise 
Göñlüñde inkÀr var-ise bulmayalar úolay ùuşuñ 
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6 Şol şeyùÀnı gör bir n’oldı inkÀr-ile merdÿd oldı 

İki cihÀn laènet oldı şeyùÀn-ile úoşma başuñ 
 

7 Nefsüñ şeytÀn-ile birdür buñlaruñ işi inkÀrdur 
Meõhepsizler bì-dìnlerdür óaõer it úo óarìs başuñ 

 
8 İnkÀrı úo edenlere Óaú yolunı varanlara 

Óaú diõÀrın  görenlere ãıdú-ıla gel bitsün işüñ 
 

9 EvliyÀdur Óaú dostları Óaúú-iledür göñülleri  
CÀn göñülden  sevenleri anlar ile òoş it başuñ 

 
10 èAbdürraóìm-i Tirsì var evliyÀyı sevgil iy yÀr 

Göñüllerine gir iy yÀr nÿra ùöne içüñ ùaşuñ 
 

68  
 [MefÀèìlün / MefÀèìlün / Feèÿlün] 
M1. 87a 

1 Gerekmez cÀnı ol cÀnÀnı gerek 
Bu cÀna óükm iden SulùÀnı gerek 

 
2 Bu vücÿdum mülketin  seyr idüben 

Araram bende ol pinhÀnı gerek 
 

3 Ki gördüm feyø-ile eşya müheyyÀ  
Aña feyø irgüren FeyyÀøı gerek 

 
4 ÓicÀbı ol mÀsivÀ ôulmetiyle 

O mestÿr  ÀşikÀr SübóÀnı gerek 
 

5 Ôuhÿriyyetde  küllìden ol aôhar 
Görinmez ol gören èayyÀrı  gerek 

                                                 
8b:  Óaú / Óaú yu (M1.84a), vezne uymaz. 
9b:  CÀn / CÀn u (M1.84a), vezne uymaz. 
68   B.76b, M2.160. 
2a:  mülketin / milketin (B.76b). 
3a:  Dize M2.160’dan alınmıştır. müheyyÀ  / muóayyÀ (M1.87a). 
4b:  O / Ol (M1.87a), vezne uymaz. 

5a:  Ôuhÿriyyetde / Ôuóÿrı bende (B.76b), Ôuóÿretinde (M2.160). 
5b:  èayyÀrı / èayyÀnı (M2.160). 
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6 Tefekkür idüp anı bende buldum 

Ki gördüm baña ol hem-rÀhı gerek 
 

7 Bu naúş-ı nÀs-ile  bÀzÀrı bugün  
Bıraúdum dost-ıla  bÀzÀrı gerek 
 

8 èAbdürraóìm-i Tirsì saña úÀl ü úíl* 
Gerekmez dost-ıla aóvÀli gerek 
 

69  
 [MefÀèìlün / MefÀèìlün / MefÀèìlün / MefÀèìlün] 
M1. 89a 

1 Gel iy õÀkir bu tevóìdden eåer ister-ise canuñ 
Bulasın leõõeti ebed cihÀndan yigrene cÀnuñ 

 
2 İrişe tevóìdüñ nÿrı gide göñlüñ úarañluàı 

Úırıla kÀfiruñ yaàı urula tìài tevóìdüñ  
 

3 Gel eyit tevóìdi cÀndan giçesin  òalú-ı èÀlemden 
NidÀ ire saña dostdan irişe semèine cÀnuñ 

     
4 İòtiyÀruñ gide elden o dem  göz yumasın senden* 

 Sefer eyleyesin cÀndan óaúìúat ola tevóìdüñ 
 

5 Açasın óaúiúat gözin göresin maèşÿúıñ  yüzin 
İşidüp maèşÿúıñ  sözün gide refè ola óicÀbuñ 

M1. 89b 
6 İy èAbdürraóìm-i Tirsì ùoàıcaú tevóìdüñ şemsi 

Açılur tevóìdüñ sırrı ki úomaz õerre müşkilüñ 
 
 
 

                                                 
7a:  Dize B.76b’den alınmıştır. naúş-ı nÀs-ile / nefs-i nÀşì-le (M1.87a), naúş-ı nÀşì-le (M2.160). 
7b:  dost-ıla / Óaúú-ıla (B.76b). 
69   B.59b — B.60a, M2.178. 
2b:  kÀfiruñ yaàı urula / kÀfir u yÀàı odıyla (B.59b); kÀfir u yÀàı urıla (M2.178). 
3a:  giçesin / geçesin (B.59b), (M2.178). 
4a:  Dize B.59b’den alınmıştır. o dem / ol dem (M1.89a), vezne uymaz. 

5a:  maèşÿúıñ /  maèşÿúuñ (B.59b), (M2.178). 
5b:  maèşÿúıñ / maèşÿúuñ (B.59b), (M2.178). 
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70 
           [4 + 4 + 4 + 4 =16] 
M1. 95a 

1 Dost sensüz iki cihÀnı n’iderem pes neme gerek 
Senüñ derdüñsüz dirligi dirlik degül neme gerek 
 

2 Ne denlü çoú yaşar-isem òoşlıúlara düşer-isem 
Ger yolından şaşar-isem èömrüm degül neme gerek 

 
3 DünyÀya óükm ider-isem başdan başa ùutar-isem 

Emrüñi gözetmez-isem óüküm degül neme gerek 
 

4 İki cihÀndan geçmeyen èışúuñ şarÀbın içmeyen 
İy dostum seni sevmeyen göñül degül neme gerek 

 
5 Senüñ úoròuñı ùuymayan saña heves eylemeyen 

Sen ãulùÀna òarc olmayan cÀnım degül neme gerek 
 

7 Senüñ òaberüñ ãormayan senüñ òaberüñ virmeyen 
DÀéim õikruñ eylemeyen dilüm degül neme gerek 

 
8 Ayrulıúdan aàlamayan her dem seni gözlemeyen 

Görklü diõÀruñ görmeyen gözüm degül neme gerek 
 

9 Bu Tirsì’li èAbdürraóìm ger èışk-ıla düşmez ise  
Bunda seni bulmaz ise Àdem degül neme gerek 
 
       71  

          [4 + 4 + 4 + 4 =16] 
M1. 101b 

1 Uydurmışdur nefsüñ seni Àòir neler itse gerek 
Seni Óaúúa èÀãi idüp òışmına uàratsa gerek 

 
2 Anıñ-çün ùutmazsın ögüt seni úomaz ol nefsüñ it 

ZinhÀr ol nefsüñi sekit murÀdın işletse gerek 
 

3 Dostlıú hirgiz gelmez andan düşmendür  saña úadimden  
äaúın emin olma andan furãatuñ gözetse gerek 

                                                 
71    101b ve M1. 97a’da bulunan iki yarım şiir birbirini tamamladığı düşünülerek birleştirilmiştir.  

  3a:  düşmendür / düşmendün (M1.101b). 
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4 èÁãìliúdür anuñ işi şeyùÀn-ile birdür başı 

Bunda nefse uyan kişi cehenneme gitse gerek 
 

5 Nefsüñe uymagıl zinhÀr bir mürşide yitiş iy yÀr 
Mürşidden alanlar òaber nefsüñ óÀlin bilse gerek 

M1. 97a 
6 Özleyenler mürşidini bekleyenler işigini 

Alur nefis úılıcını nefsüñ boynun ursa gerek 
 

7 Ùutanlar şeyòun sözini òÀk idenler kendüzini 
Yumanlar ôahir gözini bÀùın gözi görse gerek 

 
8 Óaúdur erenler nefesi lÀyıú úılsun Çalap bizi 

Muòtaãar idelüm sözi maèşÿúa ulaşsa gerek 
 

9 İy èAbdürraóìm-i Tirsì zinhÀr beklegil nefesi 
Eşrefoàlınuñ nefesi óaúdur yirin bulsa gerek 
 

72  
          [4 + 4 + 4 + 4 =16] 
M1. 97b 

1 N’oldı saña eyÀ göñül èaceb ne derde uàraduñ  
Ùurmaz aúar göziñ yaşı ùufÀn-ı Nÿóa mı ̮ uàraduñ 

 
2 Çalúanursın gemi gibi çaàlarsın ırmaúlar gibi 

Áh eylersiñ Yaèúÿb gibi ayruluàa mı ̮ uàraduñ 
 

3 Úurudun şol úavlar gibi key úızduñ óammÀmlar gibi 
Ùutuşduñ külòÀnlar gibi nÀr-ı caóìme mi ̮ uàraduñ 
 

4 Başdan ayaàa ùutuşduñ dütmedin  kül olup geçdüñ 
Ne yÀvuz derde ãataşduñ Àteş-i èışúa  mı ̮ uàraduñ 
 
 
 

                                                 
72    B.81a —  82a, T.55b — 56a, M2.138 — 139. 
1a:  Dize sayfa kopuk olduğu için B. nüshasında bulunmamaktadır. 

4a:  dütmedin / tütmedüñ (B.81a); dütmedüñ (T.55b), (M2.138). 
4b:  èışúa /  èaşúa (B.81a), (T.55b). 
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5 Úovuşur  bulutlar gibi yıldıraşur berúler gibi 
Şol seyr-i sÀlikler gibi óÿr-i behişte  mi ̮ uàraduñ 
 

6 Yavı úılan èaúlı fikri göklere çıúan feryÀdı 
Ol Mecnÿn-ı ÚaysÀ gibi derd-i Leylìye  mi ̮̮ uàraduñ 

 
7 Dala dönmiş-iken úaddi Àòir olmış-iken èömri 

Bì-çÀre ZelìòÀ gibi óüsn-i Yÿsufa  mı ̮ uàraduñ 
 

8 èIşú-ıla  meydÀna gelen cÀn terk idüp bÀş oynayan 
Mansÿr-ı BaàdÀdì gibi şems-i cihÀna  mı ̮ uàraduñ 

 
9 Óükm eyleyen úÀfdan úafa zencìrler uran dìvlere 

SüleymÀn-ı Nebì gibi Belúís-ı ŞÀha mı ̮ uàraduñ 
 

10 èIşú-ıla  kesen ùaşını külünge ùutan başını 
FerhÀd-ı ol rüsvÀy gibi èışú-ı Şìrìne  mi ̮ uàraduñ  

 
11 èArø eyleyen Óaúúa sözin maóv eyleyen anda özin 

Ùÿr ùaàında MÿsÀ gibi nÿr-ı ÒüdÀya mı ̮ uàradun 
 

12 Küllì murÀdın terk iden èışú-ıla  nefs başın kesen 
ÙÀlib-i ilÀhì gibi dìõÀr-ı yÀra mı ̮ uàraduñ 

 
13 èAbdürraóìm-i Tirsì sen yürür-iken ãaà u esen 

CÀnlar alup sözler kesen heybet-i şÀha mı ̮ uàraduñ 
 

73 
          [4 + 4 + 4 + 4 =16] 
M1. 98a 

1 Eger sen sevsen AllÀhı bu dünyÀyı sevmez-idüñ 
CihÀn tamam milküñ olsa bir çöpe de ãaymaz-idüñ 

                                                 
5a:  Úovuşur / Úavışur (B.81a), (T.55b), (M2.138). 
5b:  Dize B.81a’dan alınmıştır. óÿr-i / óÿru (M1.97b). 
6b:  Dize B.81a’dan alınmıştır. Mecnÿnu / Mecnÿn-ı; derd-i Leyliye / derdü LeylÀ (M1.97b). 
7b:  Dize B.81b’den alınmıştır. óüsn-i Yÿsufa / óüsn-i Yÿsuf (M1.97b). 
8a:  èIşú-ıla / èaşú-ıla (B.81a), (T.56a). 
8b:  Dize B.81b’den alınmıştır. şems-i / şemsü (M1.97b). 
10a:  èIşú-ıla / èaşú-ıla (B.81a), (T.56a);  ùaşını / başını (T.56a). 
10b:  èışú-ı / èaşú-ı (B.81b), (T.56a). 
12a:  èışú-ıla / èaşú-ıla (B.81b), (T.56a). 
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2 Baúmazduñ dünyÀ varına aldanmaz-idün alına 
áarú olmaz-idüñ malına óırã odına yanmaz-idüñ 

M1. 98b 
3 Baúarduñ dünyÀ óÀline úılmazduñ úíl ü úaline 

Gelürdüñ AllÀh yolına iki ãanup ùurmaz-idüñ 
 

4 MüştÀk imişseñ óaørete bil baàlarduñ riyÀøete 
Hirgiz ùalmazduñ àaflete uzanuben yatmaz-idüñ 

 
5 Aldanmaz-idüñ şöhrete úalmaz-idüñ kibr ü kìne 

Girürdüñ yoúluú evine èÀr eyleyüp ùurmaz-idüñ 
 

6 Giçerdüñ cümle teşvìşden el çekerdüñ bitmez işden 
Giçerdüñ cÀn-ile başdan nefs dìvin semirtmez-idüñ 
 

7 Açarduñ göñül gözini ararduñ göñlüñ şÀdıñı 
Görürdüñ dostuñ yüzüni şöyle maócÿb úalmaz-idüñ 

 
8 ÓicÀb úomaz-idüñ gözde cehd ider bulurduñ bunda 

AèmÀ varmaz-idüñ anda dìõÀrından kalmaz-idüñ 
 

9 İy èAbdürraóìm-i Tirsì bunda gözüñ aç gör dostı 
Bunda görmek-içüñ dostı geldüñ yoúsa gelmez-idüñ 

 
74 

          [4 + 4 + 4 + 4 =16] 
M1. 100b 

1 İy àÀfil geçürdüñ èömrüñ bu àafletden uyanmaduñ 
Bir derd ehline yitişüp dost derdine boyanmaduñ 

 
2 Şöyle ki ùalduñ àaflete uàraduñ dürlü miónete  

Hiç bilmezsin óÀlüñ nite iy vÀh kendüñe gelmedüñ 
 

3 Ölü misin nedür óÀlüñ düne döndi her bir günüñ 
Aldı seni nefsüñ ôÀlim nefs úulluàından [geçmedüñ]  

M1. 101a 
4 İúrÀruñ yoú erenlere dost yolını varanlara  

Óaúúı girçek sevenlere nefsüñi teslìm itmedüñ 
 

5 Boyun virmedüñ úulluàa irişmedüñ ululuàa 
RÀøı olduñ ayruluàa dostı ùalep eylemedüñ 
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6 Ol ezeli yÀruñ úanı terk itdüñ ola mı anı 

Sevmedüñ ola mı anı anın mürşide gelmedüñ 
 

7 İy èAbdürraóìm-i Tirsì var sen ùalep eyle dostı 
Girçek mürşide ãor dostı çünki mürşidsüz bulmaduñ 
 

75 
            [4 + 4 + 4 + 4 =16] 
M1. 102a 

1 İrmez-ise elüm saña Àòir nice olsam gerek 
Ùaú zülfüñ cÀnum boynuna anda ber-dÀr olsam gerek 

 
2 èIşú-ıla fikrüñ göñlimde her dem òayÀliñ gözümde 

Úodım cÀnumı yolıñda saña úurbÀn olsam gerek 
 

3 èÁlemlere àavàÀ ãalup èÀşıúlara gelüñ diyüp 
Zülfüñ dÀrında ãalınup ãalÀ diyüp dönsem gerek 

  
4 Gidüp àarìbliú illere mesÀvì olup dillere 

Düşüp ussuzlıú ùanmalara boynum egüp gezsem gerek* 
 

5 Degşirüben ad u ãanı belürsüz idüp ben beni 
áarìb başım yazusını hep oúuyup bilsem gerek 

 
6 Kimseye sen ben dimeyem kÀfir müselmÀn dimeyem 

Hiç bir maòlÿúı yirmeyem mecnÿn olup gezsem gerek 
 

7 Şöyle aldı èışúuñ beni añmaz oldum başı cÀnı 
Úodum yoluña ben beni benden sefer itsem gerek 

M1. 102b 
8 Ne benlik úapusı baña yüregüm döndü biryÀna 

èIşúuñ-ıla yana yana kül oluben tozsam gerek 
 

9 èÁşıú oldum dìõÀruña müştÀú oldum bir sözine 
Bir kez baúmaàa yüzüñe ben ortadan çıúsam gerek 
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10 èAbdürraóìm-i Tirsì var ùabi söyle ÀvÀre  yÀr 
Her nice dilerse ol yÀr ol didügi olsa gerek 

 
76  

            [4 + 4 + 4 + 4 =16] 
M1. 103b 

1 İy èazìzler iy yÀrenler  bize ãafÀ himmet gerek 
İy dost-ıla dost olanlar bize ãafÀ himmet gerek 

 
2 İy dünyÀdan elin çeken cümle heveslerden geçen 

İy dost hevÀsında uçan bize ãafÀ himmet gerek 
 

3 İy nefs dilegin terk iden erenler yolına giden 
Erenlere òiõmet  iden bize ãafÀ himmet gerek 

 
4 İy er nefesin gözeden erenler göñlüne giren 

Erenlerden himmet alan bize ãafÀ himmet gerek 
 

5 İy göñlüñi ãÀfì úılan iy göñlüne naôar olan 
AllÀh’dan hidÀyet bulan bize ãafÀ himmet gerek 

 
6 İy maèşÿú rıøÀsın bulan iy èÀşıúlar óÀlin  bilen  

İy maèşÿú dìõÀrın gören bize ãafÀ himmet gerek 
 

7 İy düşmişleri úalduran ölmiş göñüller dirgüren 
İy dostı dosta irgüren bize ãafÀ himmet gerek 

 
8 İy gözleri kimyÀ olan göñülleri Kaèbe olan 

Girenlere úalèa olan bize ãafÀ himmet gerek 
 

9 İy Óaú úatında òÀã olan maúbÿl-i muúarreb  olan 
èAbdürraóìm-i Tirsìye sizden ãafÀ himmet gerek 
 
 

                                                 
10a:  ÀvÀre / iy ÀvÀre (M1.102b), vezne uymaz. 

76    T. 41b — 42a, M2.194 — 195. 
1a:  èazìzler iy yÀrenler / erenler iy èazìzler (T.41b), (M2.194). 
3b:  òiõmet / òidmet (T.41b). 
6a:  óÀlin / òÀliñ (M2.195). 
9a:  maúbÿl-i / maúbÿl (T.42a). 
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77 
            [4 + 4 + 4 + 4 =16] 
M1. 106a 

1 İy aàyÀr-ile yÀr olan vefÀlu yÀruñ bilmedüñ  
Leyl ü nehÀr  senüñ-ile ãoóbetin dadın bilmedüñ 

 
2 Añlamaduñ ol yÀruñı yÀr idindüñ aàyÀruñı 

Úoduñ vefÀlu yÀruñı aàyÀra uyduñ bilmedüñ 
 

3 Bilişmedüñ ol yÀr-ile òaãm olmaduñ aàyÀr-ile 
Geçdi günüñ àavàÀ-y-ile ôulmete düşdüñ görmedüñ 

 
4 Ol aàyÀra oyın oldı dirilmedi söyle úaldı 

Ol yÀre oyın olmadı sen ol dirlige irmedüñ 
 

5 Úanı àayretüñ eriseñ ol yÀruñ-ile yÀr isen 
Ol dìõÀra èÀşıú-iseñ niçün àayrete gelmedüñ 

 
6 Eremiseñ derdüñ vardur ol yÀre ùalebüñ vardur 

äadefsin gevheruñ vardur niçün ãarrÀfa gelmedüñ 
 

7 Buñca èömrüñ virdüñ yele ne fÀéide getürdüñ ele 
Ne alur gidersin bile aããuñ ziyÀnuñ bilmedüñ 

 
8 Uyduñ nefsüñ hevesiñe varmaduñ tek rıøÀsına 

äayúal uruben pÀsuña göñlüñe cilÀ virmedüñ 
 

9 İy vÀh øayiè itdüñ seni gaflete bıraúduñ cÀnı  
Ol yÀr-ile èahdüñ úanı èahdüñe vefÀ itmedüñ 

 
10 İy èAbdürraóìm-i Tirsì èahde vefÀ ister ıssı 

Bunda ùalep eyle dostı gayrı murÀda gelmedüñ 
 

             78 
           [4 + 4 + 4 + 4 =16 
M1. 108a 

1 İy müéminler müsülmÀnlar bì-namÀzdan úaçmaú gerek 
Òıãım úavüm úardaş ise dostluàından giçmek gerek 

                                                 
1a:  Leyl ü nehÀr / Leylì nehÀru (M1.106), vezne uymaz. 
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2 ZìrÀ AllÀh sevmez anı ùutmaz AllÀh buyruàını  

AllÀh’uñ redd itdügini redd idüp sevmemek gerek 
 

3 AllÀh redd itmiştür anı ìmÀndan ayruúdur cÀnı  
Ùamulıú olmışdur teni andan ıraú olmaú gerek 

 
4 ŞeyùÀn anuñ yoldaşıdur dindaşıdur óÀldaşıdur 

Hem Àòretliú  úardaşıdur andan úatı óaõer gerek 
M1. 108b 

5 NamÀz AllÀh’uñ buyruàı namÀzdur Àòret  yaraàı 
Ehl-i İslÀmuñ geregi mü’min olan úılmaú gerek 

 
6 Bì-namÀz Àdem yavuzı bì-namÀz hayvÀn ùoñuzı  

Úatı çirkin olur yüzi yüzine baúmamaú gerek 
 

7 Göñli úarası aúarmaz yüzlerinde nÿr görünmez 
Ölüsi yunup arınmaz bì-namÀzdan ikrÀh gerek 

 
8 Bì-namÀzlar Óaú düşmeni dost olan çeke pişmÀnı  

Bì-namazlar Óaú òışmını yarın bile görse gerek 
 

9 Bì-namÀza varup gelen anuñla ùuz etmek yiyen 
Bì-namÀza èizzet iden bì-namÀzla úopsa gerek 

 
10 Cehennemde bile yana èaõÀbını bile çeke  

Zaúúum yiye semÿm içe yanına varmamaú gerek 
 

11 Ádemilük cü[õ]õÀmından şol dìnsüz kÀfir yanından  
Şol úara canavarlardan úaçar gibi úaçmaú gerek 

