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1-ÖNSÖZ
Başkent’in mânevî mimarı olan Hacı Bayram’ı Veli’yi, talebelerini ve
eğitim metodunu anlatma azim ve gayretlerimizin bir numünesi olarak bu
çalışmamızı sunmanın mutluluğu içerisindeyiz.
Millî, yerli ve İslâmî bir “gönüller sultanı” olan büyük Veli’ miz için, hiç
şüphesiz çok sayıda eser yayınlanmış ve bundan sonra da yayınlanacaktır.
Biz, bu eserimizde söylediklerimizi hep kendimize söyleye söyleye, o
güzel ışık şelâlesi Veli’ mizin yolunda kendimizce nefes nefese çıktığımız
bir yolculuktan esintileri suna suna gayretler sarf ettik. Çalışmalarımız
esnasında, Veli’ mizin talebeleri ile ilgili çok daha geniş bilgiler elde ettik,
onları özetleyebilir veya aynen verebilirdik. O zaman da eserimiz birkaç
cilten oluşmak zorunda kalırdı. Kısa, öz ve ana hatlarıyla öz geçmiş veren
kaynakları tercih ettik.
Hacı Bayram erenlerinin ışıklı yollarında ilerlemenin sonsuz mutluluğunu
yaşadık. Dünü bugüne aktarırken, esası bozmadan, eğip, bükmeden
tıpkısıyla huzurlarınıza getirdik.
Büyük Veli’ mizin soyundan gelen Fuat Bayramoğlu’ nun mükemmel eseri
rehberimiz oldu hep… Ve elbette ki ansiklopedik İslâmî kaynaklar… Sonra
da, Tasavvuf’un engin okyanusunda kulaç atmaya başladık. 100 ayrı
başlıktan oluşan Envar’ül Aşîkîn’i kendi ozan geönlümüzce ifade etmeye
ve her konu hakkında duygu ve düşüncelerimiziden bir demet sunmaya
çabaladık.
Bu eser kaleme alınırken ünlü Halk Ozanımız Âşık Kazanoğlu’ na
“projemize katkı” koymasını söylediğimde, bir “görev” kabul ederek
Envar’ül Aşîkîn bölümünde şiirleriyle desteğini sergilemiş olup, kendisine
teşekkür ediyorum. Editörlük konuusnda da İlâhiyâtçı üstadımız Ali
Gözütok’a, dizgi de şair Aysel Al’a ve yayıncı Birgül Parlak’a teşekkürlerimi
sunuyorum.
Saygılarımla….
Mustafa CEYLAN

2-HACI BAYRAM’IN ADI, DOĞDUĞU
YER VE ÇOCUKLUĞU
Hacı Bayram-ı Veli, Ankara’nın Solfasol Köyü’nde 1352 yılında dünyaya
gelmiştir. Asıl adı Numan’dır.
Bugün 'Solfasol' olarak anılan köyün adının eskiden Zül-Fazl veya Zû Fazl,
olduğu ve Arapça’da “Erdemli” anlamına geldiği çeşitli kaynaklarda
bildirilmiştir.
Babasının adı Koyunluca Ahmet, dedesinin adı Mahmut’tur. Babası
adından da anlaşılacağı gibi, geçimini, çiftçilik ve hayvancılıktan sağlıyor.
Annesi, hakkında mevcut kaynaklarda yeterli bilgi yoktur. Solfasol
köyündeki mezarının kitabesinde “Umm-i Hacı Bayram – Veli, yani “Hacı
Bayram-ı Veli’nin annesi, ibâresi yazılıdır. Dört duvarla çevrili olan mezarı
köylüleri, bir yapı içerisine almak istemişlerse de, mezar bunu kabul
etmemiş ve yıkmıştır. Köylülerin anlattığı budur. Bir söylenceye göre
annesinin adı Ümmü Gülsüm’ dür.
Asırlardan beri anlatılana göre, Hacı Bayram, daha annesinin karnında
iken konuşmuş, “Açça” deresinde çamaşır yıkarken annesine saldırmak
isteyen eşkiyâlara;
- Dokunmayın o hatuna! O bir veli anasıdır! 'diye seslenmiş ve eşkiyâların
korkup oradan kaçmalarını sağlamıştır.
Hacı bayram-ı Veli’nin doğum tarihi ihtilaflıdır. Kaynaklar 1257, 1339,
1350, 1352, 1353 gibi tarihleri vermişlerdir. Biz, 1352 tarihini kabul
ediyoruz.
Hacı Bayram’ın kızkardeşi yoktur. Hacı Bayram, ailesinin büyük oğludur.
Ortancasının adı Safiyüddin ve küçüğünün adı ise Murat’tır. Ve ona Abdal
Murad’ da denir.
Hacı Bayram yolunun erenlerinden Himmet Efendi 'O anadan doğma
yetişkin ve olgun kişi, yedi yaşındayken erip erişmişti' der. Annesi de
onun, daha karnındayken, kimi zaman “Allah! Dediğini işitirdim. Karnımın
içinde sanki yetişkin bir insan görürdüm' derdi.(1)