 
12 Óaúúa èÀãìdür bì-namÀz yoúdur bulardan yaramaz 

Óaúdan úorúmaz emrin ùutmaz bì-namÀzdan úorúmaú gerek 
 

13 èAbdürraóìm-i Tirsì var biş vaúti úıl Óaúúa yalvar 
Òiõmetde bulungıl zinhÀr úul olan hiõmetde gerek  
   
 

                                                 
4b:  Àòretliú /  Àòiretlik (M1.108a), vezne uymaz. 
5a:  Àóret / Àòiret (M1.108a), vezne uymaz. 
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79  
 [ 4 + 4 + 3 = 11] 
T. 38b 

1 N’ola òÀlum aècep derdünden anuñ 
Nedür dermÀnını bilsem bu derdüñ 
 

2 Úalmadı bende óuøÿr bir dem iy yÀr  
áamı yükin çekerem her dem anuñ 

 
3 Şöyle muókem baàladı her èuøvumı  

Bulımazam necÀt èışúından anuñ 
 

4 İòtiyÀrsuz èışúa maókÿm olmışam 
GiriftÀram èışúa iòtiyÀr anuñ 

 
5 Aldı èaúl u göñlümi cÀnumı èışú 

Bu-y-ımış Àdeti èışúınuñ anuñ 
 

6 Şimdi èışú-ıla diri bil sen seni  
èIşú-ıladur dirligi cÀnsuz anuñ 

 
7 èIşú idicek varlıàım külli fenÀ  

Andan irdi èayn-ı beúÀsı anuñ 
 

8 Niçün èışúdan uãanam uãanmazam 
èIşú-ıla gördüm dìdÀrın ben anuñ  

 
9 èIşúdan ayru olmayayın bir nefes 

ZirÀ èışú-ıla èÀşık maèşÿú bilüñ 
 

10 Bu àarìb èAbdürraóìm-i Tirsì’ye  
èIşú irişdi bugün faølından anuñ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
79   M2.156 — 157. 
2a:  iy yÀr  / ey yÀr (M2.156). 
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80  
          [4 + 4 + 4 + 4 = 16] 
T. 44a 

1 İşde geldi geçdi èömrüñ kendüzüñe  gelimedüñ 
Bir mürşide teslim olup nefsüñi uyandurmaduñ  

 

2 áaflet içre geçti cÀnuñ àayretüñ olmadı senüñ 
Şol dost idindügüñ nefsüñ düşmenligin bilimedin 

 

3 ØÀyiè olduñ óayıf saña tÀr ü mÀr olduñ dört yaña 
Sefer úılup senden aña kendüzüñ cemè idimedüñ 

 
4 İsteyüp bulmaduñ seni ten ü cÀn ãanduñ sen seni 

äadef içinde sen seni ne gevhersin bilimedüñ 
 

5 Düş[i]medüñ dost derdine yan[ı]maduñ èışú odına 
İr[i]medüñ dost vaãlına benligüden  geçimedüñ 

T. 44b 
6 Ùutmaduñ bir mürşid  sözin arıtmaduñ bÀùın yüziñ 

Açdurmaduñ göñül göziñ dost yüzine baúımaduñ 
 

7 Terk itmedüñ nefsüñ kibrin almaduñ mürşid telúìnin  
Urmaduñ tevóid külingin vücÿd seddin yıúımaduñ 

 
8 Ùutmaduñ úanÀèat ipin becerdüñ ol nefsüñ itin  

Gözledüñ dünyÀ èizzetin kibr atından inimedüñ 
 

9 èAbdürraóìm-i Ùirsì var dost yolında eyleme èÀr 
Nefis dilegin it zinhÀr nefsden dostı görimedüñ  

 
 
 
 
 

                                                 
80   M2. 140 — 141. 
1a:  Dize M2.140’dan alınmıştır. kendüzüne / kendüzü  (T. 44a), vezne uymaz. 

1b:  uyandurmaduñ / uydurımaduñ (M2.140). 
5b:  benligüden / benligüñden (M2.140). 
6a:  Dize M2.141’den alınmıştır.  mürşid / mürşidüñ (T.44b), vezne uymaz. 
8a:  kanÀèat / ol kanÀèat (T.44b), vezne uymaz. 

9b:  Dize T. nüshasında bulunmadığı için, M2. nüshasından alınmıştır. 
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81 

          [4 + 4 + 4 + 4 = 16] 
M2.141 

1 Ey vÀh geld[i] geçdi èömrüñ dost derdine düşemedüñ 
Dost derdiyle cÿşa gelüp úaynayup bir ùaşamaduñ 

 
2 Gerçeklüg-ile gelüben mürşide teslìm oluban 

Tevóìd ãayúalın uruban göñlüñ pÀsın açamaduñ 
 
3 Bilürin ãanduñ sen seni senlükden görmedüñ anı 

Key yüce ùutduñ sen seni bir alçaàa inemedüñ 
 
4 Benlük key ulu sedd saña yol virmedi andan saña 

Óayıf oldı óayıf saña óaúiúatüñ göremedüñ 
 
5 Ùayanduñ nefsüñe kalduñ ne seni ne anı bildüñ 

Şol vücÿduñda gevherüñ úıymetini bilimedüñ 
 
6 Gözledüñ nefsüñ dìvini úovarsun dünyÀ erini 

Añmaz olduñ [sen] ölmegi àafletden ayılımaduñ 
 

7 Aramaduñ bir sen seni sürmedüñ nefs 
 õulmetini 

Bulmaduñ hayÀt Àbını kana úana içimedüñ 
 
8 Düşdüñ key muókem ùuzaàa aldanduñ úaraya aàa 

Key óicÀb düşdi araya maèşÿúa ulaşamaduñ 
 
9 Urımaduñ tevóìd ùobun yıúamaduñ nefs óisÀrun 

Açamaduñ göñül gözin dost yüzine baúamaduñ 
M2. 142 

10 Nefse uyduñ úalduñ maócÿb maóbÿs [u] miskìn [ü] maèyÿb 
MÀsivÀdan àÀyib olup dostdan yaña uçamaduñ 

 
11 Ançaú aduñ oldı insÀn óayvÀnsun ey miskìn óayvÀn 

Yimek içmek işüñ hemÀn óayvÀnluúdan geçemedüñ 
 
12 Ki men èarefe nefsehÿ feúad èarefe Rabbehu 

Çünki olamaduñ hÿ hÿ ol ma’şÿúı bulamaduñ 

                                                 
7a:  nefs / nefsüñ (M2.141), vezne uymaz. 
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13 Ey èAbdurraóìm-i Tirsì cÿş urdı tevóìd deryÀsı 

Hep aldırduñ èaúlı hissi sevildüñ ãabr idemedüñ 
 

82 

         [4 + 4 + 4 + 4 = 16] 
M2. 166 

1 Dostı gerçek seven cÀnlar gelüñ hey dervìşler gelüñ 
Dost yolında cÀn baş virüñ doàuñ hey dervìşler gelüñ 
 

2 Bir araya dirneşelüm dost yolında çalışalum 
Nefsümüzle ùurışalum gelüñ hey dervìşler gelüñ 

 
3 Ùaàılmañuz her bir yaña ãalÀdur ol gerçek cÀna 

Ciger úanın úana úana içelüm dervìşler gelüñ 
 

4 Ceng ü cidÀl niyyet ùutdı dervìşlerüñ işi bitdi 
Edeb erkÀn úanı gitdi gelüñ hey dervìşler gelüñ 

 
5 Bilüñ Àòir oldı zamÀn fitne artdı gitdi niôÀm 

Şimdi bir oldı òÀãã-u èÀmm aldanmañ dervìşler gelüñ 
 
 

6 Şimdi benim dir çoàaldı daèvÀ-y-ıla cihÀn ùoldı 
Gerçekler bilinmez oldı gelüñ hey dervìşler gelüñ 

 
7 Úorúmañ úayurmañ kimseden üşenmeñ hìç bir èÀmìden 

MerdÀn gerek dosta giden gelüñ hey dervìşler gelüñ 
 

8 Yalançılar-ile úalmañ gerçekler yolını úomañ 
Münkirler sözin diñlemeñ gelüñ hey dervìşler gelüñ 

 
9 Gerçekler sözümüzden alur yalancı süzilür úalur* 

Süri ayrusın úurd alur gelüñ hey dervìşler gelüñ 
 

10 Uãañ olmañ gelüñ beri dosta idelüm seferi 
CÀnlarumuz olsun diri gelüñ hey dervìşler gelüñ 

 
11 Aãıl ùarìúa girelüm dostdan yaña gönelelüm 

Kim ne dir-ise n’idelüm gelüñ hey dervìşler gelüñ 
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12 Õikir meclisi úurılsun õikir èışú-ıla urılsun 
Münkirüñ baàrı dögilsün gelüñ hey dervìşler gelüñ 

 
13 Õikir şevú-ile sürilsün göñüller Àynaya dönsün 

èÁşıú maèşÿúına irsün gelüñ hey dervìşler gelüñ 
 

14 Şeyòüñ ùarìúin sürelüm ãıdú-ıla menzil alalum 
èAbdülúÀdire irelüm gelüñ hey dervìşler gelüñ 

 
15 Şeyò Resÿlu’llÀh neslidür gerçek erdür Óaú dostıdür 

Şeyòüñ himmeti èÀlìdür gelüñ hey dervìşler gelüñ 
M2. 167 

16 Şeyòümüz Eşrefoàlıdur èÚÀdirìdür İzniúìdür 
Dervìşlere himmetlidür gelüñ hey dervìşler gelüñ 

 
17 Bu èAbdurraóìm-i Tirsì òalúdan çevirmişdür yüzi 

Óaúúa daèvet ider sizi gelüñ hey dervìşler gelüñ 
 

83 

          [4 + 4 + 4 + 4 = 16] 
M2. 199  

1 Bülbülem feryÀd iderem güline Eşref-zÀdenüñ  
Dostlar çıúalım gidelim iline Eşref-zÀdenüñ 

 
2 Bunda aàlayanlar güldi gözinüñ yaşını sildi 

Mürìd ziyÀrete geldi iline Eşref-zÀdenüñ 
 
3 Bir müémìn òiõmetin úılsa cÀn [u] gönül ile sevse 

Áòir ùamuya emr olsa úomaz sırrı ̮ Eşref-zÀdenüñ 
 
4 Ùarìú-i cümleden òÀãdur ayaàın ãıdú-ıla baãdur 

Bilmeyenlere pek yasdur ùarìúi Eşref-zÀdenüñ 
 
5 Umaram ki vaãla irem işigine yüzüm sürem 

Sürünüben ben de girem şÀlına Eşref-zÀdenüñ 
 
6 Bu sırrı kimseler bilmez inanmayan dìne gelmez 

èAúlum irmez fikrüm ermez sırrına Eşref-zÀdenüñ 

                                                 
1a:  Eşref-zÀde / EşrÀf-zÀde (M2.199). Metinde Eşrāf-zāde olarak geçen bu kelime, şiirin 

tamamında Eşref-zāde olarak okunmuştur. 



 175

 
7 Bilinmez özge sırrdur bu ùarìúi Eşref-zÀde’nüñ 

èÁmma [vü] òÀããa irüşür himmeti Eşref-zÀdenüñ 
 

8 Bu èAbdurrahìm-i Tirsì èaşú deryÀsınuñ baóresi 
èAbdülúÀdir sevgülüsi úulıdur Eşref-zÀdenüñ 

 
         LAM  

84 
         [4 + 4 + 4 + 4 = 16] 
M1. 83b 

1 Yiter uyduñ ol nefsüñe terk eyledüñ inãÀfa gel 
Emrini ùut ol ÒüdÀnuñ úulluú eyle ùÀèate gel 
 

2 Nitesi nefsüñe uyduñ èÀãi oldun ol óaørete 
Úıl taøarruè ol óaørete ãuçuñ dile tevbeye gel 

 
3 Neyine maàrÿr olursın dünyÀya bir naôar eyle 

FÀnidür õevú u ãafÀsı èaúluña ur èibrete gel 
 

4 Giç bu fÀnì mülki terk it èömrüñi øÀyiè eyleme 
BÀúì mülke èömrüñ ãarf it òiõmet eyle sulùÀna gel 

 
5 Virigör bu fÀnì mülki ol bÀúì mülki alıgör 

Yüzüñ çevürceñ göñlüñi er gibi ol àayrete gel 
M1. 84a 

6 Hey yürü var ùÀèat eyle meşàÿl olıgör düni gün 
İşle furãat elde-y-iken bu furãatı geçürme gel 

 
7 Bir daòı gelmezsin bunda ebedi úalursın anda 

İy bìçÀre-i dermÀnda Àòret içün yaraàa gel 
 

8 İy èAbdürraóìm-i Tirsì bunda ùÀèate meşàÿl ol 
FÀnìyi maúãÿd idinme gel aãıl maúãÿduña gel 
 

85 
         [4 + 4 + 4 + 4 = 16] 
M1. 101b 

1 DünyÀya viregil göñül añlanacak nesne deàül  
Óükm eyleyüp başdan başa beklenecek nesne deàül 
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2 Añlayu baúgıl óükmüñe bir fÀnìdür tizcek geçer 

èÁriyetdurur elüñde senüñ milküñ nesne degül 
 

3 Devletine ùayanmagıl yoúluàına yirinmegil 
Varlıàına sevinmegil şÀõ olacaú nesne degül 

 
4 İşbu bir fÀñi serÀydur gelen geçer ùutmaz úarar 

Göñül virüp aldanma hiç aldanacaú nesne degül 
 

5 Ne úadar berk köşk ü serÀy yaparsa bunda bir kişi  
Ùoúunur mevt ùopu Àòir ùaàıdur berk nesne degül 

 
6 Úanı SüleymÀn ki sürdi óükmüni ol úÀfdan úÀfa  

Baú bir cihÀna gör anı gelmiş gibi nesne degül 
 

7 Her kimi şÀõ eyleyüben sevindürürse bu cihÀn  
Aàladur anı èÀúibet güldürecek nesne degül 

 
8 İşbu èizzet ü salùanÀt şol bir yalan düş gibidür 

Bu òayÀlÀtdur tiz giçer bir muèteber nesne degül 
 

9 Bu dünyÀnuñ leõõetlerin şeker ãanursın iy àÀfil 
Bir aàudur cÀn öldürür el ãunacaú nesne degül 

 
10 Sen elüñ çek bu dünyÀdan èAbdürraóim-i Tirsì var 

FÀrià ol çünki fÀnìdür saña úalur nesne degül 
 

86 
 [4 + 4 + 4 + 4 = 16] 
B. 66b 

1 Anı seve geldüm seve àayrı iş maúsÿdum degül 
Va’llÀhi úomayam anı ayrulıú eksigüm degül 

 
2 áayrı iş ne işüm benüm göñlümde oldur teşvìşüm 

Bir dem ansuz göñlüm cÀnum benüm-ile ùurur degül 
 

3 Ol benden degildür ıraú niçün çekem derd ü firÀú 
Ne óÀcet Òorasan èIrÀú uzaú sefer óÀcet degül 

B. 67a 
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4 Eydürler ki menzil maúÀm ne óÀcet baña bu kelÀm 
Anı úoyup menzil maúÀm yoúlamaú eksigüm degül 

 
5 Nite ıraú olam andan ol ıraú degüldür benden 

Şöyle yaúın baña benden baña benüm gibi degül 
 

6 Ser-òïş oldum başum deli şarÀb içmişem ezeli 
Anuñ yüzini göreli èaúlum benümle yÀr degül 

 
7 èAbdürraóìm-i Tirsì var idelü iy sevdÀ-yı yÀr 

Saña bir derd virmiş dil-dÀr bu söz iòtiyÀruñ degül 
 

87 

            1. Dize: [FÀèilÀtün / FÀèilÀtün / FÀèilün] 
      2. Dize: [FÀèilÀtün / FÀèilÀtün / FÀèilÀtün /FÀèilün] 

 M2. 142 
1 Ey göñül vaóşì göñül vaóşì göñül 

Úanda gitdüñ úandasın vaóşì göñül vaóşì göñül 
 

2 Seyr idersin èÀlemi her cÀ-be-cÀ 
Bì-úarÀr yiller gibi vaóşì göñül vaóşì göñül 

 
3 Geşt idersin èÀlemi leyl ü nehÀr 

Bü-lèaceb hìç ermedüñ vaóşì göñül vaóşì göñül 
 

4 äanki bugün geldüñ-idi Àleme 
Ùoymaduñ uãanmaduñ vaóşì göñül vaóşì göñül 

 
5 FÀéidesiz yerde geçdi èömrüñ uş 

Aããı ziyÀ[n] ãanmaduñ vaóşì göñül vaóşì göñül 
 

6 ÓÀl budır sen de bilürsin aããı yoú 
Bildügüñ èabeå giçer vaóşì göñül vaóşì göñül 

 
7 Bu cihÀnuñ èizz ü cÀhın gözleme 

ÒayÀl olma òayÀlde vaóşì göñül vaóşì göñül* 
 

8 ZÀà gibi úomaú cìfe lÀyıú degil 
LÀyıúuñ úılàıl şikÀr vaóşì göñül vaóşì göñül 
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9 Niçe bir kÿh u ãaórÀ gezmek saña 
Niçe bir yabÀnìsin vaóşì göñül vaóşì göñül 

 
10 Çünki ele gelmedüñ hìç bilmedüñ 

Kendü úadrüñ úıymetüñ vaóşì göñül vaóşì göñül 
 

11 Ben dilerim seni iltem aãluña 
Vaãl idüp ulaşdıram vaóşì göñül vaóşì göñül 

M2. 143 
12 Yoúmıdı ÀşinÀlıú ol yÀr ile 

Öñüñe düşmez mi yÀr vaóşì göñül vaóşì göñül 
 

13 Ne èaceb ÀşinÀ yÀrinden kişi 
Ayru düşe añmaya vahşì göñül vaóşì göñül 

 
14 YÀr-ı vefÀ-dÀruña baúmayasın 

Eylügin bilmeyesin vaóşì göñül vaóşì göñül 
 

15 Añmayasın èÀlem-i envÀrdaàı  
YÀrüñ-ile ünsüñi vaóşì göñül vaóşì göñül 

 
16 èÁlem-i óabsden òalÀã bulmaàa hìç 

Yoú mu meylüñ ne èaceb vaóşì göñül vaóşì göñül 
 

17 Yarlıàı[n]dan eyle kim úaçmaz kişi 
Sen kaçarsın eyle kim vaóşì göñül vaóşì göñül 

 
18 Ne ziyÀn gördüñ saña n’eyledi yÀr 

Varmazsın dostdan yaña vaóşì göñül vahşì göñül* 
 

19 Gel berü geçme yabÀndan yÀd gibi 
Dostuña kıl iútidÀ vaóşì göñül vaóşì göñül 

 
20 Gel berü èAbdurraóìm-i Tirsìye 

Uy bile git dostuña vaóşì göñül vaóşì göñül 
 

21 Gel berü gel elde furãat var iken 
Maófil-i dostuña geç vaóşì göñül vaóşì göñül 
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22 Al şikÀruñ yüri var úoluna úon 
Baú cemÀl-i dostuña vaóşì göñül vaóşì göñül 
 

             88 

          [4 + 4 + 4 + 4 = 16] 
M2. 144 

1 Bu dünyanuñ cefÀsuna ãabr eyle sen de çek göñül 
áam u àuããası çoú bunuñ ãabr eyle sen de çek göñül 

 
2 Bu dünyÀya gelen kişi miónete ùuş gelür başı 

ŻarÀrı çekmekdür işi ãabr eyle sen de çek göñül 
 
3 äabr ideni AllÀh sever ãabr ideni AllÀh öger 

äabr iden maúãÿda irer ãabr eyle sen de çek göñül 
 
4 äabr eyle AllÀh işi[n]e Óaúúdan gelür úul başına 

İncinme AllÀh işine ãabr eyle sen de çek göñül 
M2. 145 

5 Úul başuna ne kim gelür AllÀh diler eyle gelür 
CÀn üzre úul çeker yürür ãabr eyle sen de çek göñül 

 
6 Dost rıøÀsın úul gözedir èaşú-ıla boyun uzadır 

äabırla dostun gözedir ãabr eyle sen de çek göñül 
 

7 Úanda rıøÀ-yı dost ola rıøÀ-yı dostda dost bile 
RıøÀda dost dostın bula ãabr eyle sen de çek göñül 

 
8 VefÀsın isteyen yÀrüñ çeker cefÀsını yÀrüñ 

ViãÀline irer yÀrüñ ãabr eyle sen de çek göñül 
 
9 èAbdurraóìm-i Tirsìye uy gel bile git MevlÀya 

Dost èışúuna her belÀya ãabr eyle sen de çek göñül 
 
10 Her kimde çoú yÀr belası anda olur yÀr rıøÀsı 

İylenmez irer vefÀsı ãabr eyle sen de çek göñül 
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89 

          [4 + 4 + 4 + 4 = 16] 
M2.145 

1 ÚarÀruñ yoú bu dünyÀdan gitmek mi istersin göñül 
Bunuñ fenÀsını gördüñ gitmek mi istersin göñül 

 
2 Çekdüñ mi elüñ dünyÀdan geçdüñ mi yañlış sevdÀdan 

Úurtarup başuñ àavàÀdan gitmek mi istersin göñül 
 
3 Ùuyduñ mı dünyÀ rÀyóasın bildüñ mi bunuñ fitnesin 

Arduña atduñ sevdÀsın gitmek mi istersin göñül 
 

4 Úanı benimle dostlıàuñ bunca zamÀn yoldaşlıàuñ 
Terk mi idersin dostlıàuñ gitmek mi istersin göñül 