Ve Bunu (Der beyan- ı silsile-i Bayramiyye) bölümünde şöyle
yazmaktadır.
O mâder- zade şeyh ü pîr – i kâmil
Yedi yaşında derler oldu vâsıl
Dahi der mâderi hakkında Pîrin
Ki yani hazret – i sahib- serîrin
Benim bahtımda iken pîr – i agâh
İşidirdim gehî der idi: Allah
Dahi derdi bu kavli ümmü bilgil
Görürdüm batnım içre pîr-i kâmil.
Her velinin her evliyânın dünyaya gelişinde, gökle yer adeta bütünleşir,
bambaşka âleme bürünür. Bu güzel doğumu, hızla akıp giden zaman ve
durmadan dönüp duran dünya, yerinde durarak müjdelerken, insanların
yüreklerine, gözlerine müjdeler serper... Gökyüzünün ancak ehlince
bilinen ve ancak ehline görülebilen “hacet kapıları” ardına kadar
açılıverir. Yerin, arzın merkezinden bolluk, bereket, feyz, mutluluk,
kardeşlik fışkırıverir. Maddenin sonsuz alanında top oynayan atomlar
atomların içindeki elektronlar, protonlar, nötronlar ve onlardan daha
öteleri, sınırsız bir “haz” içinde “zikir” yapıp(Yüce Yaradan'ı anıp) şevk
içinde dönerler, dönerler..
Yüzseksen bin âlem diye ölçülerimizle, keşfedebildiğimiz, en büyük
sistemler, en iri gezegenler, yıldızlar, uydular, güneşler ve
keşfedemediğimiz ötekiler de sınırsız bir “haz” içinde “zikir” yapıp huşu
içinde dönerler, dönerler...
Bir sevinç dalgası, bir bereket yağmuru insanı ve dünyasını yeniden
nizama sokar.
Her “ufuk” insan’ın, her “veli”nin, her “evliyâ’ nın doğumunda bu hep
böyle olmuştur.

Böylesine muhteşem tablonun yaşandığı zamanda dünyayı şereflendiren
Koyunluca ailesinin ilk oğlunun adını 'Numan' koydular.
Numan’ın doğumu ile, Solfasol (Zulfadil) köyü’nde, bir bolluk, berekettir
başlamış, kuşlar sürüler halinde köyün üzerinden alçaktan uçarak adeta
bu mutluluğa ortak olmuş. Dargınlar barışmış, kavgalar durmuş. Alın teri,

göz nuru, el emeği kıymet ölçülerinin en başına geçmiştir. Çalışmak,
didinmek, yılmadan-korkmadan emek sarf etmek gönüllere ferahlık
verirken, 'emek' mutluluk abidesi haline gelmiştir. Köyü, bir sevinç
dalgası, bir bereket yağmuru çevrelemiş ki bunu anlatmak, bu duyguları
kâğıt üzerine dökmek mümkün değildir.
Numan, köydeki diğer çocuklardan bir başkaydı. Her halinden her
davranışından çevresindekiler ister istemez etkileniyordu. Büyüyüp
serpilirken, çevresinde gönül radarlarını gezdiriyor. İçinin dağlarında
biriken kar ve efkârı, yüreğine yığılan soruları, araştırmacı ve gözlemci
kanâatiyle cevaplandırıyordu.
Alnı bulutların üstündeydi. Bulutların ötesindeki, ötelerdeki âlemi, Hakk
vergisi aklı ve lisânıyla bulabiliyordu.
Gözü, oyundan ve oynaştan uzak, Hakk'ı ve Hakikat’ı arar durumdaydı.
Saman âlevi gibi parlayan sonra, birdenbire sönüveren neşelerde tat
bulmuyor, köyün kırlarında, tepelerinde dolaşıyor, hudutsuz “hazlar”
veren, bitimsiz sıcak bir SEVGİLİ' yi arıyor, arıyordu.
Anası ve babasından aldığı ALLAH sevgisini işte bu hür kırların havasında;
karıncalarda, kuşlarda böceklerde, çiçeklerin renklerinde otların
yeşilliklerinde buluyor, bundan da büyük “haz” ve “mutluluk” duyuyordu.
Kardeşi, Murad şairdi. Onun şiirlerini dinler, onun türkülerini dinlerken
kendinden geçerdi. Çimenler üzerine bağdaş kurup oturduğunda, insan
dilinin ve kelimelerin şiir kuşunun kanatlarında ne güzel bir kıvama
kavuştuğuna şahit olurdu.
Düşünceliydi; bakışları, dağların sert bağrını deler, ötelerin ötesine
varırdı.
Ankara ve Sulfasol (Zulfadil) köyünün ve öteki köylerin insanlarını
düşünür, mutlulukları ve sıkıntılarıyla kalbi bağ kurardı”.(2)
Numan’ın Arapça dersi öğretmeni Şeyh İzzettin’dir. İzzettin, Ankara’nın
meşhur hocalarından birisidir.

(1) BAYRAMOĞLU, Fuat: Hacı Bayram- ı Veli kitabı)
(2) UYDUM, Remzi, Sayfa 21- Ankara Evliyaları

3-MÜDERRİS

(PROFESÖR)

NUMAN ve

ANKARA MEDRESELERİ
Selçuklular zamanında kurulan medreselerle Ankara ilim ve
irfanın merkezi haline gelmişti. Daha sonra Fatih devrinde
medrese eğitimi daha çok gelişmiştir. Medreselerde okuyan,
yüksek tahsil yapan öğrencilere ( talebe- i ulûm) denirdi.
Medreselerde okunan başlıca dersler.
A- İlmi Şerif
B- İlmi Mantık
C- İlmi Bedii
D- İlmi Edep
E- İlmi Kelâm
F- İlmi Beyan
G- Heyet
H- Hendese
İ- İlmi Maâni
Bütün derslerin okunması mecburi değildi. Öğrencinin İstediği
dersi seçmesi serbesti.
1235’te ABDÜLHAMİD’in karısı ZAHİDE HANIM Ankara’nın Öksüzce
semtinde bir medrese yaptırdı. Kara Medreseyi ise Melike Hatun
bizzat başında durarak yaptırmıştır.
**
Ankara’daki bazı medreseler:
-

Hacı Bayram Medresesi
Zincirli Medresesi
İpekçioğlu Medresesi
Mermerzade Aliağa Medresesi
Kağnı Pazarı Medresesi
Sevdediye Medresesi
İbadullah Medresesi
Doğanbey Medresesi
Minharoğlu Medresesi
Seyfettin Medresesi
Karacabey Medresesi

-

Kethüda Medresesi
Sarı Abdullah Medresesi
Taşköprüzade Medresesi
Sarı Hatip Medresesi
Mustafa Paşa Medresesi
Ağazade Medresesi
Seyfiye Medresesi
Sarı Kadın Medresesi
Yeğen Bey Medresesi
Yeşil Ahi Medresesi
Saraç Sinan Medresesi
Molla Büyük Medresesi
Sultan Alâattin Medresesi