 
5 YÀd [u] bilişden el yuduñ sen senligüñ terkin urduñ 
      Ol maèşÿú derdine düşdüñ gitmek mi istersin göñül 
 
6 DünyÀya naôar eyledüñ öñin ãoñın fikr eyledüñ 
      Yapışacaú ùuş bulmaduñ gitmek mi istersin göñül 
 
7 Eglence bulmaduñ bunda dosta mı gidersin dosta 
      SÀkin olmazsın bedende gitmek mi istersin göñül 
 
8 VefÀ-dÀr yoldaş bulmaduñ óÀlüñe óÀldaş bulmaduñ 
      Dostdan àayrı eş bulmaduñ gitmek mi istersin göñül 

M2. 146 
9 VefÀlı maèşÿú mı bulduñ anuñ sevdÀsına düşdüñ 
      Úamu sevdÀlardan geçdüñ gitmek mi istersin göñül 
 
10 Gördüñ mi maèşÿú yüzini böyle unutduñ özüñi 
      Çevirdüñ òalúdan yüzüñi gitmek mi istersin göñül 
 
11 Òaber-dÀr mı olduñ serden úıàrılmaú mı oldı yÀrden 
      èAbdurraóìm-i Tirsìden gitmek mi istersin göñül 
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90 
          [4 + 4 + 4 + 4 = 16] 
M2. 147 

1 Bu dünyÀnuñ naúşına hìç aldanma gel dosta göñül 
Bì-åebÀtuñ rengine hìç boyanma gel dosta göñül 

 
2 Úoma bu dünyÀ õevúini leõõetlü ãanma zehrini 

Bu fÀnì óarÀbÀtını işleme gel dosta göñül 
 
3 Bu nefse úoşma başıñı bıraú bu dünyÀ işini 

Çekme bunuñ teşvìşini terk eyle gel dosta göñül 
 
4 Aldanma dünyÀ hÀline göz yum baúma ãÿretine 

Bunuñ fÀnì bezegine özenme gel dosta göñül 
 

5 Gözleme kimse èaybını gel gözle kendü yoluñı 
Kimseye zinhÀr dilüñi uzatma gel dosta göñül  

 
6 Alçaúda ùut kendüzüñi topraàa urgıl yüzüñi 

Meskenetle her sözüñi òoş söyle gel dosta göñül 
 

7 Gözle erenler yolını òoş óÀle degşür úÀlüñi 
Gökcek içüñi ùaşuñı pÀk eyle gel dosta göñül 

 
8 Baúma cihanuñ varuna úalma nÀmÿs [u] èÀrına 

Gel gir bu èışú bÀzÀrına yoú ol da gel dosta göñül 
 

9 èÖmür saña küymez ãaúın öñürdi vir ecel óaúúın 
Geçürme yÀrüñ furãatın gel berü gel dosta gönül 

 

10 Vir cÀnuñı dost yolına küyme bugüne yarına 
Gir erenler meydÀnına baş oyna gel dosta göñül  

 

11 Çün göresin dostı èayÀn nitelügi olmaz beyÀn 
Ol sırrı eylegil nihÀn èażm eyle gel dosta göñül 

 
12 Uy bu àarìb bì-çÀreye yüregi baàrı yareye 

èAbdurraóìm-i Tirsìye yoldaş ol gel dosta göñül 
 

                                                 
5b:  dilüñi uzatma  / uzatma dilüñi (M2. 147), kafiyeye uymaz. 

10b:  Gir / Gel gir (M2. 147), vezne uymaz. 
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         MİM 
91  

          [4 + 4 + 4 + 4 = 16] 
M1. 84a 

1 Senüñ derdüñe  düşeli göñlüm úarar úılmaz benüm 
èAlemüñ küllì naúşına göñlüm meyl eylemez benüm 

M1. 84b 
2 Senüñ èışúuñla ùolmuşam  ben beni yavı kılmışam 

Yıúıldı benligim evi tedbìrum ùaàıldı benüm 
 

3 Úalmadı bende hiç bili sildi süpürdi èışú sili 
ÒÀli úaldı göñlüm ili göñlüme dost úondı benüm 

 
4 Nicesi ãabr eyleyeyin ya nicesi söyleyeyin  

Kimseye añla dimezem bu gizlü  rÀzımı benüm 
 

5 Kendüzüme gelimezem esridüm ayılımazam  
Andan beni seçemezem èacebdür bu óÀlüm benüm 

 
6 İy èAbdürraóìm-i Tirsì úandan oúuduñ bu dersi 

Ezel èışú  medresesinde andan idi dersüm benüm 
 

7 Gelicek ôÀhir èÀleme bu deñlü geldi úaleme 
Gel gir içerü èÀleme gör nelerüm vardur benüm 
 
       92  

           [4 + 4 + 4 + 4 = 16] 
M1. 85b 

1 Senden nicesi ayrılam senden ayru degül  cÀnum 
Senden ayru olur-isem cÀn gider boş úalur tenüm 
 
 

                                                 
91   B. 85b — 86a. 
1a:  derdüñe / èaşúuña (B.85b). 
2a:  èışúuñla ùolmuşam / èaşúuña ùoymışam (B.85b). 
4a:  Ben nicesi söyleyeyim yÀ nicesi ãabr ideyim (B.85b). 
4b:  gizlü / gizli (B. 85b). 
5a:  Esridüm ayılımazam kendüzüme gelimezem (B. 85b). 
6b:  medresesinde / medresesi (B. 85b). 
92   T. 38a — 38b, T. 43a — 43 b, M2. 152 — 153. 
1a:  degül / degil (T. 38a), (M2. 152). 
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2 Seni nice sevmeyeyin nice göñül virmeyeyin 
Senüñ sevgüñ olmaz-ise òarÀb olur úalur tenüm 

 
3 Seni èarøu  itmez-isem seni ùalep itmez-isem 

Buyruàuñı ùutmaz-isem ãapar cidÀ  gider yolum 
M1. 86a 

4 KelÀmuñ diñlemez-isem maènisin añlamaz-isem 
Dilimde söylemez-isem şaşar òaùÀ söyler dilüm 

 
5 Dilimde õikr itmez-isem göñülde fikr itmez-isem  

Õikruñ dadın datmaz-isem azar fÀsid olur fikrum 
 

6 áayra naôar úılur-isem seni óÀzır görmez-isem 
Bu cihÀnda ol cihÀnda úati müşkil olur óÀlüm 

 
7 Bu èAbdürraóìm-i Tirsì göñlin saña virdi ancaú 

Senden özgeye virürsem úalur saña irmez elüm 
 

93  
  [4 + 4 + 4 + 4 = 16] 
M1. 89b 

1 Ben benligim terkin urdum dost iline gider oldum 
Giçdüm uãandum ben benden bièl-külliye bìzÀr oldum 

 
2 Bana benlik óicÀb oldı dost yüzine niúÀb oldı 

Baña böyle òaber oldı dost òaberin ùuyar oldum 
 

3 Geçdüm bu dünya işinden göz yumdum her bir ùuşından 
Bunuñ aàulu aşından çirkin rÀyóa ùuyar oldum 

 
4 Bu cìfeye úonar úaràa özge şikÀr gerek muràa 

Uş ögretdüm avun muràa börkün alup ãalar oldum 
 

5 Gözetdüm aldum avumı alur oldum şikÀrumı  
Bilür oldım menzilümi dost eline úonar oldum 

 

                                                 
3a:  èarøu / arzu (T.38a), (M2. 152); itmez-isem / úılmaz-isem (T. 38a), (M2. 152). 
3b:  cidÀ / çala (T. 38a), (M2. 152). 
93   M2.183 — 184. 
5a:  Gözedür oldum avımı avladum ol şikÀrımı (M2.183). 
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6 Ögrendüm varup gelmegi maèşÿú cemÀlin görmegi 
Dostdan alduàum òaberi dívÀnlara yazar oldum  

 
7 Gördüm úamu menzilleri ãarp yirleri ÀsÀnları 

Çeker oldum ùÀlibleri dosta alup gider oldum 
M1. 90a 

8 Delìl oldum ayrulara ùabìb oldum ãayrulara 
TutyÀ getürdüm gözlere cÀnlar gözin açar oldum 
 

9 èAbdürraóìm-i Tirsìnüñ maènisi rasdur sözinüñ  
Gel müşterì gevherlerüñ maózenlerin açar oldum 

 
94 

 [FÀèilÀtün / FÀèilÀtün / FÀèilÀtün / FÀèilün] 
M1. 90a 

1 Ne revÀdur èışú elinden ben şikÀyet eyleyem 
YÀ òÿ èışúsuz bu cihÀnda nefsi óayvÀn eyleyem 

 
2 Ol devÀdur ben bu èışú derdinde yanam her zamÀn 

TÀ bu fÀni varlıàımı èışúa abdÀl eyleyem 
M1. 90b 

3 Nice bir rencÿr u maócÿr yürüyem bu süflìde 
èIşú-ıla pervÀz urup aèlÀya seyrÀn eyleyem  

 
4 èIşúdurur èÀşıúlara maèşÿú diõÀrın gösteren 

Bende èışúa maèşÿú içün cÀnı úurbÀn eyleyem 
 

5 MÀsivÀdan el çekem terk eyleyem aàyÀrumı 
Dostum-ile dost olup dÀéim münÀcÀt eyleyem 

 
6 èAbdürraóìm-i Tirsìnüñ maóv eyleyüp hep varlıàın* 

Dost-ıla bulup beúÀyı vÀãıl-ı dil-dÀr eyleyem* 
 

95  
  [FÀèilÀtün / FÀèilÀtün / FÀèilÀtün / FÀèilün] 
M1. 90b 

1 Benüm ol pervÀne èÀşıú maúãÿdum şemèdür  benüm 
èAşıúam şemèimi buldum úarÀrum yoúdur benüm 

                                                 
95   B.72b — 73b. 
1a:  Dize B.72.b’den alınmıştır. şemèdür  / şemèadur (M1.90b), vezne uymaz. 
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2 Şemè-i èışúa  atmışam uş ben beni pervÀne-vÀr 

Şemè-i èışkda  yanaram hiç dütünüm dütmez benüm 
 

3 NÀr-ı caóìm nÀr-ı èışúuñ  yetmişde bir baòşıdur* 
Ol óarÀret içre õerrece külüm yoúdur benüm 

M1. 91a  
4 äÿretüm èÀşıú velì içüm ùolu maèşÿúdurur 

Dirligimde èışú-ıladur  şimdi bu cÀnsuz benüm 
 

5 Şemè-i èışúa  yakmışam uş benligüm óicÀbını 
èIşúa  döndi varlıàım hiç benligim yoúdur benüm 

 
6 Beni benden ger òalÀã itdimise  pes şeksüzin 

Bu ̮èAbdürraóìm-i Tirsì ancaú ismimdür benüm 
 

96  
          (4 + 4 + 4 + 4 = 16) 
M1. 92a 

1 èAceblemeñ iy yÀrenler gözlerüm yaşını benüm 
NÀgÀh ùuş oldı gözlerüm yÀrimüñ yüzine benüm 
 

2 Göñül gözi yüzin gördi óayrÀn oldı şöyle úaldı  
Başuma gör neler geldi yüregim ùolu dert benüm 

 
3 Kime diyem bu rÀzumı èÀleme fÀş ider beni 

İşidür  şerìèat ehli başuma úaãd ider benüm 
 

4 Bu derd ebed benden gitmez yüregim yaresi bitmez 
Anuñ èÀşıúı ãabr itmez söyleniser adum benüm 

 

                                                 
2a:  Şemè-i èışúa / şemè-i èaşúa (B.73a). 
2b:  Şemè-i èışkda / şemè-i èaşúda (B.73a). 
3a:  nÀr-ı èışúuñ / nÀr-ı èaşúuñ (B. 73a). 
4a:  maèşÿúdurur / maèşÿúdur benüm (B.73a). 
4b:  Dirligimde èışú-ıladur / dirligümde èaşú-ıladur (B.73a). 
5a:  Şemè-i èışúa / şemè-i èaşúa (B.73a). 
5b:  èIşúa  döndi varlıàım / èaşúa döndi varlıgum (B. 73a). 
6a:  itdim-ise / itdüm-ise (B. 73b). 
96   B. 62b — B.63b. 
3b:  İşidür / Eşidür (B.63a). 
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5 Çav ola adum èÀleme çoú óÀlim gelmez úaleme 
Geldügi úadar dilime yazam dìvÀnıma  benüm 

 
6 DìvÀnlara ãıàmaz óÀlüm  yazsam kimse bilmez dilüm 

Göñlümdeki gizlü rÀzum  deryÀ-yı èummÀndur benüm 
 

7 èAbdürraóìm-i Tirsìyem èışú-ı  yÀr-ile ùoluyam 
Eksilmez alup virürem èışú-ı dost  òaznemdür benüm 
 

97  
          [4 + 4 + 3 = 11] 
B. 58a 

1 Seni terk itmeyem terk-i can idem  
Göñülde sevgüñi muókem berk idem 

 
2 Baña sensüz cihÀn bir çÿbce gelmez 

Úoyam bu cihÀnı saña èazm idem 
B. 58b 

3 Ne revÀdur cihÀnda sensüz olmaú 
Virem varumı èaşúuñı yÀr idem 

 
4 Bu dünyÀ zìneti uçmaú bezegi  

Nedür óüsnüñ úatında heves idem 
 

5 Bu naúşuñ naúúÀşı sensiñ bilürem 
Úoyam bu naúşı úasd-ı naúúÀş idem 

 
6 CemÀlüñ èaks ider bu Àyìnede 

Senüñ àayruna nite naôar idem 
 

7 Senüñ gibi dil-dÀruñ yolına ben 
MelÀmet oluram niçün èÀr idem 

 

                                                 
5b:  dìvÀnıma / dìvÀnuma (B.63a). 
6a:  Dize B.63a’dan alınmıştır. óÀlüm / óÀlim (M1.92a). 
6b:  Dize B.63b’den alınmıştır. rÀzum / rÀzım (M1.92a). 
7a:  èaşú-ı yÀr-ile (B. 63b). 
7b:  èışú-ı dost  / èaşú-ı dost (B.63b). 
97    M2.147 — 148. 
4a:  Dize M2. 148’den alınmıştır. bezegi / bezagi (B.58b). 
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8 Abdürraóìm-i Tirsì eydür iy dost 
Senüñ-içün cÀnumı úurbÀn idem 

 
98  

         [4 + 4 + 4 +  4 = 16] 
T. 38a 

1 Yiter cefÀ itdüñ baña cevr ü cefÀ iden cÀnum  
èAúlum göñlüm yaàmalayup beni mecnÿn úılan cÀnum 

 
2 Böyle imiş èÀşıú yolı böyle imiş maèşÿú oynı 

Uş delü eyledi beni sulùÀnum maèşÿúum cÀnum 
 

3 İy beni benden ayıran hep varlıàumdan ùoyuran 
İy sabrumı yile veren melÀmet eyleyen cÀnum 

 
4 İy yüregümi úaynadan tenümde cÀnum oynadan 

Göñlüme èışúın ùolduran kendüyi sevdüren cÀnum 
 

5 İy beñzim rengin ãolduran gözümden úan yaş indiren 
Sırrumı òalúa bildüren dillerde söyleden cÀnum 

 
6 èAbdürraóìm-i Tirsìye bugün hidÀyet irgüren 

èIşúını yoldaş eyleyen dertlü èÀşıú úılan cÀnum 
 

99 
          [4 + 4 + 4 +  4 = 16] 
M2. 149 

1 Zihì şìrìn-òÿlu dilber fedÀ olsun saña cÀnum 
Óüküm senüñdür óükm eyle helÀl olsun saña cÀnum 

 
2 Dilerüm ey cÀnum cÀnı úapuñdan sürmegil beni 

Firúatüñ odına yaúma beni ey devletlü cÀnum 
 
3 Şükür saña ey dil-dÀrum senüñle òoş dur[ur] óÀlüm 

Senüñ èışúuñ-ıla dün gün sürerüm òoş bu devrÀnum 
 
 

                                                 
98   M2.150—151. 
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4 Görelden seni ey òÀnum sever seni göñlüm cÀnum 
Senüñ óüsnüñ kitÀbıdur elümde şimdi dìvÀnum 

 
5 Seni sevmekdürür işüm senden àayrı yoú teşvìşüm 

èIşúuñla òoşdurur başum èışúuñdur dìnüm ìmÀnum 
 
6 Ùolusın sen içüm ùaşum senüñledür her cünbişüm 

Senüñledür tamÀm işüm sensin derdime dermÀnum 
  

7 Bu èAbdürraóìm-i Tirsì èÀşıú oldı eydür saña 
İki cihÀnda murÀdum sensin benüm ey sulùÀnum 

 
100 

 [FÀèilÀtün / FÀèilÀtün / FÀèilün] 
M2. 155 

1 Gice gündüz yoldaşum àamdur benüm 
áam-ı yÀrdur mÿnis-i yÀrüm benüm 

 
2 Beñizümüñ ãararuban ãolduàı 

Óasret-i firúat-ı yÀrdandur benüm 
 

3 Firúat odına yanar dün gün cÀnum 
Gözlerüm yaş cigerüm başdur benüm 

M2. 156 
4 Óasret ile àurbete düşdüm bu kez 

Deldi àurbet yedi baàrumı benüm 
 
5 Düşdüm uş ayaúlara òïr [u] óaúìr 

Elüm al úaldur beni òÀnum benüm 
 
6 Òalú-ı èÀlem ùaèn iderler ùurmadan 

Bilmediler óÀlümi bunlar benüm 
 
7 Muntaôır oldum eşiginde yÀrüñ 

Gözedür yÀri gözüm her dem benüm 
 

8 Ah müyesser olmaz ise vaãl-ı yÀr 
Bu dirilügden ölüm yegdür benüm 
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9 Müyesser úıl èAbdürraóìm-i Tirsìye* 
Vaãluñı ki derdüm ümmìdür benim 

 
101 

 [FÀèilÀtün / FÀèilÀtün / FÀèilün] 
M2. 158 

1 CÀhil ãanma ki ben èÀlim olmuşam 
èAşú-ı yÀr ile mükemmel olmuşam 
 

2 Ezel anda dersümi tÀm eyleyüp 
Oradan andan sefer eylemişem 

 
3 èİlm oúudum evvel Àòir òarf-be-òarf 

Maènìsin ôÀhir ü bÀùın bilmişem 
 
4 Anda muókem dersümi óıfô itmişem 

Yine maèlÿmdur[ur] unıtmamışam 
 

5 Anda Óaú idi müderris dersüme 
Anda medrese-i èışúda olmışam 

 
6 Şöyle bil kim èÀlim-i èallÀm benüm 

Kim bugün her derde dermÀn olmışam 
 
7 èÁmilem ol èilm-ile eléÀn bugün 

Gerçi nÀ-ehle anı setr olmışam 
 

8 İfşÀéü’s-sırrı’r-Rabbi küfrÀneten* 
Mesken-i ãÀbirde ãÀmit olmışam 

 
9 Efżal-ı maùlÿb maóall-i óarf-ı lÀ 

Biri lÀ-edrì budur òoş bulmışam 
 
10 Ben faúìr èAbdürraóìm-i Tirsì’yem 

Úaùrede òoş baór-ı cihÀn olmışam 
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102 

          [4 + 4 + 4 + 4 =16] 
M2. 179 

1 Bu cihÀnda ol cihÀnda ben maèşÿúsuz olımazam 
Sekiz uçmaúa girersem ben maèşÿúsuz olımazam 

 
2 ÚarÀrım yoúdur bir yerde ÀvÀre oldım illerde 

Taúdìr bu-y-ımış ezelde àayra göñül virimezem 
 

3 Eglencem diñlecem yoúdur cefÀ vü miónetim çoúdur 
 

Andan àayrı yÀrüm yoúdur ben andan ayrılımazam 
 
4 Her ne óÀlde olur-isem ne vech-ile yürür-isem  

Her nereye baúar-isem andan àayrı görimezem 
 
5 Gözümüñ baúduàı oldur úulaàım cattıàı oldur 

Bu cÀnumuñ cÀnı oldur bir dem ansuz olımazam 
 

6 Göñlüm fikr etdügi oldur dilim õikr etdügi oldur 
Beni delü úılan oldur ben sevdüm ayrılımazam 

M2. 180 
7 Ey èAbdürraóìm-i Tirsì èaşúa vir èaúılı uããı 

Sevelden berü ol dostı èaúlum uããum dirimezem 
 

103 

          [4 + 4 + 4 + 4 = 16] 
M2. 181 

1 Gel ey göñül maèşÿúımız isteyelüm isteyelüm 
Derdi odında yanalum maóv olalum maóv olalum 
 

2 Ne olur dünyÀ işinden kesilelüm her ùuşından 
Úurtılalum teşvìşinden el çekelüm el çekelüm 
 

3 DünyÀ bizi maàrÿr ider kendüzüne meşàÿl ider 
Maèşÿúumuzdan yÀd ider terk idelüm terk idelüm 

 
4 Bu fenÀya baúmayalum èömrümüz çürütmeyelüm 

Maèşÿú ãoyın úomayalum ãoyılalum ãoyılalum 
                                                 

3a:  çoúdur /  key çoúdur (M2.179), vezne uymaz. 
4a:  yürür-isem / yürisem (M2.179), vezne uymaz. 
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5 Sürelim ol maèşÿú ãoyın gözleyelüm dünün günün 