**
Melike Hatun’un yaptırdığı Kara Medrese bunlardan en önemli ve
en meşhurudur.
**
Çocukluk ve gençlik yılları devamlı tahlil ve arayışla geçen
Solfasol (Zulfasol) Köyü’nden Koyunluca Ahmet’in oğlu Numan,
artık bu önemli ve meşhur medresede, yüzlerce binlerce talebeye
ders veren, ilim öğreten, onları hayata hazırlayan 'müderrisöğretmen' di ve ünü memleketin her tarafına dalga, dalga
yayılmıştı.
Her sabah evinden at üstünde yola çıkar. Kara Medrese’de ilme,
irfana, feyze susamış memleket evlâtlarına ders vermek için
tabiat ananın bütün olumsuzluklarını göğüsleyerek yağmur, kar
demeden yol alırdı.
Diğer medreselerde bulunan İbni Melek, Cemaleddin, Mehmet
Aksaraylı, Şemseddin Mehmet Molla Fenari, Davud Kayseri, Şeyh
Şahabettin Sivasi’nin talebeleri de, O'nun mükemmel derslerini
dinliyorlardı”.(3)
**
“Fakat onu hayat âlemine birinci defa müderris olarak karışmış
olarak görüyoruz.Şu kadar ki bu müderrisliğin o vakit büyük bir
kıymeti vardı. Eğer Bayram emsalleri arasında ehliyetini ispat
etmiş ve seçkinlik kazanmış olmasaydı, Ankara’da vaktiyle Melike

Hatun’un yaptırmış olduğu Kara Medrese müderrisliğine (bugünkü
deyimiyle kürsü sahibi profesörlüğüne) nasıl tayin olunurdu?
Hem o senelerde Anadolu’da Konya, Kayseri, Sivas, Amasya,
Aksaray, Tire, Aydın... gibi yerlerde bulunan medreselerden
bazıları Selçuklulardan kalmış büyük ve muhteşem bir üniversite
hükmünde idiler. Onun için o medreselerde İbni Melik gibi,
Cemaleddin Muhammed Aksarayî gibi, Şemseddin Muhammed
Molla Fenari gibi, Davud Kayseri gibi, Şeyh Şihâbeddin Sivasî gibi
muktedir âlimler seçilip gönderiliyordu.”(4)
**
Kara Medreseyi yaptıran Melike Hatun’un kim olduğunu kesin
olarak bilmiyoruz. Ancak, Melike Hatun’un Ankara Osmanlı
topraklarına katılmadan önce yaşamakta olduğunu ve medresenin
I.Murat (1360-1379) zamanında resmî kayıtlarda tescil edilmiş
bulunduğunu öğreniyoruz. 1571. yılına ait Ankara evkaf
defterindeki bir kayıtta ve biyografik yapıtlarda verilmiş bilgiler,
bu tarihi teyit eden önemli belgelerdir.”(5)
“Kaynaklar onun “ulûm-ı akliye ve fünûn-ı şer’iyyeye içtigâl-i tâm
ile meşgul olup temehhür eyledikten sonra, tasavvufa intisâbına
kadar, müderrislik yaptığını kaydeder”.
“…Burada o dönem medreselerinin durumuna ve müderrislik
mesleğine kısaca işaret etmek istiyoruz.
Alpaslan’ın veziri Nizâmülmülk’ün, resmi bir hüviyetle başlattığı
'medrese eğitim sistemi' İslâm dünyasında hızla yayılma fırsatını
elde etmiş bulunmaktadır. Daha önce de işaret ettiğimiz gibi, bu
eğitim kuruluşlarında fıkıh, hadis, tefsir, riyaziye, hendese,
astronomi ve felsefe dersleri okutulmaktadır”.
“….Anadolu Selçuklularından Osmanlılara intikal eden bu
medreselerde, ders verme durumunda olan ve müderris adı
verilen kişiler günümüzdeki profesör titrine sahipken, medreseler
de
günümüz
üniversiteleri
hükmündeydi.
Devrinin bilimlerinde derinleşmiş olan Hacı Bayram Velî, o dönem
ilim hayatında mühim bir yer işgâl eden Ankara Kara Medresesi’ne
müderris olarak tayin edilir.
Hacı Bayram Veli’nin tasavvufî hayata atılmadan önce sadece
müderrislikle meşgul olduğunu biliyoruz. Onun, bir medresede

müderrislik yapabilecek seviyede ilmî kariyere sahip oluşu, bizce
en önemli meziyetidir.
Hacı Bayram Veli’nin müderrislik(öğretmenlikte) ki başarısı, O'nun
etrafında, Akşemseddin ve Eşrefoğlu Rumi gibi, medreseden
yetişme şahsiyetleri toplamıştır. İlim ile tasavvufu birleştiren bu
sûfiler, Hacı Bayram anlayışının yüzyıllarca yaşamasına önayak
olmuşlardır.
Hacı Bayram veli’nin tasavvufî hayata atılmadan önce ne kadar
süre ile müderrislik yaptığı hususu, bilinmemektedir. Fakat onun
hangi tarihlerde bu görevi terk ettiği hususunda, Bayramoğlu’nun
yaptığı tespiti kayda değer bulmaktayız. Bu tespite göre Bizans
imparatoru II Manuel Palaiologos, Sultan Yıldırım Bayezid’ in yanı
sıra bir sefere katılmak üzere 1391 senesi kış mevsiminde
İstanbul’dan ayrılmış ve bir süre, Ankara’da bir müderrisin evinde
misafir kalmıştır.
Manuel’in yazdığı mektuplara göre, bu müderris yönetimden
şikâyetçidir.
Bayramoğlu, bu müderrisin Hacı Bayram Veli olduğu
kanaatindedir. Manuel, kendisi Ankara’dan ayrıldıktan sonra, bu
müderrisin de şehri terk ettiğini kaydeder. Bu olay 1392 Şubatında
cereyân etmiştir. Gerçekten Hacı Bayramı Veli, Ankara Savaşı'nın
seneler öncesinde Ankara’dan ayrılmış ve şeyhi Ebû Hâmidüddin
Aksarayî’ nin yanına Kayseri’ye oradan da şeyhi ile beraber
Bursa’ya gidip, Çelebi Mehmet Medresesi’nde bir süre müderrislik
yapmıştır. Mutasavvıfımız bu sırada, yaklaşık 45 yaşlarındadır.
Kanaatimizce Hacı Bayram Veli’nin, tasavvufi hayata yönelişi,
1392’den sonraki zaman diliminde aranmalıdır. (6)
---(3)
(4)
(5)
(6)

UYDUM, Remzi, a, g, e
AYNÎ, M. Ali, a.g.e, sh: 65-66
BAYRAMOĞLU, Fuat: a.g.e. Sh:15
Cebecioğlu Ethem, a.g.e.30-32

4-MÜDERRİS NUMAN’ DAN HACI BAYRAM’A
Somuncu Baba, enfes bir mıknatıstı. Madenin kimde olduğunu
biliyor ve kendisine doğru o madeni atom hızıyla çekiyordu.
Numan’daki madeni de ölçmüş, tartmış, biçmişti. Ayrı bir maden
değildi bu. Kendi öz bağrındaki nurâni madenin korlaşmaya hazır
bir parçasıydı. Kendinden, kendi bağrından bir parçaydı yani...
Veliler, kendi parçalarının nerede ve ne şekilde, ne halde
bulunduğunu, arada kilometreler, kıtalar bile olsa, bilir, duyar,
görür ve işitirler. Rüzgârla, bulutla, yağmurla, toprakla ve
havayla muhabere yapabilirler. Hiçbir araç olmadan, araya
herhangi bir dünya maddesi sokmadan, tenleri içindeki atom
santralarını ve elektronik beyinlerini çalıştırarak, bendelerini,
yanına çağırırlar. Çağrılan da, bu çağrıya, mutlaka ama mutlaka
icâbet eder. Çağrıya uymamak, direnmek, gelmemek elinde
değildir, çağrılanın.(1)
**
“….Şakayik-i
nu’maniyye
çevirisinde
bu
olay
şöyle
anlatılmaktadır. “sikat-ı eshab-ı tarîkatten menkuldür ki Şeyh
Hâmid-i Kayserî hazretleri Şeyh Şüca’ı Karamani’ye Engürü’de
Hacı Bayram adlı bir müderris vardır. (Var ânı davet eyle gelsün)
deyü gönderdi. Şeyh Şüca merhum dahi Engürü'ye varub Hacı
Bayram-ı medresesinde ders der iken bulup Şeyh Hâmid
tarafından davet eyledikte Hacı Bayram: (davete icâbet lâzımdır)
, deyü kalkub Kayseri’ye varub Şeyh ile mülâki olduklarından Şeyh
Hâmid Hacı Bayram’a ulemâ-yı zâhirin mevtâsının merâtibini ve
erbab-ı bâtının mevtasının meratibini gösterip (kangısı muhtarın
olursa ânı ihtiyâr eyle!) dedi. Hacı Bayram Sultan eshab-ı bâtının
hallerini rif’atde ve kendülerini saadette görmeğin meşayih
tarikatını
ihtiyar
idüb
tarik-i
tedrisden
feragat
eyledi”.(Bayramoğlu,Fuat; a.g.e)