Dimeyelüm bugün yarın ùurmayalum ùurmayalum 
 
6 GünÀhumuzdan dönelüm dostdan yaña ùoàrulalum 

Mürşid elini ùutalum tevbe ̮ idelüm tevbe ̮ idelüm 
 

7 Gerçek mürşide varalum himmet úılıcın alalum 
Nefsüñ boynını uralum úurtılalum úurtılalum 

M2. 182 
8 Bildiklerümüz úoyalum cÀn úulaàını ùutalum 

Mürşid ne dir diñleyelüm añlayalum añlayalum 
 
9 Teslìm olalum mürşide úÀéil olalum irşÀde 

Bildügümüz her kÿşede unudalum unudalum 
 
10 Özümüzden el yuyalum mÀsivÀdan göz yumalum 

Maèşuú yüzini görelüm gözedelüm gözedelüm 
 

11 Ùÿr idelüm her bir yeri göre ùuralum maèşÿúı 
èAbdürraóìm-i Tirsì[yi] añmayalum añmayalum 
 

104 

 [FÀèilÀtün  / FÀèilÀtün  / FÀèilÀtün / FÀèilün]  
M2. 190 

1 İşbu óabs-i cismüm içre niçe feryÀd eyledüm 
Aàlamaúdan gice gündüz gözlerüm úan eyledüm 

 
2 Hecr-i yÀresinde yÀrüñ Àh u derd-i zÀr-ile 

Áteş-i èışúda yüregi baàrı piryÀn eyledüm 
 
3 Derd-i yÀr-ile yürürem yana yana ben àarib 

Gün gün ar[t]dıúça bu derdüm bende pinhÀn eyledüm 
 

4 áam-ı maèşÿú-ıdı hem-rÿhum benüm her rÿz [u] şeb 
Kÿh [u] ãaórÀlarda gezüp fikr-i maèşÿú eyledüm 

 
5 èAúlı virdüm fikri virdüm yavı úıldum ben beni 

Mest-i óayrÀn bir zamÀn èÀlemde seyrÀn eyledüm 
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6 Teşne-dil oldum elinden ãundı yÀrim bir şarÀb 
Aldum içdüm cÀm-ı èışúı vaãl-ı dìdÀr eyledüm 

 
7 MÀsivÀdan úalmadı aynemde bir õerre keder 

Dost cemÀlin görmege her bir yeri Ùÿr eyledüm 
 
8 Dost yüzin göstermeyen çünki vücÿd-ı èuşşÀúa 

Aradan èAbdürraóìm-i Tirsìyi ùaró eyledüm 
 
              NUN 

             105  
 [FÀèilÀtün  / FÀèilÀtün  / FÀèilÀtün / FÀèilün] 
M1. 87b 

1 İy beni àurbete ãalan yÀr eyit kim úandasın 
Her zamÀn derd-i odına yÀnduran yÀr úandasın  

 
2 Ayrulaldan berü senden rÀóatum úalmadı hìç 

Düni güni  gözedürem yÀr görünmez úandasın 
 

3 Áleme fÀş olmışam hìç Àh-ile  ùurmaz ünüm 
Aàlamaúdan gice gündüz gözlerüm úan úandasın 

 
4 Kimisin yandurup oda kimi  ber-dÀr eyleyen 

Her birin bir óÀl içinde zÀr iden yÀr úandasın 
M1. 88a 

5 Doymadılar derdüñe peyk peyk  èÀşıklar öldiler 
Her birin bir köşelerde úÀn iden yÀr úandasın 

 
6 Benden ayru sen degilsin pes bu efgÀnum neden 

Dirligim òod senüñ-ile  cÀnıma cÀn úandasın 
 

7 Kudreti yoú kimsenüñ bir kez senüñ yüzüñ göre 
Gösteren sen  hem gören sen görünen yÀr úandasın 

                                                 
105  B. 80b, T. 36b, M2. 163 — 164. B.80b’de, sayfa kopukluğu nedeniyle şiirin sadece birinci beyti 

bulunup diğer beyitler bulunmamaktadır. 
1b:  yÀnduran / yandıran (T. 36b), (M2. 163). 
2b:  Düni güni / düni günler (T. 36b); görünmez yÀr úandasın (M1.87b), vezne uymaz. 
3a:  Dize T.36b’den alınmıştır. Àh-ile /  ehile (M1.87b), vezne uymaz. 
4a:  kimi / kimin (M1.87b), vezne uymaz. 

5a:  peyk peyk / bìñ bìñ (T. 36b), (M2.163). 
6b:  senüñ-ile  cÀnıma / senüñ ile cÀnuma (T.36b). 
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8 èÁleme ùolmış aduñ dillerde õikrüñ söylenür 

Úamu èÀciz úalmış illÀ  bilimezler úandasın 
 

9 Bu ̮èAbdürraóìm-i Tirsì nice  bulısar seni 
Meger aña luùf idüp sen görinesin úandasın 
 

106 
         [4 + 4 + 4 + 4 = 16] 
M1. 91b 

1 Derdiñi cÀnum[uñ] cÀnı niceye degin çekeyin 
 Gice gündüz úanlu yaşım ya niceye dek dökeyin 

 
2 Senüñ derdüñden iy NigÀr yandı ùutuşdı cÀn ciger 

Bu işlere kim ãabr ider ya ben nice sabr ideyin 
 

3 Yandı cÀn ciger ùutuşdı èışúuñ odı başdan aştı 
Vardı göñül saña düşti sevdi ayrılmaz n’ideyin  

 
4 Kerem eyle cÀnum cÀnı esirge gel ben úuluñı  

Götür gözüm perdesini yüzüñe baúa ùurayın 
 

5 Yiter cefÀ itdüñ baña kül oldum uş yana yana  
Görklü yüzüñ göster baña aàlar-iken sevineyin 

 
6 Yüzüñ nÿrı èÀlem ùolı anı gören olur deli 

Baña daòı göster anı delü olursam olayın  
 

7 Ben úuluña eyle naôar benden beni eyle bizÀr  
èAşıúlar[uñ] hezÀr hezÀr biri daòı ben olayın 

 
8 Her ne kim gelürse senden yüzüm çevürmeyem andan 

Beni gider cÀnım benden bu ben sen sen ben olayın 
  
 

                                                                                                                                               
7b:  sen  hem / sensin (T.36b). 
8b:  illÀ / iller (T.36b), (M2.164). 
9a:  nice / úanda (T.36b). 
9b:  luùf idüp sen / luùf idesin (T.36b), luùf idüp (M2. 164).  
3b:  n’ideyin  / nic’ideyin (M1.91b), vezne uymaz. 
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9 Bu èAbdürraóìm-i Tirsì sevmişdür seni ezeli 
èÁşıúıñım andan biri sensüz nice úatlanayın 
 

107  
 [4 + 4 + 4 + 4 = 16] 
M1. 92 

1 Niçün geldük bu cihÀna maúãÿd nedür bilür misin  
İçüñde gevherüñ var mı söz añlayubilür misin 

 
2 Gevherüñ var-ise añla bu ãaórada avuñ avla 

Bu yol varılmaz cÀn-ile cÀnsuz varabilür  misin 
 

3 CÀn baş egilmez bu yolda cÀn baş egen úala yolda 
CÀnın viren dostı bula cÀnuñ virebilür misin 

 
4 Budur èÀşıúlaruñ oynı oynarlar bu yolda cÀnı 

Kimsenüñ ãorulmaz úanı cÀn oynayıbilür misin 
 

5 Dosta bir cÀn virmek çoú mı eresiñ àayretüñ yoú mı 
Göñülde hiç sevgüñ yoú mı insÀn degül óayvÀn mısın  

 
6 Bu yola merdÀne giren oldur úurbÀna yarayan 

Anlardur ol dostı gören úurbÀna yaraya mısın 
 

7 èAbdürraóìm-i Tirsì var cÀnuñ diler senüñ ol yÀr 
Di göreyin vir imdi var bu sözüñüñ eri misin 

 
108 

            [4 + 4 + 4 + 4 = 16] 
M1. 93a 

1 Ger derdüñden ölür-isem úo beni cÀnım öleyin  
Ol ölmege ben rÀøıyam dek derdiñ-ile öleyin 

 
2 Baş u cÀn añmazam va’llÀh maúãudum sen olduñ AllÀh 

Kabul eyle beni bi’llÀh ayrulıúda úalmayayın 
 

3 Senüñ ayrulıàuñ baña ùamu odı oldı cÀna 
CÀnım yalvaruram saña ben ol oda yanmayayın 

                                                 
107   M2.198 — 199. 
5b:  insÀn degül óayvÀn mısın / insÀn degül misin (M2. 198). 
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4 Ol ölüm dirlikdür baña cÀnım lÀyıú ola saña 

Biñ cÀnım olursa saña ol dem şükrÀne vireyin 
 

5 Degme göz seni mi görür degme el saña mı irer 
Degme cÀn saña mı yarar nice teselli olayın 

 
6 Ne úılayın ben bu işde bi-çÀre úaldum teşvìşde  

Devletim var-ise başda derdiñde her dem yanayın 
 

7 Rıøa seniñdür Çalabum rıøañdur ancaú ùalebüm 
Úabul eyle iy Çalabum viãÀliñde sevineyin 

 
8 èAbdürraóìm-i Tirsì var ùopraàa yüz ur aàla yÀr  

Şöyle rıøÀ vire dil-dÀr bari dÀéim yalvarayın 
 

            109 
         [4 + 4 + 4 + 4 = 16] 
M1. 94b 

1 èİnÀyet senden ilÀhì işbu óalde úalmayayın 
èIşú-ıla cÿşa geleyiñ cÀmid gibi olmayayın 

 
2 Yürüyeyin yana yana yolıñda úıyayın cÀna 

CihÀnı ùar eyle baña sensüz rÀóat olmayayın 
 

3 èIşúuñ-ıla bu cihÀnda bugün òoş süreyiz èömri 
èIşúsuz bu èÀlemde şöyle óayvÀn olup úalmayayın 

 
4 èIşú-ıla gireyin yola dost diyü geleyin dile  

èIşú-ıla öleyin bile èışúsuz anda varmayayın 
 

5 èIşúuñ şarÀbın ãun baña nÿş ideyin úana úana 
Dün gün olayın divÀne meslekden ayılmayayın 

 
6 CÀn baş úoyayın yolıña müştÀú eyle dìõÀruña  
      İrgür beni viãÀline ayrulıúda úalmayayın 
 
 

                                                 
8a:  yÀr / iy yÀr (M1.93a), vezne uymaz. 
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7 [Algıl] benligimi benden götürgil perdeyi senden  

Bi’llÀh dolunmagıl benden senden gayrı görmeyeyin  
 
8 èAbdürraóìm-i Tirsìnüñ bunda açıvir gözini 

Göredurayın yüzüñi gözüm senden ırmayayın 
 

9 [Ölmeden] öñdüñ öleyin dilegünde dirileyin 
Seni burdayken göreyin ol vaèdeye úalmayayın 

 
10 İlÀhì iy pÀdişÀhum ol vaèdedürür teşvìşüm 

Bugün bunda bitür işüm teşvìş-ile olmayayın 
 

110  
           [4 + 4 + 4 + 4 = 16] 
M1. 97b 

1 AllÀh’ı niçün unutduñ sen varacaú degil misin 
Bunda bu dünyÀyı úoyup sen gidecek degil misin 

 
2 Úalsañ mı gerekdür bunda varmasañ mı gerek anda 

İy bì-çÀre-i dermÀnda sen ölicek degil misin 
 

111 
 [Müstefèilün / Müstefèilün / Müstefèilün / Müstefèilün] 
M1. 99a 

1 İy dünyÀ derdine düşen hiç ölümüñ añmaz mısın 
Şol cemèidüp yıàduàuñuñ ùaàılmasın añmaz mısın 
 

2 Şöyle ki cemè itdüñ anı àaflete bıraúdı seni 
Anda ãorusın óisÀbın viricegiñ añmaz mısın 

 
3 Göñlüñ ùolu dünyÀ-y-ile oldı göñlüñ iàvÀ-y-ile* 

İşbu úuru sevdÀ-y-ile n’olacaàıñ ãanmaz mısın 
 

4 Kimseleri görmez gözüñ degmelere gülmez yüzüñ 
èUnf-iledür  fièlüñ sözüñ kendüzüñi görmez misin 

 

                                                 
110   Metinde şiirin baştan ilk iki beyti yer alıp, diğer kısımları sayfa kopukluğu nedeniyle 

bulunmamaktadır. 
 4b:  èUnf-iledür / èUnú-iledür (M1.99a), anlama daha uygundur. 
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5 Eyle ki itdüñ sen saña èÀúil görüp batdı ùaña 
äuçuñı Óaú haøretine varacaàuñ añmaz mısın 

 
6 Nice senüñ gibileri terk eyledi dünyÀları  

Ùopraúda yatur tenleri úabirlerin görmez misin 
 
 

7 İnãÀfa gel bir sen daòı ùap àaflete yan sen daòı 
Fikr eyle bir baú sen daòı bu dünyÀdan gitmez misin 

 
8 èAbdürraóìm-i Ùirsì sen dünyÀyı vir ùuràurma sen 

Áòir günüñ fikr eyle sen bunda döküp gitmez misin 
 

112  
          [4 + 4 + 4 + 4 = 16] 
M2. 146 

1 İy àÀfil uyaràıl cÀnuñ yaraà eyle Àòret-içüñ  
Olgıl Àòiretden ÀgÀh yaraà  eyle Àòret-içün  

 
2 DünyÀya olmagıl óarìã zinhÀr bundan eyle perhìz 

Gelen gider ùurmaz hirgiz yaraà eyle Àòret-içün  
 

3 DünyÀyı sevmegil iy yÀr ìmÀnuñ ãaúlaàıl  zinhÀr 
ÓÀøır olgıl leyl ü nehÀr  yaraà eyle Àòret-içün 

 
4 DünyÀ tizcek gelür giçer  nÀgÀh èömür úuşı uçar 

Furãat bir gün elden çıúar yaraà  eyle Àòret-içün 
 

5 Yaraúsuz gidenler anda başları küllì zevÀlde  
Gözün aç gör iy dermÀnda yaraà  eyle Àòret-içün 

 

                                                 
112  M1. 101a. Şiirin M1.101a’daki şekli vezin için kusurlu olduğundan, M2.146’daki şekli tercih 

edilmiştir. 
1a:  İy àÀfil / İy yÀ àÀfil, yaraà / yaraú (M1.101a). 
1b:  yaraà eyle Àòret-içün / yaraú  eyle Àòiret-içün (M1.101a). 
2b:  yaraà eyle Àòret-içün / yaraú  eyle Àòiret-içün (M1.101a). 
3a:  ãaúlaàıl / ãaúlagil (M1.101a) 
3b:  leyl ü / leylì, yaraà eyle Àòret-içün / yaraú  eyle Àòiret-içün (M1.101a).  

  4a:  giçer / geçer  (M1.101a). 
4b:  yaraà eyle Àòret-içün / yaraú  eyle Àòiret-içün (M1.101a). 
5b:  yaraà eyle Àòret-içün / yaraú  eyle Àòiret-içün (M1.101a). 
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6 Úorú AllÀhdan añ òışmını alàıl derdüñ dermÀnını 
ÙÀèat eyle düni güni yaraà eyle Àòret-içün  

 
7 Bunda ùut AllÀh buyruàın yarın maóşerde gül seviñ 

Gir uçmaú içinde ãalın yaraà eyle Àòret-içün  
 

8 Yaraú gerek elbet yaraú yarın itmeyesin firÀú 
Óaúdan olmayasın ıraú yaraú eyle Àòret-içün  

 
9 Úalma èizzet-i cÀh-ile bunda biliş AllÀh-ile 

Anda buluş ol şÀh-ile yaraà eyle Àòret-içün  
 

10 İy èAbdürraóìm-i Tirsì cÀnı istemeden ıssı 
Alıgör dünyÀdan aããı yaraà eyle Àòret-içün  
 

113 
          [4 + 4 + 4 + 4 = 16] 
M1. 104a 

1 Bu dünyÀ milkim nem degül nice göñül yaãlayayın 
Áòir döküp gidiserem nesine maàrÿr olayın 

 
2 Çün bu milkden gidiserem elbet sefer idiserem 

Öliserem öliserem ne şÀõ olup sevineyin 
 

3 Bir àarìbem geldim şunda birúaç gün yürürem bunda 
Maúãÿdum andadur anda bunda nem var egleneyim 
 

4 CihÀnuñ óÀline baúdum gelüp gideni yoúladum 
İşde bunda yaraúlandum MevlÀm gel dirse gideyin 

 
5 Ölüm şerbeti key acı içer [anı] ulu kiçi 

Ecel ùolu cihÀn içi pes ben úanda úurtulayın 
 

6 Úurtulmaú yoúdur gelene yaraú gerekdür ölene 
Ölüm yiter èaúl olana bundan àayrı ne diyeyin 

                                                 
6b:  yaraà eyle Àòret-içün / yaraú  eyle Àòiret-içün (M1.101a). 
7b:  yaraà eyle Àòret-içün / yaraú  eyle Àòiret-içün (M1.101a). 
8b:  Àòret-içün / Àòiret-içün (M1.101a). 
9b:  yaraà eyle Àòret-içün / yaraú  eyle Àòiret-içün (M1.101a). 
10b:  yaraà eyle Àòret-içün / yaraú  eyle Àòiret-içün (M1.101a). 
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7 èAbdürraóìm-i Tirsì var elbet yoluñ mevte uàrar 

CihÀn olusar saña ùar yÀ Rab saña ãıàınayın 
 

114 
          [4 + 4 + 4 + 4 = 16] 
M1. 105b 

1 Yine cÀnım dimÀàına bir leõõet irdi AllÀhdan  
Yüregim yandı ùutuşdı hidÀyet irdi AllÀhdan 

 
2 Sırrum úulaàını tutdum nidÀsın dostuñ işitdüm 

Kendüzümden geçüp gitdüm òiùÀb iricek AllÀhdan  
 

3 CÀnım úurbÀn olsun dosta derdinden olmışam òasta 
Dost òaberin deste deste aldım izn oldı AllÀhdan  

 
4 AllÀh uyardı cÀnımı hem açıverdi gözümi 

Gösterdi dost dìõÀrını dilek olıcaú AllÀhdan 
 

5 Ùolu içürdi cÀmını ser-òïş eyledi cÀnımı  
Bilmez oldum kendüzümi èışú yitişicek AllÀhdan 

 
6 CÀnım başım [oldı] ser-òïş ben benimle degülem uş 

èAúılsız ser-òïşam ser-óïş mestlik yitişdi AllÀhdan 
 

7 İy èAbdürraóìm-i Tirsì yoúdur derdüniñ çÀresi 
Bitmez yüregiñ yaresi böyle yazılmış AllÀhdan 
 

115 
         [4 + 4 + 4 + 4 = 16] 
M1. 106b 

1 DünyÀdan göç var ola mı Eşrefoàlı Rÿmì SulùÀn 
Áh ayruluruz ola mı Eşrefoàlı Rÿmì SulùÀn 

 
2 Óaørete úıàrıldı ̮ ola mı yöneldi gider ola mı 

Bizi àarìb úor ola mı Eşrefoàlı Rÿmì SulùÀn 
 

3 Bir òaber işitdüm ancaú yüregim key yandı ancaú 
Gitmeklik göründi ancaú Eşrefoàlı Rÿmì SulùÀn 
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4 Bir èalÀmet oldı gördüm Rÿmdan bir er düşer bildüm 
Andan hemÀn budur bildüm Eşrefoàlı Rÿmì SulùÀn 

 
5 Andan èÀlem-i àayba vardum bu òaber söylenür gördüm* 

Diñledüm işitdüm bildüm Eşrefoàlı Rÿmì SulùÀn 
M1. 107a 

6 Gerçi kim ölmez didiler Óaú dostıdur ol didiler 
Gözden ùolunur didiler Eşrefoàlı Rÿmì SulùÀn 

 
7 Üç gün öñürdi geldiler Mekkede ãalÀ virdiler 

DünyÀdan gitdi didiler Eşrefoàlı Rÿmì SulùÀn 
 

8 Óaú dostları dirildiler Kaèbede namÀz úıldılar 
Sefer mübÀrek didiler Eşrefoàlı Rÿmì SulùÀn 

 
9 Gelüñ úaralar giyelüm Àh idüp çoú aàlayalum 

Elden çıúarduú n’idelüm Eşrefoàlı Rÿmì SulùÀn 
 

10 Dervìşlere naôar úıldı her birin bir yirde úodı  
Birine seccÀde virdi Eşrefoàlı Rÿmì SulùÀn 

 
11 Vaút irdi dünyÀdan gitdi görüñ ol uluyı n’itdi 

Girü nice telúìn itdi Eşrefoàlı Rÿmì SulùÀn 
 

12 Birúaç müsÀfir geldiler tevbe idelüm didiler 
DünyÀdan geçmiş buldılar Eşrefoàlı Rÿmì SulùÀn 
 

13 Tevbesüz úalduú didiler Àh eyleyüp aàlaşdılar 
Himmetüñ irsün didiler Eşrefoàlı Rÿmì SulùÀn 

 
14 Çünki yumaàa úodılar dervişleri õikr urdılar 

Tevbe virürken gördiler Eşrefoàlı Rÿmì SulùÀn 
 

15 MüsÀfirler eyitdiler şükür göründi didiler 
Hem tevbe virdi didiler Eşrefoàlı Rÿmì SulùÀn 

 
16 EvliyÀlar ölmez-imiş cÀn acısın görmez-imiş 

èAşıúlarıñ úomaz-imiş Eşrefoàlı Rÿmì SulùÀn 
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17 EvliyÀdur cÀnlar cÀnı tekmìl idenler ìmÀnı 
ŞÀõ olur görenler cÀnı Eşrefoàlı Rÿmì SulùÀn 