**

'...İntisâb tarihi 1393 veya 1394 yılları civarındadır. İntisâb yeride
Kayseri’dir.
Hacı Bayram Veli’yi tasavvuf hayatına iten faktörler nelerdir?
Bizce bunun iki cevabı bulunmaktadır. Birincisi ve önemlisi, onun
tasavufa mütemâyil “istidâd-ı fıtrîsı” dir.
Hacı Bayram Veli'yi tasavvufî hayata iten sâikin benzeri, Gazali ve
Câmi de görülmektedir.
Hacı Bayram Veli’yi tasavvufî hayata iten ikinci faktör de,
yaşadığı devrin içtimâi, siyâsi bozukluklarıdır.
Ankara’ya 1392 senesinde gelen II.Manuel Palaiologos’un
yazdıklarından, Hacı Bayram Veli’nin Yıldırım Bâyezid’in bazı
davranışlarını tasvip etmediğini, yönetimi eleştirdiğini görüyoruz.
Gerçekten de, o devirde kadılara kadar bulaşan eğlence içki ve
rüşvet hastalığı, önemli boyutlarda tırmanma kaydetmişti.
Esâsen Hacı Bayram Veli ile aynı yaşta bulunan Eşrefoğlu Rumî
eserlerinde, yaşadığı dönemi anlatırken, sık sık içtimâi
bozukluklara temas etmektedir.
Hacı Bayram Velî, bozukluklara tepki gösterme tavrında yalnız
değildir.
Sultan Yıldırım Bâyezid’in damadı Emir Sultan’ın
inşaatının bitiminde yaptığı doğrudan tenkid ve Molla
Yıldırım Bâyezid’e karşı çıkarak Bursa’yı terk ile
yerleşmesi, kaynaklarda görülen, müşahhas karşı
örneklerindendir.(Cebecioğlu, Ethem, a.g.e)

Ulu Cami
Fenâri’nin
Konya’ya
tavır alış

**
Hamidüddin Veli (Somuncu Baba) müderris Numan’ı potasına aldı.
O’nu hamur misâli yoğurdu. Ocağa koydu pişirdi, kızgın saç
üstünde dumanını çıkardı.
Halvethânede, kaynaktan fışkıran rahmet ve feyz damlaları,
Numan’ın gönül kovasına tas tas doldu. Zahiri ve bâtınî ne kadar
ilim var ise, hepsini damla damla, hece hece, tas tas doldurdu

içine... Tam bir teslimiyet ve vecd hâli içinde O’nun avuçlarına
kendisini terk etti.
İlahi aşkı ve sırrın sırrını, ballar balını, yudum yudum tattı. Aşksız
kâinatın manâsız ve boş olduğunu anladı. Aşkı, olgun meyveye
döndü, sevda bahçesindeki, sevgili ağacının meyvesini
olgunlaştırdı.
Bütün makamları öğrenen Numan, aşkın pervânesi olmuştu. Her
iki âlemin bütün makamlarını görüyordu gayri.
Gayri, kantarın topu düzelmişti. Gayri, mercek en küçük
varlıkların dahi zikir ve hareketlerini gösteriyordu.
Bütün mevki ve makamlar gösterilip;
- Hangisi muhtârın olursa anı ihtiyâr eyle denmişti” (Uydum,
Remzi; a.g.e)
**
“Bu buluşmanın. Bir kurban bayramı günü geçtiği söylenir. Bundan
dolayı da Şeyh Hâmid’in, o zamana kadar adı Numan olan
müderrise Bayram mahlasını,yani “seçilmiş gün” adını verdiği
yazılır”.(Bayramoğlu, Fuat, a.g.e)
**
“Her devirde veliler görev başındadır. Cenab-ı Allah (c.c.) velisiz
devri yaşatmaz, yaratmaz….
Irşad, önemliden de önemli bir görev. Mürşid, irşad etme görevini
almış veli...
Mürşid, zahir ve bâtın ilimleriyle donatılmış, İslâm mührünü
çağının kalbine vuran, beynine nakşeden, bilinmezi bilen,
görünmezi gören, keramet ehli, Allah ’ın sevgili kullarının en
hâsı…
Mürşid, velidir. Veli, dosttur, sevgilidir.
Veli, velâyet sırrına erendir. Sırrın sırrını bilendir.
Veli, velâyet makamında oturandır. Peygamberlerin varisleridir.
Veli, doğru yola sevkeden, kötülüklere kapılarını kapayan güçtür,
kuvvettir.(Uydum, Remzi; a.g.e)