 
18 İçimüzde yanar odı cÀnımuzda úaldı dadı  

Dervìşleri àarìb úodı Eşrefoàlı Rÿmì SulùÀn 
 

19 Bu bì-çÀre garìp n’itsün aàlayÿ úancaru gitsün 
Sensüz bu cióÀnı n’itsün Eşrefoàlı Rÿmì SulùÀn 

 
20 Bu èAbdürraóìm-i Tirsì andandur Àh u zÀrisi 

İşler yüregi yaresi Eşrefoàlı Rÿmì SulùÀn 
 

116 
         [4 + 4 + 3 = 11] 
B. 61b 

1 Dostı sevmeyeni hiç sevmeyesin 
Dostı bilmeyeni hiç bilmeyesin 

 
2 Dostı istemeyen bì-dertleri sen 

Bir óayvÀndan anı yig dimeyesin 
B. 62a 

3 Ùaleb-i dost yolında cÀn vireni 
Diridür ol ölidür dimeyesin 

 
4 Anuñ emrine muùìè olmayanuñ 

Adın añup yüzini görmeyesin 
 

5 Anuñ èaşúı odına yanmayanuñ 
ÓayvÀn di adın insÀn dimeyesin 

 
6 ZìrÀ bì-derd olanuñ ùalebi hep  

áayr-ı Óaúdur Óaúú-içün dimeyesin 
 

7 Her işde anı óÀøır görmeyenüñ 
AèmÀdur gözi görür dimeyesin  

 
8 Iraà ol sen aña dost olma zinhÀr 

O dostdan ıraàa dost dimeyesin 
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9 èAbdürraóìm-i Tirsì fÀrià ol var 
Aña irmeyene er dimeyesin 
 

117 

 [FÀèilÀtün  / FÀèilÀtün / FÀèilün] 
M2.168 

1 Gerçek oldur gerçek oldur şeksüzin 
CÀn virür çevirmez ol şeyòden yüzin 

 
2 Cümle èÀlem fitne úılursa aña 
      Úulaú urmaz diñlemez münkir sözin 
 
3 äıdú-ı iòlÀã-ıla ol muókem ùurur 
      Bir yaña úayıúmaz ırmaz kendüzin 
 
4 Kimseden hìç ümìdi úorúusı yoú 
      áam yimez òalú düşmen olsa düpdüzin 
 
5 Şol raúìbdür şeyòi bulınca gider 

Şeyò izinden ùaşra úomaz bir izin 
 

6 Boynın uruñ dirler ise şeyò içün 
      RıżÀ virür ãıdú-ıla çöker dizün 
 
7 Her ne kim emr ider-ise şeyò aña 
      Muùìè olur żÀyiè itmez bir sözin 
 
8 Teslìm ider şeyòine mÀ-melekin 
      Tecrìd olur òÀk ider hem kendüzin 

 
9 TÀ naãìb degince şeyòinden aña 
      Gözin ayırmaz gözedür şeyò yüzin 
 
10 Küllì benlügi óicÀbından geçer 
      Vuãlata irince ùurmaz hergizin 

M2. 169 
11 èAbdürraóìm-i Tirsì her dem uş 

Şeyòinüñ ayaàına düşer yüzin 
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118 
 [FÀèilÀtün / FÀèilÀtün / FÀèilün] 
M2. 187 

1 Yanayın dost-çün yanar-isem şu ben 
Öleyin dost-çün ölür-isem şu ben 

 
2 Münkirüñ münÀfıúuñ ùaènelerin 

Çekeyin dost-çün çeker-isem şu ben 
 
3 CÀnumı úurbÀn úomışam maèşuúa 

Úılsa úabÿl şÀd u óurremem şu ben 
 

4 Úanı ol devlet ki başumda ola 
LÀyıú olam şÀha úurbÀna şu ben 

 
5 Çünki ben ol dosta èÀşıúam didüm 

Her belÀsın ãabr idüp çekem şu ben 
 

6 Òalúa ùolaşmaàı úoyam terk idem 
Nefse ùolaşmaúda cehd idem şu ben 

 
7 Bu cihÀna Óaúúı bilmeklig-içün 

Gelmişem çün Óaúúı bileyim şu ben 
 

8 Pìrim eydür baña àÀfil olmaàıl 
áafletimi süreyin bÀrì şu ben 

 
9 Furãatuñda òÀãıl eyle maúãÿduñ 

Dir pìrim-çün cehd idineyin şu ben 
 
10 Nefsüñi bil Óaúúı bilesin hemÀn 

Bileyin nefsümi nefs nedir şu ben 
 
11 Nefsimüñ aòlÀúların tebdìl idüp 

Óaúúa lÀyıú òulú idineyin şu ben 
 
12 ÓicÀb bildim ben imişem ortada* 

Çıúarayın aradan beni şu ben 
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13 èAbdürraóìm-i Tirsì aradan 

Çıúdı òalú dilince eydürem şu ben 
        

            HE 
119  

          [4 + 4 + 4 + 4 = 16] 
M1. 84b 

1 Bu dervìşlerüñ yoluna iúrÀr it inkÀr eyleme 
Dervìşleri óor gözedüp bunlardan ièrÀz eyleme 

M1. 85a 
2 O Óaú óabìbi MuãùafÀ meskenetden giydi èabÀ 

Dervìş olup buldı ãafÀ sen yaramaz ùaèn eyleme 
 

3 Bu yol AllÀh buyruàıdur bu yol Muóammed yolıdur 
Gel gir Muóammed yoluna dervìşlere ùaèn eyleme 

 
4 Óaú buyruàın gözlediler Muóammedi izlediler 

Gördüklerin gizlediler sen ùaşradan gördüm dime 
 

5 Bu yolda sırlar ùuydılar ùınma diyü göz itdiler 
Diyeni ùaşra atdılar saña òayır vire dime 
 

6 Bu yolda cÀn terk itdiler başların elde ùutdılar   
Andan murÀda yitdiler bu yolı güõÀf añlama 
 

7 èIşú şerbetini içdiler mest olubeni geçdiler 
Bu òalúa rumÿz açdılar ayıú anı bile dime 
 

8 Òoca  kitÀblar oúuduñ n’idem illÀ ki ùutmaduñ 
Oúuduàuñ ùutar iseñ miskinligi terk eyleme 

 
9 èİlm-i òÿnì  şifÀ-y-ıdı derdlülere devÀ-y-ıdı 

Sen derdlüye aàu ãunup tiryÀúiñi  yüz eyleme 
 
 

                                                 
119   M2.150. 
6a:   Dize M2.150’den alınmıştır. elde ùutdılar / ùutdılar (M1.85a), vezne uymaz. 
8a:  Òoca / òÀce (M2. 150). 
9a:  derdlülere / dertlümüze (M2.150). 
9b:  tiryÀúiñi / tiryÀúligi (M2.150). 
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10 ÚabÀyı gel èabÀ iyle èilm-ile òoş èamel eyle 
ÚanÀèati úabul eyle gel dervìş ol èÀr eyleme 

 
11 èAbdürraóìm-i Tirsìnüñ sözleri  óaúdur miskìnüñ 

èAşıúıdur ol dostınuñ sözlerine ùÀèn eyleme 
 

120  
 [FÀèilÀtün / FÀèilÀtün / FÀèilün] 
M1. 86b 

1 Úararum yoú bì-úarar oldum yine 
Derd-i dil-dÀr aşdı başımdan yine 

 
2 Ùurmadan  bu derd-ile dünin günin 

Aúup ırmaú gibi çaàlaram yine  
 

3 Yüregümi úaynadur bu èışú benüm 
Ditreşür aèôalarum ùurmaz yine 
 

4 Giderür bende úomaz hirgiz beni 
Úalmadı başımda aúlum uş yine 

 
5 Ùuydı dil-dÀr úoòusın ùuydı bu cÀn  

Úalúdı göñlim úuşı pervÀza yine 
 

6 Vardı dosta düşdi bıraúdı beni 
Úaldı dost-ile göñül gelmez yine 

 
7 Göñlümi vü èaúlumı aldı bu èışú 

Õühdümi yaàmaya virdüm uş yine 
 

8 Òayr u şerden nefè u øarrdan geçüben 
èİlm ü aèmÀl úalmadı bende yine 
 

9 èIşúa virdüm tesbió u seccÀdeyi 
Bundan öõge úılmadum  bÀzÀr yine 

 

                                                 
11a:  sözleri / bu sözleri (M2.150). 
120    M2. 154 — 155. 
2a:  Dize M2.154’ten alınmıştır. ùurmadan / duramazın (M1.86b), vezne uymaz. 
9b:  úılmadum / úalmadı (M2.154). 
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10 Bende benlik úalmadı úıldı bu èışú 
MÀsivÀdan èÀri úıldı èışú yine 

 
11 YÀre ilter  bellü bildüm èışú-ı yÀr 

äarmaşup èışú-ıla gidem  uş yine 
M1.87a 

12 èAúlı yoú èAbdürraóìm- i Tirsìnüñ 
èIşúa düşmiş èışú-ıla söyler yine 

 
121  

 [MefÀèìlün / MefÀèìlün / MefÀèìlün / MefÀèìlün] 
M1. 90b 

1 CihÀna geleli göñlüm seni sevdi  seni AllÀh 
Senüñ fikr ü òayÀliñle  ùolu göñlüm ùolu AllÀh 

 
2 Senüñ fikrüñ-ile ùoldum beni ben bilmezem néoldum  
      èIşúuñ  deñizine ùaldum yavı úıldum beni AllÀh 

 
3  Göñül fikrüñle  üns ùutdı senüñ leõõetüñi ùatdı 

Saña gitmege yüz ùutdı seni ister seni AllÀh 
 

4 CihÀnı ardına atdı senüñ àayrun hep unutdı 
Beni úodı saña gitdi beni bensüz  úodı AllÀh 

 
5 Beni terk eyledi gelmez beni hirgiz  añup çıkmaz 

Ölürsem senden ayrılmaz seni úomaz seni AllÀh 
 

6 èAcebdür bu göñül işi bıraúdı cümle teşvìşi 
Gice gündüz hemÀn işi senüñle bÀzÀrı AllÀh 

 

                                                 
11a:  ilter / iltür (M2.154). 
11b:  äarmaşup / ãarmaşu, gidem / gitdüm (M2.154). 
121   B. 79a -80a, T.40a, M2.187 -188. 
1a:  sevdi / ister (B.79a) 
1b:  fikr ü òayÀliñle  ùolu / fikruñ òayÀlüñle ùolı (B. 79b), (T. 40a), (M2. 187). 
2:   Bu beyit, T. nüshasında üçüncü beyittir. 

2b:  èışúuñ / èaşúuñ (B.79b). 
3:   Bu beyit T. nüshasında ikinci beyittir. 

3a:  fikrüñle / senüñle (B. 79b), fikrüñ-ile (T.40). 
4b:  bensüz / bensiz (T.40a). 
5a:  hirgiz / hergiz (B.79b), (T. 40a), (M2. 188). 
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7 Bu òalúa úarışur-ise virüp ger alışur-ise 
èAbdürraóìm-i Tirsìnüñ göñlü senüñ-ile  AllÀh 

 
122 

 [MefÀèìlün / MefÀèìlün / MefÀèìlün / MefÀèìlün] 
M1. 91a 

1 Senüñ èÀşıúlaruñ cÀnÀ nice yüz biñ cihÀn içre 
Nicesi yürür ÀşikÀr niceleri nihÀn içre 

 
2 Senüñ èışúuñ şarÀbından esrimiş cÀnı anlaruñ 

Kimi düşmiş ãoúaúlara kimisi òarÀbÀt içre 
 

3 Olarda úalmamış tedbìr degüller nesneden òabìr 
Yavı varmış èaúılları degüller bir èamel içre 

 
4 Olarda õühd ü taúvÀ yoú olarda èılm ü fetvÀ yoú 

Olarda meõheb ü dìn yoú degiller şerìèat içre 
 

5 Olardur ehl-i óayretler cihÀn içre melÀmetler 
Úamu àamdan selÀmetler degiller bir murÀd içre 

 
6 Sever sevdüklerin bilmez yürür gördüklerin bilmez 

Úamu dil dillerin bilmez degül dilleri dil içre 
 

7 Olara görünen maèşÿú görünmez bu göze hirgiz 
Bu göz göre-y-idi anı olurdu òalú helÀk içre 

 
8 Olar diõÀr-ı maèşÿúa naôar úılur düni günler 

Ki bitmiş cümle işleri viãÀl-i maèşÿúa içre 
 

9 Úamu yirleri gökleri bularuñla ãaúlar AllÀh* 
Bularuñla bulur maòlÿú úıyÀm niôÀm óayÀt içre 

 
10 Adamlıú noúùasından èışk muèarrÀ úılmış oları 

Görünmez hìç eåerleri muóabbet-i ilÀh içre 
 

11 Saña hÀlinden anlaruñ daòı dirsem òaber lÀkin  
Alımazsın òaberümi bu èakluñ tedbìrüñ içre 

                                                 
7b:  senüñ-ile / senüñledür (B.80a). 
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12 İy èAbdürraóìm-i Tirsì yiter söyle buları sen 

LisÀn u èakl olur úÀãır bularuñ evãÀfı içre 
 

123  
 [MefÀèìlün / MefÀèìlün / MefÀèìlün / MefÀèìlün] 
M1. 91b 

1 TemÀşÀ eylesem bir kez yüzüni yÀrumuñ  yine 
Tecellì eylese bir kez ki virsem cÀnumı yine 

 
2 Ùaàılsa küllì tedbìrüm fenÀya varsa hep varım  

SelÀmet olsa şol başım  àamından yÀrumuñ yine 
 

3 Ki ol èÀlem-i vaódetde  èÀrìdüm küllì varımdan 
Ki ol maúÀm-ı aãlìme yitişem úavuşam  yine 

 
4 Bu tenüm gözüni yumsam bu göñlüm gözüni açsam 

Anuñ yüzine ùuş itsem cemÀlin gözlesem yine  
 

5 MeşÀyiò didigün  ùutsam beni benden temiz itsem 
O geldügüm yolı ùutsam ulaşsam yÀruma yine 

   
6  İy èAbdürraóìm-i Tirsì seni dost dilemek gerek 

TÀ anuñ yaòşı baúışı seni senden ala yine 
 

124 
 [MefÀèìlün / MefÀèìlün / Feèÿlün] 
M1. 93b  

1 Çün öldi nefsimüz tevóìd-i Óaúda 
Dirildi göñlimüz tevóìd-i Óaúda 

 
2 CihÀnuñ varlıàın külli unutduú  

Göñül virdük Óaúa  tevhìd-i Óaúda 
                                                 
  123  B. 60a — 60b.  
  1a:  yÀrumuñ / yÀrimuñ (B.60a). 

2a:  varım / varum (B.60a). 
  2b:  başım / başum (B.60b). 
  3a:  vaódetde / ervÀóta, varımdan / varumdan (B.60b). 
  3b:  Dize B. 60b’den alınmıştır. yitişem úavuşam / yitişsem úavuşsam (M1.91b), vezne uymaz. 
  5a:  didigün / didügin (B. 60b). 
  2b:  Óaúa / Óaúúa (M1.93b), vezne uymaz. 
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3 ÒalÀã oldı ãafÀ buldı kederden 

Göñül Àyìnesi tevhìd-i Óaúda 
 

4 Açıldı dosta yol óalloldı müşkil 
Ki bitdi cümle iş tevhìd-i Óaúda 

 
5 Seyr idüp èÀlemi maólÿúı geçdük* 

İrişdük maúãuda tevóid-i Óaúda 
 

6 Özümüzden àÀyib olduú o demde 
Birikdük birlige tevóìd-i Óaúda 

 
7 Çü Mÿtu úable en temÿtu bulduú 

Diriltdi nÿr-ı Óaú tevóìd-i Óaúda 
 

8 èAbdürraóìm-i Tirsì yüri var sen* 
Seni maóv eyledüú tevhìd-i Óaúda 

 
9 Mürşidden diñledük telúìn-i tevóìd* 

Óaúiúat bulduú uş tevhìd-i Óaúda 
 

125 
          [4 + 4 + 4 + 4 = 16] 
M1. 95b 

1 Bu dünyÀda riyÀ ile èamel iden şÀõ olmaya 
AllÀha èarø olunucaú ol èamel úabÿl olmaya 

 
2 Maóşer güni ùurıcaàaz AllÀh úaêí olıcaàaz 

TerÀzu úurulucaàaz anda èamel bulunmaya 
 

3 Ol günüñ ıssılarında beyinler úaynaya anda 
Yana ùur ol ıssıda kimseden meded olmaya 

 
4 ŞefÀèat işi Aómedüñ ol gün èalemi dikile 

Müéminler anda dirile mürÀyì anda gelmeye 
M1. 96a 

5 Ol AllÀhuñ èinÀyetin Muóammedüñ şefÀèatin 
EvliyÀlaruñ himmetin ol mürÀèíler bulmaya 
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6 ZebÀnìler el ãunalar yüzi üstine uralar 
Cehenneme sürüyeler varup uçmaàa girmeye 

 
7 İlÀhì sen ãaúlayuvir bu ümmet-i Müóammedüñ 

èAmellerini riyÀdan ki anda maórÿm olmaya 
 

8 İy èAbdürraóìm-i Tirsì gizle èamellerüñ zinhÀr 
èAmelin gizleyenlerüñ emegi øÀyiè olmaya 
 

126 
          [4 + 4 + 4 + 4 = 16] 
M1. 102b 

1 Degme kişi yitişemez ol maèşÿúuñ viãÀline  
Degme göñülde èışú olmaz giremez èışú meydÀnına 
 

2 èIşú şarÀbın içmiş gerek cÀndan başdan geçmiş gerek  
Key ser-òoş esrimiş gerek gire èışúuñ meydÀnına 

 
3 Bu meydÀnda añılmaz cÀn bu meydÀnda ãorulmaz úan 

Bu meydÀnda ne dìn ìmÀn düşerler dost sevdÀsına 
 

4 Ayuú bu meydÀna girmez ayuú kendüzinden varmaz 
Ayuú dost vaãlına irmez baúamaz dost dìõÀrına 

M1. 103a 
5 èIyd olur her bir günleri úadr olur her bir dünleri 

Dost yüzin gözler gözleri ãaòÀ èÀşıúlar cÀnına 
 

6 èAbdürraóìm-i Tirsì var anlardan ayrılma zinhÀr 
Anlara yüz sürü iy yÀr ayaúları àubÀrına 

 
7 Õihì kim baòtulÿ cÀnlar dost anları ister diler  

Dostdan ayru olmaz anlar baúmazlar mÀsivÀsına 
 

127 
          [4 + 4 + 4 + 4 = 16] 
M1. 104a 

1 Derdiñ-ile yane yane çıúayın gideyin yine 
Düşeyin uzaú yollara yanayın gideyin yine 
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2 Başım terkini urayıñ alnım yazusın göreyin 
Yine àurbete düşeyin yanayın gezeyin yine 

 
3 Bedenüm ùonın dökeyin ãÿretüm rengin bozayın 

Adum ãanum bıraàayın belürsüz öleyin yine 
 

4 Sekrişür hep ùamarlarum ditreşür cÀnum bedenüm 
Tutuşdı hep içim ùaşım yanayın geçeyin yine 

 
5 Maèşÿú bir yüzden göründi derdim yine yiñilendi 

Vücÿdum maóv oldı gitdi yoúluàa gireyin yine  
 

6 èAbdürraóìm-i Tirsì var derdi çeken bilür iy yÀr  
Çoú cÀnıma úıydı dil-dÀr vireyin gideyin yine 
 

128 
                  [5 + 5 = 10] 
M1. 105a 

1 Dost virdi derdi mürşide ãaldı 
HidÀyet virdi şeyò işiginde 

 
2 Mürşide irdüm düşmenüm bildüm 

Dostumı bildüm şeyò işiginde 
 

3 Bu òalúı úodum yüzüm çevürdüm  
Göñülden sürdüm şeyò işiginde 

 
4 Gözlerüm yumdum úulaàum çekdüm 

Sözümü kesdüm şeyò işiginde  
 

5 áayriyi úodum ben bana baúdum  
      Naúşumu gördüm şeyò işiginde  

 
6 Çoú açlıú çekdüm ãusuzluú çekdüm 
      Ùutuşdum yandum şeyò işiginde  

 
7 Úahrı çoú çekdüm aàular yutdum  

äabrı çoú itdüm şeyò işiginde 
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8 Nefs imiş düşmÀn itdüren peşmÀn  
Úaçuran şeyòden şeyò işiginde 

 
9 Aldum telúìni urdum tevóìdi  

Baãdum düşmeni şeyò işiginde 
 

10 Virmedüm emÀn getürdüm ìmÀn  
İtdüm müselmÀn şeyò işiginde 

 
11 Óaú úıldı yarı ãıdum aàyÀrı 

Oldum ÚÀdirì şeyò işiginde 
 

12 Diñledüm sözin añladum rÀzın 
Gördüm dost yüzin şeyò işiginde 

 
13 äÿreti úodum ãıfata girdüm  

Maènìye irdüm şeyò işiginde 
M1. 105b 

14 äıfatı kodum maènìyi úodum 
EsrÀrda buldum şeyò işiginde 

 
15 èAbdürraóìm-i Tirsìnüñ cÀnı  

Göründi yÀri şeyò işiginde 
 

129 
         [4 + 4 + 4 + 4 = 16] 
B. 63b 

1 İy yÀrenler iy úardaşlar şükür bulmışam AllÀhı 
DermÀn itdi dost faølından şükür bulmışam AllÀhı 

 
2 Yavı úılmış-idüm anı aàlÀr-idüm düni güni 

İster-iken nÀgÀh anı şükür bulmışam AllÀhı 
 

3 Ben eydürdüm ki ol úande ol òïd pinhÀn-imiş bende  
B. 64a          ÓÀøır imiş her bir óÀlde şükür bulmışam AllÀhı 

 
4 Yanar-idi göñlüm cÀnum göge çıúardı feryÀdum 

Óaørete irişdi Àhum şükür bulmışam AllÀhı 
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5 Gözler-idüm her dem anı úomışdum yolına cÀnı 
İstiyecek Yüce áanì şükür bulmışam AllÀhı 