**
“Mutasavvıfımız Hacı Bayram Veli, Ebû Hamidüddin Aksarayî ile
1393-1394 yılları civarında bu şehirde buluşur ve ondan el alır. Bu
bize şunu gösterir: Şeyh Ebû Hamiddüdin Aksarayî, henüz Bursa’ya
hicret etmemiştir, Ancak Ulu Cami’nin 1400 yılı Mart ayı içindeki
açılışında, ilk hutbeyi okumuştur. Bu durumda, Şeyh Ebü
Hâmidüddin Aksarayi, 1394 ile 1400 seneleri arasında,
kaynaklarda tespit edemediğimiz muhtemel bir tarihte,
Kayseri’den Bursa’ya göç etmiştir. 1400 yılında, halk arasında
“Etmekçi Koca” diye tanındığı göz önünde tutulursa, onun bu
tarihten hayli zaman önce Bursa’ya geldiği düşünülebilir.
Olayların mantıkî bir zincir içindeki seyri, bize bu hicret olayının
1394 ile 1397 yılları arasında olduğunu göstermektedir. Verdiğimiz
bu tarihler, bizce en kuvvetli ihtimâl dahilinde olanıdır. “
“…Hicret sebebi olarak, Anadolu’nun dil, kültür, ırk açısından
hızla Türkleşme safhasına geçmesi ve bu safhada Ebû Hamid’in
müessir bir rol oynamak istemesi düşünülebilir. Zira Bursa,
Osmanlı Devletinin başkenti olarak idarî, siyasi, fikrî, ilmî, iktisadî
ve dinî açıdan, o yıllarda fevkalâde haraketli bir merkezdi. Yani
Bursa, Ebû Hamîd’in bu şekildeki bir misyonu için oldukça uygun
bir konumdadır. Nitekim Bayramî kaynaklarından bazılarında, Ebû
Hamid’in, kuruluş döneminde Osmanlı Devleti’ne destek verdiği
şeklinde bahsedildiği görülür.
Hacı Bayram Velî, şeyhi Ebû Hamid ile beraber Bursa’ya gelmiş ve
yerleşmiştir. Bayramoğlu’nun da ifâde ettiği gibi, Ebû Hâmid,
Hacı Bayram ve Emir Sultan ile yakın ilişki içindedir.”
(Cebecioğlu,Ethem; a.g.e)
**
“Evliyânın halinden ancak evliyâ anlar. Onların gözleri, gönülleri
arasındaki “manevi telsizler” vardır. Birbirlerini çok kolay
tanırlar, bilirler, severler. Bizim, dar ve kuru akıl kalıplarımız, bu
ulvî muhabereyi anlamaktan âcizdir, zavallıdır. Biz, satıhta
iskâmbil kâğıtları misâlince durmaktayız, rüzgârın önünde çaresiz
kâğıtlar gibiyiz…
Ya onlar? Onlar, kalelerden daha muhkem. Asırlık çınar ağaçları
gibi, kökleri en derinlerde. Biz aysbergiz...Asıl, büyük kısmımız
suyun içinde.Sathın altında. Onun için göremeyiz. Hele hikmet