 
6 Bu nefsün boynunı burdum benligim defterin dürdüm 

Ol dostuñ viãÀlin buldum şükür bulmışam AllÀhı 
 

7 Varlıàum defterin yaúdum dost yüzine ùoàru baúdum 
Ol dostuñ dìõÀrın gördüm şükür bulmışam AllÀhı 

B. 64b 
8 Bu èAbdürraóìm-i Tirsì gerçekin úıldı hevesi 

Úarşuladı dost rıøÀsı şükür bulmışam AllÀhı 
 

130 
          [4 + 4 + 4 + 4 = 16] 
B. 65b 

1 áafletden açduú gözimüz uyanduú el-hamdü li’llÀh 
èİnÀyet-i Óaúúa irdük ùayanduú el-hamdü li’llÀh  

 
2 Bu dünyÀya naôar úılduú óaúìúat óÀlini gördük 

Göñülden defterin dürdük bıraúduú el-hamdü li’llÀh 
 

3 Çıúduú àaflet deñizinden ùaleb úopdı göñlümüzden 
Göz yumduú kendüzümüzden el çekdük el-hamdü li’llÀh 

 
4 Güneş ùoàdı başımuza raómet yaàdı üstümüze 

Mürşid girdi elümüze şÀd olduú el-hamdü li’llÀh 
 

5 Ölü-y-idi bu göñlümüz òaste-y-idi bedenimüz 
B. 66a          Dostdan irdi dermÀnımuz dirildük el-hamdü li’llÀh 
 

6 Ol dostuñ derdine düşdük benlik óicÀbından geçdük 
Vaódet-i ãırfa yitişdük ulaşduú el-hamdü li’llÀh 

 
7 Dostı ùalep itdük müdÀm adım úoduú iki úadem 

Bu iki cióÀnı ol dem kim geçdük el-hamdü li’llÀh 
 

8 Ün geldi cÀn úulaàına nÿr yitişdi cÀn gözine 
Baúduú ol dostuñ yüzine gözetdük el-hamdü li’llÀh 

 
 



 214

9 Dutman sözlerümüze ùaú óaúdur bu sözümüz mutlaú 
İki cihÀnı ùolu Óaú bulmışuz el-hamdü li’llÀh 

B.66b 
10 èAbdürraóìm-i Tirsì var èinÀyet itdi saña yÀr 

Kendüden àayrı ne ki var geçürdi el-hamdü li’llÀh 
 

131 
 [FÀèilÀtün  / FÀèilÀtün  / FÀèilÀtün / FÀèilün] 
B. 73b   

1 Gel i ùÀlib olma àam-àìn sendedür dost àam yime 
Ùaşra sergerdÀn yürime içerü gel àam yime 

 
2 Sen seni ùaàıtma şöyle oturup kalma melÿl 

Sen seni cemè eyle tÀ dostı bulasın àam yime 
 

3 Sen seni cemè itmek oldur sen seni bilmek gerek 
Sen seni bilmege sen çıú aradan gel àam yime 

B. 74a 
4 Yine sensin saña óicÀb ortada ancaú hemÀn 

Sen seni at èaşú odına yana gör gel àam yime 
 

5 Õikri şevú-ile eyit mürşìdden al telúìnüñi 
èAşú iline úıl sefer senden kesil gel àam yime 

 
6 Sen seni mahv eyle tÀ kim èaşú ola hep varlıàun 

èAşú göziyle dost yüzin görmege gel gel àam yime 
 

7 èÁşıú olmaúlıú dilerseñ gel i ùÀlib dosta sen 
èÁri úo èAbdürraóìm-i Tirsì’ye gel gam yime 

 
8 Dost òaberin ãormaàa dost-içün cÀn virmege 

B. 74b          Dost cemÀlin görmege şÀõ olmaàa gel àam yime 
   

             132  
     [4 + 4 + 4 + 4 = 16] 
B. 77b 

1 Dervìşler bir yire geldi õikru’llÀh sürüldi yine  
ÔulumÀtlar götürüldi envÀrlar oynadı yine 

                                                 
132   M2.161. 
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B.78a 
2 Yürekler yandı dutuşdı èaúıllar yerinden şaşdı  

CÀnlara èaşú odı düşdi èÀşıúlar oynaşdı yine 
 

3 Dertsüzler ùurmadı gitdi dertlüler ortaya geldi 
Bu ãabruñ perdelerini èaşú odı yandurdı yine  
 

4 Göñülleri maèşÿú aldı beñizler ãarardı ãoldı 
èAşú úadeóleri sürüldi èÀşıúlar esridi yine 

 
5 Peyàamber dünyÀdan gitdi Óaúúa ùoàru bir yol úodı 

Dervìşler ol yolı ùutdı cemè oldı yürüdi yine 
 

6 Dervìşler ãıdú-ıla geldi èaşú-ıla meydÀna girdi 
B. 78b Münkirler inkÀra geldi aradan sürüldi yine 
 

7 Uãañlar  yabanda úaldı èÀşıúlar yolına girdi 
èAşú-ıla menzile irdi maúãÿd ele girdi yine 

 
8 èAbdürraóìm-i Tirsì var èaşkı idin sen saña yÀr 

èAşú-ıla vir her dem òaber èÀşıúlar demlensün yine 
 

133 
          [4 + 4 + 4 + 4 = 16] 
B. 80a 

1 İy dost senüñ derdüñ-ile yürüyeyim yane yane  
Dökeyin gözlerüm yaşın aúıdayım dÀne dÀne 
 

2 Baña seni gerek seni sensüz n’eylerem ben beni 
èAşú şarÀbı cÀnum cÀnı içür baña úana úana 

B. 80b 
3 Ùoldur göñlüm fikrüñ-ile hem dilümi õikrüñ-ile  

Dost dost deyü èaşúuñ-ile çarò urayım döne döne 
 

4 Eyle cism ü cÀndan èüryÀn olayın yüziñe óayrÀn 
Götür óicÀbı yüzüñden gösteri ùur cÀna cÀna 

 
 
                                                 

2a:  dutuşdı èaúıllar yerinden şaşdı / ùutuşdı dertlüler ortaya geldi (M2.161). 
7a:  Uãañlar / Uøañlar (M2.161). 
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5 Bu èAbdürraóìm-i Tirsì sen sulùÀnuñ eksüklüsi 
Senden umar kerem ıssı ulaşa sen òÀna hÀna 

 
134  

 [MefÀèilün / MefÀèilün / Feèÿlün]  
T. 39a 

1 Düşelden berü göñlüm òÀna òÀna 
Yürürem derd-ile  yana yana 

 
2 Úamu rÀóatlarım miónete düşdi  

BelÀ zehrin içerem úana úana 
 

3 Göñül cÿşa gelür cÀn ùarlıàanur  
ÒayÀlüñ kÀr ider key cÀna cÀna 

 
4 ÒayÀlüñden beni ben seçemezem 

Yürürem gördügüm sen ãana ãana 
 

5 Tecellüñden vücÿd küllì èademdür 
Úamaşur göz döker yaş dÀne dÀne 

T. 39b 
6 Senüñ èAbdürraóìm-i Tirsì dostdan 

MurÀduñ maúãÿduñ òoş gÿne gÿne  
 

135  
 [FÀèilÀtün / FÀèilÀtün / FÀèilün (Faèlün)]  
T. 40b  

1 Yavı úılduàum yÀri buldum yine 
Aàlar-iken şÀd olup güldüm yine 

 
2 İşbu àurbetde gezerken ben àarìb 

Buldum ol ÀşinÀ yÀrumı yine 
 
 

                                                 
134   M2.159, S.157a -157b. 
1b:  derd-ile / derdüñ-ile (S.157a). 
2a:  düşdi / döndi (S.157a). 
3a:  ùarlıàanur  / ùalàalanur (S.157a). 
6b:  gÿne gÿne / kÀne kÀne” (M2.159), (S.157b). 
135   M2.191. 
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3 áam u àuãsa çeker-idüm ãubó u şÀm 
ÒalÀã oldum işlerüm bitdi yine 

 
4 Yüregüm úan içre àarú olmış idi 

Yüregüm yaraları bitdi yine 
 

5 èIşú elinde maóva vardı varlıàım 
Yoúluàa vardum yÀri buldum yine 

 
6 Benlik imiş baña ancaú óicÀb 

YÀr-ile yÀrem óicÀb gitdi yine 
 

7 Bu ̮èAbdürraóìm-i Tirsì ortadan 
Çıúdı yÀrim aldı varlıàım yine 
 

136  
 [FÀèilÀtün / FÀèilÀtün / FÀèilün] 
T. 41a 

1 èAşıúam maèşÿú yüzine òoş yine 
Sevdi cÀnum sevdi cÀnÀnum  yine 

 
2 èÁşıú-idi ol baña hem ben aña 

Yoà-iken èÀlem daòı cÀnum yine 
 

3 Mÿnis-i müşÀhid idüm yÀre ben 
Anda èÀşıú bunda Àşıúam yine 

 
4  Cismümüñ óayyi óaúìúat èışúudur  

èIşú-ıla buldum tamÀm dìnüm yine 
  

5  Cismüm ü göñlüm cÀnum cümle varum 
èIşúdurur èışúsuz yirüm yoúdur yine 

 
 
                                                 

136  M2.191-192. 
1b:  cÀnÀnum / cÀnum (M2.191). 
4:   Bu beyit M2. nüshasında beşinci beyittir. 

4a:  èışúudur  / èışúdurur (M2.191). 
4b:  èIşú-ile buldum temÀmet dìnüm ìmÀnum yine (T. 41a), Işú-ile buldum temÀm dìnüm ìmÀnum 

yine (M2.191), dizeleri vezne uygun değildir. 
5:   Bu beyit M2. nüshasında dördüncü beyittir. 
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[FÀèilÀtün / FÀèilÀtün / FÀèilÀtün / FÀèilün] 
 

6 èIşú göziyle dost yüzin gördüm tamÀm bitdi işüm 
Ki úalbümde yoúdurur õerre úadar gümÀnum yine* 

 
7 Òalú-ile olursa ne àam virüp alursa ne àam 

Bu ̮èAbdürraóìm-i Tirsì yÀr-ile yÀrdur yine 
 

137 

 [4 + 4 + 3 = 11] 
M2. 159 

1 Yine şevú-i dìdÀruñ şÀhÀ yine 
İrişdi cÀna ser-òïş etdi yine 
 

2 Ol úadar èışúuñ meyinden içmişem 
Pür-óarÀret virdi nÀr-ı èışú yine 

 
3 Götürüldi úíşımuz teşvìşümüz 

Ùulÿè etdi nehÀrum şemsü yine 
 

4 äafÀ buldı taôallümden semÀvÀt 
Ùoldı envÀè-ı nièam yazım yine 

M2.160 
5 Òoş teferrüc eyleyüp içi ùaşı 

Fevú-i èarşda seyr ider sırrum yine 
 

6 Yine benlügümden oldum münèadim 
Yine çıúdı nÿrum elvÀndan yine 

 
7 Yine bu èAbdurraóìm-i Tirsìnüñ 

Bir nişÀnı yoúdur eşkÀlden yine 
 

138 

          [4 + 4 + 4 + 4 =16] 
M2. 182 

1 Evveli yoú Àòiri yoú bir deñize düşdüm yine 
Mevcleri aşdı başumdan çaàıl çaàıl [oldum] yine 

 
2 Varlıàımdan ümìd kesdüm yoúluàıma úadem baãdum 

Ol mevcler ile úarışdum maóv olup ulaşdum yine 
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M2.183 
3 Yumdum bu benlik gözini açdum bu göñlüm gözini 

Gördüm maèşÿúuñ yüzini maèşÿúa bulaşdum yine 
 

4 Ol deñizde yavı vardum bilimezem niçe oldum 
Ol ben oldum ben ol oldum deñiz oldum ùaşdum yine 

 
5 Deñiz olubeni ùaşdum mevc uruban yıldırışdum 

Gevher olup ùaşra düşdüm alındım ãatıldum yine 
 
6 Gevherlerüñ kÀnı oldum dertlerüñ dermÀnı oldum 

Canlularuñ cÀnı oldum her yerde bulındum yine 
 
7 Úamer oldum gice ùoàdum gÀh bedir gÀh hilÀl oldum 

GÀh şems olup żiyÀ virdüm seyr idüp sırr oldum yine 
 

8 Bulıt oldum gökyüzine úaùre ãaçdum yiryüzine 
Düşdüm ãadefler aàzına deñizden seçildüm yine 

 
9 Meger cünbiş baóruñ imiş úaùre baóra tÀbiè imiş 

Úul úul sulùÀn sulùÀn imiş úulluàumı bildüm yine 
 
10 èAbdürraóìm-i Tirsì’yem ol sulùÀn ben aña úulam 

Ebedì úullıúda olam dostı beni bildüm yine 
 

         VAV 
139  

 [FÀèilÀtün / FÀèilÀtün / FÀèilün] 
T. 41a 

1 Úanı ol yÀr isteyen gelsün berü 
CÀna cÀnÀn isteyen gelsün berü 

 
2 Yüregi biryÀn gözi giryÀn olan 

Derde dermÀn isteyen gelsün berü 
 

3 Külli sevdÀdan geçen dostı seven 
Dìn [ü] ìmÀn isteyen gelsün berü 

 

                                                 
139   M2.192. 
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4 Kendüzin dosta viren dostı alan  
Dost viãÀlin isteyen gelsün berü 

 
5 MeyòÀne-i èışúda içenler şarÀb 

Ser-òïş olmaú isteyen gelsün berü 
 

6 Mest olup ayılmayan leyl ü nehÀr 
BahÀdırlıú isteyen gelsün berü 

T. 41b 
7 Bu ̮èAbdürraóìm-i Tirsì’den bugün 

Dostı görmek isteyen gelsün berü 
   

YE 
140  

          [4 + 4 + 4 + 4 =16] 
M1. 82b 

1 Seni seven her dem aàlar diñmez gözünüñ  yaşları 
Hiç o gülmez daòı artar anuñ baàrınuñ başları 

 
2 èAşú ãayrusi olur yürür göñli cihÀndan yigrenür 

Leõõet almaz acı olur dünyÀnuñ her bir işleri 
 

3 Dünyada úararı olmaz gice gündüz rÀóat bulmaz   
Gözlerine uyòu gelmez hiç yaãduú görmez başları 

 
4 Aàlar kimseler dögmedin iñiler òaste olmadın 

Kesilür beñzi ölmedin key aruú olur tenleri   
 

5 Bu èÀlem òalúından úaçar iki cihÀndan el çeker 
Òalvetlerde dizin çöker seni gözedür gözleri 

B. 61b 
6  Dilleri seni õikr ider hem göñülleri fikr ider 

CÀn göñül fenÀya gider saña ulaşır özleri  
   

7 èAbdürraóìm-i Tirsìnüñ başına geleli èaşúuñ 
Hergiz diñmez gözlerinüñ aúar úanıyla yaşları 

                                                 
140  B. 61a — 61b. 
1a:  gözünüñ / gözleri (B.61a). 
3a:  bulmaz / görmez (B.61a). 
6:   M1. nüshasında sayfa kopuk olduğundan şiirin bu ve sonraki beyiti B.’den alınmıştır. 
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      141  
         [4 + 4 + 4 + 4 =16] 
M1. 84b 

 1 TemennÀ eylerem senden beni iy cÀnımuñ cÀnı 
Senden ayru olur-isem  úandadur bulmazam cÀnı 

 
2 CÀnum èışúuña düşeli sen sultÀna ulaşalı 

Senüñ-ile bilişeli sensüzin beklemez teni 
 

3 Nedeñlü yalvarur-isem  gözüm yaşın döker-isem 
Seni terk eyledür-isem sözüm ùutmaz úomaz seni 

 
4 èAceb sevdi seni bu cÀn seni idindi dìn ìmÀn  

Senden hirgizin ayrılmaz úodı terk eyledi beni 
 

5 Göñül ü cÀn berkiddiler beni göõden bıraúdılar 
İmmì dosta berk itdiler bıraúdılar bu dükkÀnı 

 
6 èAbdürraóìm-i Tirsìnüñ ùolaşalı başı èışúa 

Senüñ-içün döker her dem gözinden yaş-ile úanı 
 

7 Sekiz uçmaú óÿrusi-le ager èarø iderler señsüz 
Bana seni gerek senden virem ayrılmayam cÀnı 

 
142  

          [4 + 4 + 4 + 4 =16] 
M1. 85b 

1 İy yÀrenler nic’ideyin  cÀnımda dost sevisini 
Gün gün daòı ùurmaz artar bıraúmaz teraúúìsini 
 

2 CÀnımda dostuñ sevisi bu resm-ile giderise 
Áòir başımdan aşısar kim biliser n’olasını 
 
 

                                                 
141   M2.149 — 150. 
1b:  Dize M2.149’dan alınmıştır. olur-isem / olur-usam (M1.84b). 
3a:  Dize M2.149’dan alınmıştır. yalvarur-isem / yalvarur-usam (M1.84b). 
4a:  cÀn / cÀnı (M1.84b), vezne uymaz. 

142   M2.152. 
1a:  nic’ideyin / nice ideyin (M2.152).  
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3 Dost-ile cÀnuñ ezelde èahd [ü] peymÀnı var-imiş 
Uş öñürdi gönderdi dost cÀnıma èışú ilçisini 

 
4 èIşú ilçisi geldi úondu cÀna göñle óüküm sürdi 

Her yaña segirdim ãaldı gör imdi ne úılasını  
 

5 äıdı úodı nefs çerisin úurtarmadı hiç birisin  
Úırdı úomadı dirisin diñdürdi nefs àavàasını 

 
6 Göñül iúlìmin èışk aldı AllÀh AllÀh üni ùoldı 

Göñül ilin  òÀlì úaldı umaram dost gelesini 
 

7 Görüñ èışúuñ işin yine nice úasd eyledi cÀna 
İşbu cÀnumı ol dosta bildüm úurban úılasını 

 
8 èIşk ne yavlaú úıydı cÀna varlıàım hep úıldı fenÀ 

Anuñ-içün uş egnime geymişem yas úarasını 
 

9 Bu èAbdürraóìm-i Tirsì èışú elinden ölür ise 
èÁlem içre anuñ içün èÀşıú virsün salÀsını 

 
143  

 [4 + 4 + 4 + 4 =16] 
M1. 87b 

1 İy yÀrenler gördüñüz mi èÀşıúlaruñ óallerini 
èIşú odı düşmiş bunlara yaúar dün gün cÀnlarını 

 
2 èIşú odı cÀnları  yaúar gözlerinden úan yaş aúar 

Her dem dost kendüye çeker òoş almış gönüllerini 
 

3 Göñüllerini dost almış èışk bunları óayrÀn úılmış 
Dost bunları şöyle almış unutmış kendülerini 

 
4 Bunlar ere boyun virmiş bunlar er göñlüne girmiş 

Erenlerden naôar almış gözlemişler yollarını 
 
 
                                                 

6a:  Dize M2.152’den alınmıştır. ilin  òÀlì úaldı / eyleyen òÀlì úıldı (M1.85b), vezne uymaz. 
143   M2.163. 
2a:  cÀnları / cÀnların (M2.163). 
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5 èIşú şarÀbından içmişler iki cióÀndan geçmişler 
Başların ele almışlar oynamışlar  cÀnlarını 

 
6 Dost bunlaruñladur bile dost döndürür óÀlden óÀle 

èAceplemeñ siz bunlaruñ aàlayup güldüklerini  
 

7 Dost baàçesinde yaturlar dostuñ adını oúurlar 
Bülbülleyin òoş şaúırlar úoòulayup güllerini 

 
8 Bunlar işbu yirden degül dilleri bu dilden degül 

Bunlar èakl irdügü degül kimse bilmez óallerini 
 

9 Budur söz ÀşikÀr  nihÀn yüzlerin görücek èayÀn 
Unutdılar  iki cihÀn görücegez nurlarını 

 
10 Dostum Eşrefoàlı Rÿmì yüzindedür AllÀh nÿrı 

Ölmiş cÀnlar olur diri işidicek sözlerini 
 

11 Bu èAbdürraóìm-i Tirsì anuñ-içün söyler sözi 
Eşref-zÀde òaãlar óÀãı açıvirmiş gözlerini 

 
144  

 [MefÀèìlün / MefÀèìlün / MefÀèìlün / MefÀèìlün] 
M1. 89b 

1 Beni ol òalú iden ÒÀlıú şükür beni uyandurdı 
Yolum mürşide ùÿş itdi beni dosta  ulaşdurdı 

 
2 Naãióat aldum ol pirden getürdi dürri deryÀdan 

Òaberler virdi esrÀrdan şu cÀnımı boyandurdı 
 

3 Didi óaú yolunuñ eri ùuru  gel beri gel beri 
Sen iste senden ol yÀri diyüben beni úındurdı  
 

                                                 
5b:  oynamışlar / uyarmışlar (M2.163). 
9a:  ÀşikÀr / ÀşikÀre (M2.163). 
9b:  Unutdılar / Unudılur (M2.163). 
144   T. 42b — 43a, M2. 182. 
1b:  dosta / Óaúú’a  (T. 42b), (M2.182). 
3a:  ùuru / ùurı (T. 42b), (M2.182). 
3b:  Sen iste senden / Sen senden iste (M1.89b); Sen sende (T.43a); Sen sende iste (M2.182), vezne 

uymaz. úındurdı / úandurdı (T.43a). 
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4 Seni maóv eyle var yürü óicÀb sensin saña girü  
Ölümsüz ölmezsin didi diri bir óÀle dönderdi*  

 
5 Òaberin aldum ol yaruñ sözin añladum ol piruñ 

Yüzüni gördüm ol yaruñ beni fenÀya gönderdi 
 

6 Çü geçtüm aà u úaradan ikilik gitdi aradan 
Götürdi bürúaèın yüzden ma’şÿú kendüyi buldurdı  

 
7 Bu èAbdürraóìm-i Tirsì benligi başını kesdi* 

FenÀsı dÀrına aãdı beúÀ nevbetin urdurdı 
 

145  
         [4 + 4 + 3 = 11] 
M1. 92a 

1 Şolar kim ãıdú-ıla mürşide geldi 
Óaúúı bulmaà-içün irşÀda geldi 

 
2 Esìr oldı ol işikde o ùÀlib  

DermÀnın derd-ile almaàa geldi 
 

3 Düni gün muntaôır dosta uzanur 
Gözedür şeyò sözin ùutmaàa geldi 

 
4 Giçürmez furãatın ãaydın gözedür 

Şol aç şÀhin gibi şikÀra geldi 
 

5 ÓayÀtı mevti çöpe ãaymaz añmaz 
Derd-ile èışú-ıla  meydÀna geldi 

 
6 Bu yolda cÀnı başı dirìà itmez 

Virmege cÀnını cÀnana geldi 
 

7 Bu èAbdürraóìm-i Tirsì cihÀna  
Virip varın yÀrin almaàa geldi 

                                                 
4a:  girü / giri (T. 43a). 
4b:  ölmezsin didi diri /  ölmezdir didi (T. 43a), ölmezsin diri diri (M2.182). 
6b:  buldurdı / bildürdi (T. 43a), (M2.182).  
145   B. 62a — 62b. 
5b:  èışú-ıla / èaşú-ıla (B.62b). 
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146 
 [FÀèilÀtün / FÀèilÀtün / FÀèilÀtün / FÀèilün] 
M1. 94a 

1 Yoà-iken var eyledi rızúıñı taúdìr eyledi 
Yir içer ãaàlık sürersin añmazsın RezzÀúunı* 

 
2 Dürlü dürlü iş idersin úoròun yoúdur Tañrıdan* 

Yoú iùÀèat emrine hiç gözlemezsin yolunı 
 

3 Óaúúı úoduñ nefse uyduñ işledüñ çoú çoú fesÀd 
Uş varasın óaørete anda göresin óÀlüñi  

 
4 İşbu òÀnı evi yaptuñ òoş èimÀret eyledüñ 

Yıúduñ ol bÀúi evi úılduñ òarÀb aòretüñi 
 

5 èÖmrüñ olduàunca her gün ol ferişteler yazar 
Òayr u şerden ne kim itdüñse èamellerüñi 

 
6 Nice yük ùutduñ cihÀndan görmedüñ nedür metÀè 

Bilmedüñ ùoldurdılar èisyÀn-ile defterüñi 
 

7 äuretüñ adama beñzer ãıfatuñ dönmiş meded 
Geçdi èömrüñ òaberüñ yoú bilmedüñ aóvÀlüñi 
 

8 èAbdürraóìm-i Tirsì  bunda ara yoluñı 
İlteceksin óaørete çün göre ùur úumaşuñı 
 

            147 
         [ 4 + 4 + 4 + 4 =16] 
M1. 94a   

1 EyÀ àÀfil bu àafletüñ yoú mıdur bir uyanması 
YÀ bu cihÀnda yoú mıdur bu ãaàlıàuñ bir olması 

 
2 Key óarìã olduñ dünyÀya virdüñ başuñı àavàÀya 

Düşdüñ bir yañlış sevdÀya yoú mıdur bir uãanması 
 

3 Bu dünyÀ mülk degül saña èAzrÀéil aña ùur aña 
Áòir senüñ şol gögsüne yoú mıdur hiç bir  … 

                                                 
7a:  èAbdürraóìm-i Tirsì / İy èAbdürraóìm-i Tirsì (M1.94a), vezne uymaz. 

3b:  Dizenin sonu, metinde okunmaz haldedir.  
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4 äaàlıú ipini berk ãanduñ ecelüñi fikr itmedüñ 
Ol ipi şöyle berk ùutduñ yoú mıdur …  
 

5 áÀfil saña direm saña var şol úabirleri deñe 
Şol úadd ü úÀmetüñ ege yoú mıdur bir …  
 

6 İşbu ãaàlıàuñ óayÀtuñ hemen irincedür mevtüñ  
Senüñ daòı şol ãÿretüñ yoú mıdur bir bozulması 

 
7 Baú bir ölenler boynına dizilmiş ecel ipine 

Şol boynuñ ecel ipine yoú mıdur bir dizilmesi 
M1. 94b 

8 İşit bir ne direm saña úulaàuñ ùut benden yaña 
Hiç şol göñül dostdan yaña yoú mıdur bir uzanması 

 
9 Sende bir ölümüñ aña itdigün işleri deñe 

Şol itdügüñ fièillerüñ yoú mıdur bir ãorulması 
  

10 İy èAbdürraóìm-i Tirsì göñlüñe ölüm gelicek 
Dostdan yanın èarø idicek var mıdur bir sevinmesi 

 
148 

          [ 4 + 4 + 4 + 4 =16] 
M1. 96a 

1 İy bunda ululananlar şöyle Óaúúı unutduñuz mı* 
Ol AllÀhuñ òışmı úatı èılmiñüzi ùutduñuz mı 

 
2 Gökcek èilmi oúuduñuz gökcek èameller itdiñüz 

èİlim nÿriyle ùoldıñuz maúãÿd nedür bildiñüz mi 
 

3 Siz böyle ululanursız ùonlar giyüp ãalınursız 
Heman èilm-ile èamelsiz èaõÀbdan úurùulduñuz mı 

 
4 èAcebdür èilmi oúursız úapularda sürünürsiz 

Ve fi’s-semÀi rizúuküm Àyetin unutduñuz mı 
 

5 Kimseéi gözüñüz görmez faúìr göñli gözi sevmez 
Bi’llÀhi bize de idüñ kitablarda gördüñüz mi 

                                                 
4b:  Dizenin sonu, metinde okunmaz haldedir.  
5b:  Dizenin sonu, metinde okunmaz haldedir. 
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6 ŞeyùÀn daòı èÀlim idi niçün dergÀòdan sürüldi 
Meşhÿrdur ãuçı kibr oldı kitabda görmediñüz mi 

 
7 Ol èÀlimüñ taùlu sözi göñli alcaú güler yüzi 

Yüzüm ayaàınuñ tozı ùaèn itmezem bildiñüz mi 
 

8 Bu èAbdürraóìm-i Ùirsì èışú deryÀsınuñ baórisi 
Dürr-i gevherler çıúarur almaàa arlanduñuz mi 

 
149 

          [ 4 + 4 + 4 + 4 =16] 
M1. 97a 

1 Neye geldin bu cihÀna anı gör Àdem oàlanı 
Ol dostı bilmege geldüñ bildüñ mi Àdem oàlanı 

 
2 Ol seni yaradan ÒÀliú beni iste didi bayıú 

Úanı òiõmet aña lÀyıú itdüñ mi Àdem oàlanı 
 

3 Úanı ol dost-ıla ahdüñ elden çıúdı emÀnetüñ 
Anda çıúa òıyÀnetüñ bilesin Àdem oàlanı 

 
4 VefÀ úılmaduñ ahdiñe ulaşmaduñ ol dostıña 

Ôulm eyledüñ kendüzüñe óayf itdüñ Àdem oàlanı 
 

5 Úanı ol òÀtemüñ n’itdüñ nefsüñ parmaàına ùaúduñ 
Yañildüñ key òaùa itdüñ iy gÀfil Àdem oàlanı 

 
6 Ùapduñ ol nefsüñ dìvine geçürdüñ gönlüñ taòtına 

Varıcaú ol óaøretine ne dirsin Àdem oàlanı 
 

7 Çıúarduñ elden furãatı çekesin anda óasreti 
Red idecek Óaú óaøreti n’idesin Àdem oàlanı 

 
8 Yiter saña bu dert firÀú úalasın maèşÿúdan ıraú 

Varmazãañ anda yüzi aú ne müşkil Àdem oàlanı 
 

9 Òayra mı uàrar ol kişi düşmen-ile úoşa başı 
Áòir nedÀmetdür işi bilürsin Àdem oàlanı 
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10 İy èAbdürraóìm-i Tirsì dosta idenler hevesi 
Aradan ùaró itsün nefsi dost içün Àdem oğlanı 

 
150  

          [ 4 + 4 + 4 + 4 =16] 
M1. 98a 

1 äaàlıú saña ãañma úalur elbet bunda gelen ölür 
Ecel ökçeñ baãup yürür anı görmezsin ola mı 

 
2 GünÀhdañ rücÿè itmedüñ istiàfÀr tevbe itmedüñ 

Mürşide iúrÀr itmedüñ münkir gidersin ola mı 
 

3 İy èAbdürraóìm-i Tirsì kendü óÀlüñ gör nicesi 
Almadın emÀnet inãÀfa gelseñ ola mı*  

 
4 Yiter virdüñ èömrüñ yile istiàfÀr it ãuçuñ dile 

Giçer furãat yine ele bir daòı girmez ola mı 
 

151 
          [ 4 + 4 + 4 + 4 =16] 
M1. 98a 

1 GünÀhkÀr úullar dÀéim èinÀyet senden ilÀhì 
Nefs elinden zebÿnlara èinÀyet senden ilÀhì 

 
2 Bu nefs odına ùutuşdum günÀh deryÀsına düştüm 

GünÀh defterine geçdüm èinÀyet senden ilÀhì 
 

3 Yüzüm úarasını úoàıl keremüñ çoúlıàın görgil 
Ol defterden beni yuygıl èinÀyet senden ilÀhì 
 

4 GünÀhım öyle kim çoúdur ne iderseñ baña óaúdur 
áafursın keremüñ çoúdur èinÀyet senden ilÀhì 

 
5 Beni her dem bu nefs şerrir senüñ yolıñdan düşürür 

Saña èÀãì baña şer-gir èinÀyet senden ilÀhì 
 

6 İlÀhì ãuçumı bildüm rücÿè itdüm saña döndüm 
İstiàfÀr tevbeye geldüm èinÀyet senden ilÀhì 

                                                 
150   Bu şiirin baş tarafı sayfa kopuk olduğu için metinde bulunmamaktadır. 
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7 äuçum başıma úaúmaàıl maóşerde rüsvÀy itmegil 
Ùamu odına atmaàıl èinÀyet senden ilÀhì 

 
8 Bu èAbdürraóìm-i Tirsì budur her dem temennÀsı 

äuçundan geçe mevlÀsı èinayet senden ilÀhì 
 

152 
         [ 4 + 4 + 4 + 4 =16] 
M1. 99b 

1 GünÀhum çoú günahum çoú meded senden yÀ İlÀhì 
äuçumdan geç beni èafv it meded senden yÀ İlÀhì 

 
2 Yüzüm úara günÀhım çok saña lÀyıú èamelüm yoú 

Saña varmaàa yüzüm yoú meded senden yÀ İlÀhì  
 

3 Geçmiş günÀhımı añsam ele divid úalem alsam 
ÚıyÀmete degin yazsam dükenmeye yÀ İlÀhì 

 
4 Ki bu nefsim şÿma uydum günÀh baórine àarú oldum 

Elüm ùutàıl helÀk oldum meded senden yÀ İlÀhì 
 

5 Meded irmeye ger senden ümidim keserem benden 
Nice çıúa cÀnım tenden meded senden yÀ İlÀhì 

 
6 Áòir èAzrÀéil gelicek günÀhlarumı göricek 

Òışm-ile cÀna ãunacak meded senden yÀ İlÀhì 
 

7 Münker u Nekir gelicek úabrimde ãuéÀl ãorucak 
MecÀl yok cevap virecek meded senden yÀ İlÀhì 

 
8 Yarın maóşere varıcak èaybımuz èayÀn olucak 

äuçlular zebÿn olucaú meded senden yÀ İlÀhì 
 

9 Óaú terÀzu úurulucaú günÀhımuz urulucaú 
Sen anda úaêí olucaú meded senden yÀ İlÀhì 

 
10 äırÀù köprüsi úurula èÀãìler nice yürüye  

Düşe cehenneme yana meded senden yÀ İlÀhì 
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11 Girçi senüñ úullaruñ çoú ben itdügümi itmüş yoú 
Saña yalvaruram çoú çoú meded senden yÀ İlÀhì 

 
12 Tevbe tevbe yÀ İlÀhi ne kim itdümse günÀhı 

Senden umaram va’llÀhi meded senden yÀ İlÀhì 
 

13 Ne kim itdüm-ise itdüm elümi başumı açdum 
Geldüm óaøretüñe düşdüm meded senden yÀ ilÀhi 

 
14  Dilekleri dutarsın sen Kerìmsin sen Raóìmsin sen 

 ÓÀşÀ maórÿm úoyasın sen meded senden yÀ İlÀhi 
 

15 Bu èAbdürraóìm- i Tirsì diler senden kerem ıssı 
Zebÿn olur günÀh ıssı meded senden yÀ ilÀhi 
 

153 
          [ 4 + 4 + 4 + 4 =16] 
M1. 100a 

1  [Bu] dünyÀya virme göñül fenÀdur hey fenÀdur hey 
Devletine olma maàrÿr yalandur hey yalandur hey 

M1. 100b 
2 Yüz yılda dirdigüñ dünyÀ cÀn virüp sevdigüñ dünyÀ 

Bir günde tÀr ü mÀr olur ùaàılur hey ùaàılur hey 
 

3 Şol bunda devlet sürenler şişit giyüp çerb yiyenler 
Yir altında şöyle èüryÀn yaturlar hey yaturlar hey 

 
4 Bu dünyÀya ùoymayanlar Óaú yolına úıymayanlar 

Yarı[n] Àòiretde anlar peşmÀndur hey peşmÀndur hey 
 

5 Ne düşdüñ dünyÀ derdine yanarsın derdi odına 
İrmezsin dünyÀ dibine èummÀndur hey èummÀndur hey 

 
6 Her kim dünyÀyı cemè ider AllÀh buyruàın terk ider 

İmÀnsuz dünyÀdan gider ziyÀndur hey ziyÀndur hey 
 

7 Gel sen daòı aç göziñi ùoàrult AllÀha özüñi 
Çevir dünyÀdan yüzüñi àÀfilsin hey àÀfilsin hey 
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8 Aldanma dünyÀ alına viri ùur AllÀh yoluna 
Düşe gör AllÀh derdine yana ùur hey yana ùur hey 

 
9 Miskìnleri her dem gözet açlar ùoyur yalın ùonat 

İstiyeceñ yarın meded dermÀndur hey dermÀndur hey 
 

10 AllÀh eydürdiñ úuluma virsün dünyÀyı yolıma 
Gelsin girsün uçmaàıma seyrÀndur hey seyrÀndur hey 

 
11 Gör AllÀhı sevenleri dünyÀyı terk idenleri 

AllÀh yolında malları yaàmÀdur hey yaàmÀdur hey 
 

12 Geçdiler hep óicÀbları götirdiler niúÀbları  
Ol dost yolında cÀnları úurbÀndur hey úurbÀndur hey 

 
13 İy èAbdürrÀóìm-i Tirsì gör bir dosta Àşıúları 

Dost derdinden yürekleri biryÀndur hey biryÀndur hey 
 

154 
          [ 4 + 4 + 4 + 4 =16] 
M1. 103a 

1 Kime diyeyin rÀzuñı cÀnlular añlamaz oldı 
Kime diyeyin óaberüñ dilüm kimse bilmez oldı 

 
2 ÓayvÀnì cÀn almaz rÀzuñ óayvÀnì göz gör[mez] yüzüñ 

ÓayvÀnì úulaú òaberüñ işidüp añlamaz oldı 
 

3 Úoòuñ cÀnıma boyandı èışúuñ cÀnum göñlüm aldı 
èIşúuñ odı şöyle yaúdı eåerim belürmez oldı 
 

4 èÁlemler ùoludur úoòuñ èÀlemler ùolu òaberüñ 
Senüñ úoòuñ u òaberüñ àÀfiller ùuyamaz oldı 

 
5 Úoóuñı ùuymayan cÀnlar òaberüñ almayan cÀnlar 

Senden àÀfil olan cÀnlar Àdem-ãÿret óayvÀn oldı 
 

6 áÀfiller ùuymadı seni àaflet içre geçdi cÀnı  
Yarında görmeye seni dü-cihÀnda aèmÀ oldı 
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7 Bu dünyÀnuñ èızzetcügi şol fÀnice leõõetcügi 
Şu nefsÀnì şehvetcügi gözlerine óicÀb oldı 

 
8 Gitdi perhìz gitdi ùÀèat çoàaldı nefsÀnì şehvet 

Artdı yimek içmek şehvet bidèat riyÀ iş çoú oldı 
 

9 Bu dervìşlik dilde úaldı yalan daèvì cihÀn ùoldı 
Mübtedièìn şeyò çoàaldı meger Àòir zamÀn oldı 

 
10 èAbdürraóìm-i Tirsì var kendü óÀliñ gözle iy yÀr 

Nefsüñ ıãlÀh eyle zinhÀr saña şöyle òaber oldı 
 

155 
         [ 4 + 4 + 4 + 4 =16] 
M1. 103a 

1 YÀrenler ol dostıñ derdi görüñ bir n’eyledi beni 
Ayırdı yÀrenlerimden ÀvÀre eyledi beni 

M1. 103b 
2 Bir àarìbem uş gezerem èışú deryÀsında yüzerem 

İki cihÀndan bìzÀrem şöyle fÀrià itdi beni 
 

3 èIşú meclisine úarışdum èışú úadeóin ùolu içdüm 
Mest olup ben benden geçdüm şöyle ser-òïş itdi beni 

 
4 Ne òu yolumu görürem ne òÿ ben beni bilürem 

Ne ölüyem ne diriyem şol óÀle bıraúdı beni 
 

5 ÓÀlüm úÀlüm bilmez oldum úÀl ü úíl añlamaz oldum 
ÓÀú bÀùıl farú itmez oldum şöyle mecnÿn itdi beni 

 
6 CÀn göñül nedür bilmezem èaúl u  nefs nedür bilmezem 

Dìn ìmÀn nedür bilmezem bì-meõheb eyledü beni 
 

7 Ne insÀnem ne óayvÀnem ne ferişteyem ne cinnem  
Ne èAbdürraóìm Tirsìyem şöyle maóv eyledi beni 
 
 
 

                                                 
   6a:  èaúl u / èaúl-ı (M1.103b). 

7a:  cinnem / cinniyem (M1.103b), vezne uymaz. 
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156 
                 [7 + 7 =14] 
M1. 104a 

1 Dost-içün úÀyim ùuran dostum şeyòum óaøreti 
Dost-içün varın viren dostum şeyòum óaøreti 

M1. 104b 
2 MÀl ü mülkinden geçen dost havÀsında uçan 

Göñli gözini açan dostum şeyòum óaøreti 
 

3 Dost yolında cÀn viren úabl en temÿtu olan 
Dost yüzin èayÀn gören dostum şeyòum óaøreti 

 
4 LÀ mekÀn ãaórÀsında seyr eyleyüp yürüyen 

Buñlulara buñunan dostum şeyòum óaøreti 
 

5 Dervìşlerüñ ulusı Óaú Çalabuñ velisi 
Muóammedüñ vÀriåi dostum şeyòum óaøreti 

 
6 İfşÀéi’s-sırrı’r-Rabbu küfr diyu setìr iden 

èİlm-i ledün èÀlimi dostum şeyòum óaøreti 
 

7 CemÀl müşÀhedesin ezel üns meclisinde 
ÒÀãa’l-òÀãla  nÿş iden dostum şeyòum óaøreti 

 
8 Ve seúÀhüm Rabbühüm sÀúìsinüñ úadeóin 

Ezelde ùolu içen dostum şeyòum óaøreti 
 

9 Dostum èÀrif-i ãÀfì dostum mürşid-i vÀfì 
Himmetüñ bize kÀfì dostum şeyòum óaøreti 

 
10 ÒÀããası nÀsiúleri kemÀle irişdürür 

Dost-ıla buluşdurur dostum şeyòum óaøreti 
 

11 NefeòÀtı elùÀfı RabbÀnì nesìmlerin 
Göñül derecesinden viren dostum şeyòum óaøreti* 

 
12 ÔulumÀt-ı beşerden ùÀlibi  òalÀã iden 

Sebeb-i necÀt olan dostum şeyòum óaøreti 
                                                 

7b:  ÒÀãa’l-òÀãla / ÒÀãa’l-òÀã-ile (M1.104b), vezne uymaz. 

12a:  ùÀlibi / ùÀlipleri (M1.104b), vezne uymaz. 
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13 Şol baúar ãıfÀtları kimyÀ-yı èışúı birle 

ÒÀliã altun eyleyen dostum şeyòum óaøreti 
 

14 MerÀtib-i èìrfÀna dervìş èurÿc itmege  
Anlara mirúÀt olan dostum şeyòum óaøreti 

 
15 èÁlem-i naúlìden bizi èÀlem-i ıùlÀúa irgüren* 

Muúarreb ùarìúa çeken dostum şeyòum óaøreti* 
 

16 SulùÀn-ı úutbu’l-aúùÀbuñ Rasÿlu’llÀh neslinüñ* 
èAbdülúÀdir muòtÀrı dostum şeyòum óaøreti 

 
17 èArıca Óaú kelÀmı istióúÀúın kesb iden  

VÀsıùasız işiden dostum şeyòum óaøreti 
M1. 105a 

18 Eşrefoàlı Rÿmì sen İõnìúì ÚÀdìrìsin 
Mürşidler sulùÀnısın dostum şeyòum óaøreti 

  
19 Abdürraóìm-i Tirsì dosta úıldı óevesi 

Senden irdi çÀresi dostum şeyòum óaøreti 
 

157 
          [ 4 + 4 + 4 + 4 =16] 
B. 56b 

1 Yücelerden döndüreyin alçaúlara göñül seni 
Alçaúlardan alçaúlara indüreyin göñül seni 

 
2 Ayırayın òalúdan seni şöyle òÀk ideyin teni 

Ayaúlar altına yaènì bıraàayın göñül seni 
 

3 Nice úaçarsın yabana èaşú gemin urayın sana 
YÀb yÀb ol maèşuúdan yaña ha çekeyin göñül seni 

 
4 Başum gurbete urayım cÀnum bu yolda úoyayın 

B. 57a Ne kim olursam olayım úomayayın göñül seni 
 

5 Yürüyeyin yana yana èaşú odın urayın cÀna 
Baúmayayın mÀsivÀya geçüreyin göñül seni 
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6 Koyayın nÀmusı èarı ùaleb ideyin ol yÀrı 
Dün gün çekdüreyin zÀrı aàladayın göñül seni 

 
7 Dost àamın alayın başa yürüyeyin úalúa düşe 

Vaãfı dile gelmez ise uàradayın göñül seni 
 
8 äıàınayın o MevlÀya yüz urayın ol aèlÀya 

Abdürraóìm-i Tirsìye uydurayın göñül seni 
 

158 
 [FÀèilÀtün / FÀèilÀtün / FÀèilÀtün / FÀèilün] 
B. 74b 

1 Gerçek oldur bu cihÀnda gözleye dÀéim Óaúı 
Virmeye bir kez murÀdın nefsine ol dost Óaúı 

 
2 PehlevÀndur pehlevÀndur dü-cihÀnda ol kişi 

Dü-kevneynüñ terkin urdı sevdi taóúìú dost Óaúı* 
 

3 Başını ùob eyleyüben girdi èaşú meydÀnına 
Virdi cÀnın ùoymadı ol dost yolında dost Óaúı 

 
4 áayret-i nÀmusı èÀr şìşesin kesr eyledi 

B. 75a         Varlıàın yoúluàa virdi buldu rıøÀ-yı Óaúı 
 

5 Kendüden olmadı òabìr gine kendüde yoú 
Tevóìdi hem taóúìú oldı ol demi buldı Óaúı 

 
6 İy èAbdürraóìm-i Tirsì irdüñ-ise taóúìúa 

CÀnunı elbette virdüñ şükrÀne alduñ Óaúı 
 

159  
 [ 4 + 4 + 4 + 4 =16] 
T. 36b 

1 Ol benüm göñlüm alan yÀr bilmezem baña n’eyledi  
Aldı göñülcügüm benüm derde giriftÀr eyledi 

 
2 Bir oldı dünümle günüm bir dem ùurmaz oldı ünüm 

Ol benüm sevgüli yÀrim hiç öñümden gitmez oldı 

                                                 
159   M2.164. 
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3 èIşúdan ùolu ãundı baña andan içdüm úana úana 
CÀn [u] göñül-i dìvÀne mestlikden ayılmaz oldı 

 
4 YaàmÀ úıldı bu èışú beni bilmez oldım düni güni 

Şöyle delü úıldı beni òayr u şerr bilinmez oldı 
 

5 Sevgüñ şöyle ùoldı cÀna úomadı iki cihÀna 
Hergiz senden àayrı-y-ıla cÀn göñül avınmaz oldı 

T. 37a 
6 Bu èAbdürraóìm-i Tirsì èışúuñla ùutalı ünsi 

Terk eyledi úodı nÀsı úarışup yürimez oldı 
 

7 èIşúa ùolaşalı başı ùaène urur her [bir] nÀşi 
SevdÀ-yı dosta düşeli kimse óÀlin bilmez oldı 
 

160  
 [FÀèilÀtün / FÀèilÀtün / FÀèilÀtün / FÀèilün] 
T. 40a 

1 Gel berü gel úalma aèmÀ dostdan iy cÀnum cÀnı 
Gel berü cÀnÀn içün vir cÀnuñı cÀnum cÀnı 

T. 40b 
2 Mevt-i ãÿrì gelmedin gel dost-ıla ol ÀşinÀ 

Gel berü maèşÿú-ıla bulış biliş cÀnum cÀnı 
 

3 NÀzenìn èömrüñi virme bunda zinhÀr óayfa sen 
TÀ ki peşmÀn  olmayasın anda sen cÀnum cÀnı 

 
4 Yoldaş ol derd ehline gel derdli olàıl sen daòı 

Gel berü gel derdüñ al dermÀnuñ  al cÀnum cÀnı 
 

5 èIşú-ı maèşÿú ile èÀşıú ol yüri èÀlemde sen 
Gör yüri mÀèşÿú cemÀlin gel berü cÀnum cÀnı 

 
6 Dost cemÀlin kim ki görse bunda hiç úalmaz àamı 

Bunda anda şÀd yürür maèşÿú-ile cÀnum cÀnı 
 
 
                                                 

160   M2.190. 
3b:  peşmÀn / peşìmÀn (M2.190). 
4b:  dermÀnuñ / hem dermÀnuñ (T.40b), vezne uymaz. 
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7 äıdú-ıla èAbdürraóìm-i Tirsìye úayırma gel 
YÀr-ile yÀr olasın gel èÀri úo cÀnum cÀnı 

 
      161 

 [FÀèilÀtün / FÀèilÀtün / FÀèilÀtün / FÀèilün] 
S. 157b 

1 İy cÀn irmedüñse dosta yana yana var yüri 
İş bu derdden gice gündüz yana yana var yüri 

 
2 İş bu dünyÀ yazısında çünki ãayduñ almaduñ 

Şöyle maórÿm úalduñ ebed yana yana var yüri 
 

3 Çünki èÀşıú olmaduñ maèşÿú dìõÀrıñ görmedüñ 
Dü-cihÀnda úalduú aèmÀ yana yana var yüri 

S. 158a 
4 İş bu dünyÀ cìfesinde baàladuñ nefsüñ itin 

Aldanup murdÀra úalduú yana yana var yüri 
 

5 Çün elüñden uçdı èömrüñ úuşı úalduú naçÀr  
Gitdi aããuñ hep õiyÀna yana yana var yüri 

 
6 İşledüñ bunda nice yüz úarasın çoú çoú hemÀn 

Óaørete ̮ ilet yüz úarasın yana yana var yüri 
 

7 Bilmedüñ sen sende gevher úıymetin çün görmedüñ 
ØÀyiè itdüñ gevherüñi yana yana var yüri 

 
8 İy èAbdürraóìm- i Tirsì gevherüñ bulduñsa òoş 

VÀh eger bulmaduñ-ise yana yana var yüri 
 

162 
 [MefÀèìlün / MefÀèìlün / MefÀèìlün / MefÀèìlün] 
M2. 151 

1 Gelüñ ey dostı isteyen bugün isteyelüm anı 
Uralum cÀn u baş terkin ki bunda bulalım anı 

 
2 Anı istemege bil kim bugünden àayrı gün yoúdur 

Ki furãatdur bize bugün virevüz yolına cÀnı 
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3 Bilüñ bu dünyÀnuñ şuàlı ıraú úor ye…  
èAôìm dertdür bu buèd-ı dost bulalım derde dermÀnı 

 
4 Şol göñül bil ki úarardı bu dünyÀ õevúini bildi* 

Ki dirgürmedi öldürdi anı sevdÀ-yı nefsÀnì 
 
5 Bu hubb-ı mÀsivÀ rengin bu úalb …  bunda  

Ki tÀ úalbümüze nüzÿl ide sevdÀ-yı SübóÀnì 
 
6 Óaúìúat kim Óaúúı sevdi Óaúúı ol kendüde buldı 

Ki öldürmedi dirgürdi ab-ı hayÀt-ı RaómÀnì 
 

7 Bu èAbdurraóìm-i Tirsì vireli varını dosta 
Ki dÀéim sürer bugün uş bunda devrÀnı* 

 
 

8 Çü ben benden yavı vardum hem ol dem maúãÿdı buldum 
Her demüm úadr-i èíd oldı bugün aldum bu meydÀnı 

 
163 

 [FÀèilÀtün / FÀèilÀtün / FÀèilün] 
M2. 157 

1 Kimse bilmez kimse bilmez óÀlümi 
Derd-i dil-dÀr odı yaúdı cÀnumı 

 
2 Óalümi bilmez meger óaldaş ola 

Çeker ola her dem ol bu elemi 
 

3 Aña geldüm ezel üns-i yÀr-ile 
Derdine etdüm giriftÀr başumı 

 
4 Vaãl-ı dil-dÀr derdi düşdi cÀnuma 

Yare úıldı yüregüm derdi àamı 
 

5 Gerçi belürmez bu zaòmuñ yaresi 
Beñzümi saratdı gitmez gözüm nemi* 

 

                                                 
3a:  Dizenin sonu yazı silik olduğundan okunmamaktadır. 

5a:  Dizenin sonu yazı silik olduğundan okunmamaktadır. 
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6 Ùabìbe ãorsam devÀsın yaremüñ 
Eydiserdür bunda bulınmaz emi 

 
7 Niçe em sem eylesem bu yareme 

Daóı artar yaremüñ aúar demi 
 
8 Yüregüm yareleri artdı dirìà 

Bulınmadı yaremüñ emi semi 
 
9 Vaãl-ı dil-dÀrdur meger derdüm emi 

Çün götürmez yarem àayrı merhemi* 
 
10 Ey èAbdürraóìm-i Tirsì dost saña 

Virdi bugün úutlu olsun bu àamı 
 
11 Çün müyesser oldı saña yar àamı 

Berk yapış yardur hemÀn yÀrüñ àamı 
 

164 

          [4 + 4 + 4 + 4 =16] 
M2. 169 

1 Gelün ey dertlüler gelüñ bulalum derde dermÀnı 
Uralum başumuz terkin alalum ele çevgÀnı 

 
2 İki ãanmañ gelüñ biri uzaúdur menzil illeri 

Budur èÀşıúlaruñ óÀli virürler dost-içün cÀnı 
 
3 Çün eldedür bugü[n] furãat yarına úalmasun óasret 

Canuñ gözini aç gözet göresin bunda sen anı 
 
4 CihÀn ùoludur[ur] andan óicab sensin saña senden 

İşit ùut bir òaber benden var ortadan götür sanı 
M2. 170 

5 Úalma firúat-ile geri var it senden seni èÀrì 
TÀ tecellì úıla BÀrì göresin luùf-ı YezdÀnı 

 
6 Budur yol erinüñ óÀli olıcaú óÀl daòı èÀlì 

Görinü[r] èÀlem ol ùolı kalur ol sen olursın fÀnì* 
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7 Yürecigi olur biryÀn úılur kendüzüni èuryÀn 
Görür dostı olur óayrÀn olur èÀşıú-ı mestÀnì 

 
8 Úalmaz bir õerre benlik hìç daòı ãaà u fevú u taòt hìç 

Oldur andan àayrı yoú hìç yoúdur envÀr-ı elvÀnı 
 
9 èAbdurraóìm-i Tirsinüñ ne èaceb sözi var bunuñ 

Meger sevdÀ-yı dost úılmış anı ser-mest-i óayrÀnı 
 

165 
          [4 + 4 + 4 + 4 =16] 
M2. 178 

1 Gel ey ùÀlib ùaleb úıl sen bugün dìdÀr-ı maèşÿú[ı] 
Mühim olan bugün oldur elinden içesin sÀúì 

 
2 O sÀúìden içen cÀnlar ta ebed esrükdür anlar 

İçüp Àb-ı óayvÀn anlar ölümsüz úaldılar bÀúì 
 
3 Elüñde furãatuñ varken èömür senüñ-ile yÀrken 

Bulış ol yÀr-ile irken úo ol vaèdÀ-yı ıraúı 
 
4 èÁşıúlar vaèdeye küymez bugüni yarına úomaz 

Ölür maèşÿúdan ayrılmaz göñlünde firÀúı* 
 

5 Bu dünyÀ varına úalmaz sekiz uçmaàa aldanmaz 
Dostdan àayra naôar úılmaz olur ãayyÀd-ı maèşÿúı 

 
6 Úılur kendülügün fÀnì yÀre irmek-içün maènì 

Úadr-i èíd oldı her demi görür cemÀl-ı maèşÿúı 
 
7 Ey èAbdurraóìm-i Tirsì bugün gerek ise dostı 

Dil göñül cÀn-ile dÀim dost[uñ] tevóìdin[i] oúı 
 
       166 

 [FÀèilÀtün / FÀèilÀtün / FÀèilÀtün / FÀèilün] 
M2.184 

1 Şol göñül kim èışú-ı maóbÿb-ıla maórem olmadı 
Úaldı maórÿm maóreminden sırr-ı esrÀr bilmedi 
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2 Óıãn-ı tevóìd içre çünki toòm-ı èirfÀn ãaçmadı 
Çignedi hevÀmm òaşerÀt èilm ü èirfÀn bitmedi 

 

3 Úanda kim ol esed-i èışú şiddet-i savt eylemez 
Dilkü şeàÀl yurdı oldı dosta òalvet olmadı 

 
4 Gözi kördür münkirüñ çün àamı inkÀr içredür 

Ôulmet-i leyl içre geçdi şems-i enhÀr görmedi 
 

5 Úíl ü úali èışúa degşür gel berü MevlÀ’ña sen 
èIşú kitÀbın èışúdan oúuyana müşkil úalmadı 

 
6 NÀme-i genc şuàl idersin yÀ bunuñ genci úanı 

Ùaleb-i genc itmişler künc yüzini görmedi 
 

7 NÀme şuàlında geçürme èömrüñi aç gözüñi 
NÀme şuàlında úalanuñ eli gence irmedi 

 
8 äıdú-ı iòlÀã nÿr-ı tevóìde göñül óayy olmaya 

Müstemirr oldı memÀtı tÀ ebed óayy olmadı 
 
9  èAbdürraóìm-i Tirsì göñlüñi sen èışúa vir  

Şems-i èışúdan perverìş bulan göñüller ölmedi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9a:  èAbdürraóìm-i  / Ey èAbdürraóìm-i (M2.184), vezne uymaz. 
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

 

Bu çalışmamızda büyük sufi, şair Abdürrahim Tirsî’nin, hayatı şahsiyeti ve 

Divan’ı hakkında çeşitli bilgiler verilmiş, Divan’ın tenkitli metni mümkün olduğu kadar 

bütün şiirlerine ulaşılarak ortaya konulmuştur. 

Abdürrahim Tirsî’nin hayatı ve Divan’ıyla ilgili kaynaklar ve şimdiye kadar 

yapılmış çalışmalar ulaşabildiğimiz ölçüde tetkik edilmeye gayret edilmiştir.  

Abdürrahim Tirsî, Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu tamamlayıp, yükselişe 

geçtiği dönemde yaşamıştır. Bu devirde Anadolu’da siyasi, dinî ve millî birliğin 

güçlendirilmesi; sosyal,  kültürel, siyasi ve iktisâdî gelişmelerin gerçekleştirilmesinde 

diğer mutasavvıflar kadar Abdürrahim Tirsî de önemli bir rol üstlenmiş, değerli 

hizmetler vermiştir. 

Abdürrahim Tirsî’nin zahirî olarak hangi kurumlarda nasıl bir eğitim aldığıyla 

ilgili kaynaklarda yeterli bilgiler olmamasına rağmen, elimizde bulunan Divan’ı 

değerlendirildiğinde, iyi bir eğitimden geçmiş olduğu kanaati hâsıl olmaktadır. 

Henüz dört yaşında iken tanıştığı büyük şair ve mutasavvıf Eşrefoğlu Rumî, hem 

zahirî hem tasavvufî yönden onun bütün eğitimiyle ilgilenmiştir. Kadiriyye’nin 

Eşrefiyye şubesinin kurucusu olan bu zata intisab etmiş, seyr u sülukunda hızla 

ilerleyerek, şeyhinden sonra tekkenin başına geçmiştir.  

Eşrefoğlu’nun tek çocuğu olan Züleyha Hanım’la evlenmiştir. Bundan sonra 

Eşrefzâde dergâhının post-nişînleri onun soyundan gelmiştir. Temellerini Eşrefoğlu 

Abdullah Rumî’nin attığı Eşrefiyye kolu, Abdürrahim Tirsî ve evlâdı sayesinde gelişmiş 

ve yayılmıştır. Bu açıdan bakıldığında da Eşrefiyye tarikatı için Abdürrahim Tirsî’nin 

büyük önem arz ettiği görülmektedir.  
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O’nun sanat ve fikir dünyası, hayatında birinci derecedeki önemli şahsiyet olan 

Eşrefoğlu Rumî’den etkilenmiştir. Abdürrahîm Tirsî’nin bilinen tek eseri olan Divan’ı 

bunun en önemli göstergesidir. Tıpkı Eşrefoğlu Divan’ı gibi, sade, samimi, süssüz, 

özentisiz ve günlük konuşma diline uygun bir üslupla kaleme alınmıştır.  

Arapça ve Farsça kelimeler fazla tercih edilmemiş mümkün olduğu kadar 

Türkçe kelimeler kullanılmıştır. Tamu, uçmak, em, esrük, ıs, işik, kimesne, kanda, kanı, 

od, özge, yavuz, yavlak, yavı kılmak gibi kelimeler bunlara örnek verilebilir. Bu 

kelimelere Eşrefoğlu ve Yunus Emre Divan’ında da rastlamak mümkündür. Divan’da 

kullanılan Arapça, Farsça kelimeler ise halk arasında son derece yaygın olup herkesin 

anlayabildiği kelimelerdir.  

Tirsî Divan’ı, büyük halk kitleleri üzerinde etkiler uyandıran ve yüzyıllarca 

okuna gelen Yunus Emre ve Eşrefoğlu Rumî Divan’ları kadar meşhur olmamıştır. 

Ancak dil, uslüp ve muhteva açısından, onlar kadar güzel bir Divan olduğunu 

söyleyebiliriz. Güzel bir Türkçe’yle kaleme alınan bu şiirler yüzyıllardır edebi değerini 

korumaktadır. 

Abdürrahim Tirsî, gazel tarzındaki ilahilerini, hece ve aruz vezniyle kaleme 

almıştır. Çoğunluğu heceyle yazılan bu şiirlerin aruzla yazılanlarda, bol miktarda aruz 

kusurları bulunmaktadır. Aruzlu ve heceli şiirlerin çoğu musammat tarzdadır. Kafiye 

konusunda vezinde olduğu gibi serbest davranmış, çoğu şiirinde kafiyeyi tek ses 

benzeşmesiyle sağlamıştır.  

Abdürrahim Tirsî, Allah’a ve peygamberi Hz. Muhammed’e (s.a.v.) gönülden 

bağlı, samimi bir mümindir. Onun Divan’ında İslam akaidine aykırı bir ifade bulmak 

imkânsızdır. Şiirlerinde ayet ve hadislerden iktibaslar yapmış, Kur’an’da adı geçen 

peygamberlerden ve ünlü sufilerden bahsetmiştir. Bu onun Kur’an’a ve sünnete ne 

kadar bağlı olduğunun bir göstergesidir. 

Tirsî, Divan’ında çok sayıda tasavvufî haller, makamlar ve kavramlara yer 

vermiştir. Kendisi de bir tasavvuf büyüğü ve rehberi olduğu için şiirlerinde tasavvuf 
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yolundan bahsetmiş, nasihatler vermiştir. Kendisi de bir Hak âşığı olan Abdürrahim 

Tirsî’nin, şiirlerinde işlediği ana tema Allah aşkıdır. Divan’ındaki ilahiler, hem kendisi 

hem de dervişleri tarafından bestelenerek dergâhlarda okuna gelmiştir.  

Abdürrahim Tirsî, şairliği, ilmi ve tasavvuf bilgisiyle döneminin önemli 

şahsiyetleri arasındadır. Kendisinden sonra gelen şairleri etkilemiş onlara örnek 

olmuştur. Eşrefzâde dergâhından çok sayıda şair ve âlim yetişmiştir. Abdürrahim 

Tirsî’den sonra gelen Hamdi Efendi, Sırrı Ali Efendi gibi Divan sahibi sufiler bunlara 

örnek gösterilebilir. 

Netice olarak, Abdürrahim Tirsî ve Divan’ı üzerinde yapılan bu çalışmanın 

Tekke edebiyatı ve ilerde Abdürrahim Tirsî üzerinde değişik konularda yapılacak 

araştırma ve incelemeler açısından faydalı olacağını ümit ediyoruz. 
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EKLER 

Resim 1: Bir görüşe göre Abdurrahim Tirsî, Eşrefoğlu Abdullah Rûmî’nin yanındaki bu 
kabirlerden birinde medfundur. 

Resim 2:  Diğer bir görüşe göre ise, Abdurrahim Tirsî, Mudurnu Büyük Câmi Mahallesinde 
merhum Emekli Öğretmen Nuri Özdemir’in bahçesinde medfundur. Buradaki kabrin kitabesi şu 
şekildedir:  “Tarihin kim bilmez evvelinden deyu keşfeyledi irfan. İrer maksuduna elbet ziyaret 
eyleyen ihvan görünce kabri. Kutbü’l-arifin tarika-i Kadiriye'den Abdurrahim Tirsî hazretlerinin 
merkadi şerifidir.”  
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Resim 3: Abdurrahim Tirsî’nin doğum yeri olan Tirse köyü,  bugün Sakarya ili Pamukova ilçesine 
bağlı olup, 1938 yılında TBMM tarafından ismi “Kemaliye” olarak değiştirilmiştir. 

 
Resim 4: Eşrefoğlu Rûmî ve Abdurrahim Tirsî’nin yaz aylarını geçirdikleri, Tirse köyü 
civarındaki  “Pınarbaşı” yada “Şeyhler Avlusu” da denilen mevki. Günümüzde hatırasını korumak 
için buraya küçük bir mescit yaptırılmıştır. 
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Metinde esas alınan M 1. nüshasının ilk sayfası.
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Metinde esas alınan M 1. nüshasının son sayfası. 
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B. nüshasının ilk sayfası.
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B. nüshasının son sayfası.
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T. nüshasının ilk sayfası. 

 
 
 



 256

 

 

T. nüshasının son sayfası. 
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M 2. nüshasının ilk sayfası. 
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M 2. nüshasının son sayfası. 
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S. nüshasının ilk sayfası. 
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S. nüshasının son sayfası. 
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