okyanusuna bir dalalım, işte, ancak o zaman, okyanusun içindeki
büyük kütleyi görebiliriz.
Bursa’da Osmanlı Hükümdarı Yıldırım Beyazıt’ın damadı Emir
Sultan, ki, asıl adı, Şemseddin Muhammed bin Aliy’ ul Hüseyniyi
Buharî’dir, gönül gözü açık, mânevi telsizleri çalışan bir
evliyâdır.” (Uydum, Remzi; a.g.e)
**
“Mutasavvıfımız Hacı Bayram Velî, Bursa’da hangi işle meşgul
olmaktadır?
Şüphesiz, Ebû Hâmid’e intisâb etmeden evvelki mesleğiyle
hayatını sürdürmektedir. Daha önce de ifâde ettiğimiz gibi, 13931394 yıllarından sonra, Hacı Bayram Velî, artık Ankara’da değildir.
Şeyhi nerede ise, o da oradadır. Yani bir başka deyişle,
Bursa’dadır. Ve eski görevini sürdürmektedir. Yeni görev yeri,
Çelebi Sultan Medresesi’dir.
Hacı Bayram Veli’nin görev yatığı bu medrese, Çelebi Sultan
Mehmet tarafından yaptırılmış olup, 'Yeşil Medrese' adı ile de
tanınır. O dönemin çok önemli bir eğitim merkezidir. 1419 tarihli
bir vakfiyede, müderrislerine günlük maaş 20 akçe, her ay bir
müd arpa verildiği kaydedilir.”
“Medrese tahsili görmüş Ebû Hâmidüddin Aksarayî’nın, bu sosyal
mevkiine göre bir işle meşgûl olmayıp, 'Ekmekçilik' gibi basit bir
mesleği, geçim kaynağı seçmesi, onun, melâmet meşrebine sahip
bir sufî olduğunu gösterir. Bu meşreb, ileride talebesi Hacı
Bayram Veli’ye de yansımıştır.
Ebû Hamidüddin Aksarayî’nin fırını ve ikamet ettiği, yer Bursa’da
Molla, Fenarî mahallesinde olup, hâlen ziyâret olunmaktadır.
Elimizdeki bilgilere göre, Ebû Hâmid’in ekmek satışı yaptığı yer,
Ulu Cami’nin karşısındaki Sahaflar çarşısının içidir. Çarşı
günümüzde, ticâri bir merkez olarak varlığını devam
ettirmektedir.”
'Ebû Hamidüddin Aksarayî’nin (Ulu Caminin açılışında Fatiha
Suresi’nin taşıdığı mânâyı anlattığı, bu hutbeden sonra camiyi
aynı anda üç kapısından terk etme kerâmetini göstermesi, halk
arasındaki mânevî nüfuzunu iyice artırır.

Ebu Hâmid, kaçtığı şöhretin ortasında, kalmıştır.

Çevresinde, her tabakadan insanlar belirir. Şöhreti iyici artan Ebu
Hâmid, sonunda, bu durumdan huzursuz olur. Çok geçmeden,
Bursa’yı terk eder. Ayrılırken yanında Hacı Bayram Veli’de vardır.
Zira, Hacı Bayram, şeyhi Ebû Hâmid’den “her kanda giderler ise,
refik ve şefik ve yâr-ı sâdık olmayı” istirhâm etmiş ve bu isteği de
olumlu karşılık görmüştür.
Hacı Bayram Velî’nin şeyhi Hâmid ile Bursa’yı terk edişi, şüphesiz
Ulu Cami’nin açılışında az sonra, 1400 tarihinde olmalıdır.
Hacı Bayram Veli ile üç yıl yolculuk yapan Ebû Hâmidüddin
Aksarayî, bu yolculukta önce Şam’a, sonra Medine ve Mekke’ye
gitmiş ve hac vazifesini yapmıştır”. (*)
(*) CEBECİOĞLU, Ethem; a. G. E. Sayfa: 44-46
**
Sonra, sevenle sevilen tek Sevgili’ye, sevgililerin sevgilisine, Yüce
Allah ’ ın sevgilisine, O’nun ayak izlerinin bulunduğu Mekke ve
Medine’ye doğru yola çıktılar. Şam üzerinden Mekke’ye ulaştılar.
Ufuk, bir çizgi, ya da bir tepe, bir dağ. Çölün bir yerinde çekilmiş
bir halat.. İşte karşıda… Uzanıp duruyor boylu boyunca. Bu çizgi,
her adımda, bir adım uzaklaşıyor mu ne? Küheylân üstündeki
yolcudan, küheylân hızıyla uzaklaşıyor. Deve sırtındaki
kervancıbaşına, kervan hızıyla uzaklaşıyor. Varıp, bu kaçamak
çizgiyi tutmak ister, Yolcunun arzusu bu. Arzın sathına gökyüzü
serin bir bûse konduruyor. İşte ufuk, o bûse anının ta kendisi.
İşte, ufukların ötesine, saniyenin milyarda biri kadar kısa bir
zamanda, ulaşan, iki yolcu. Barutla dinamit. Değirmen taşı ile
mili. Davulla tokmak. Ateşle odun. İki güzel yolcu. Ufuk yolcusu….
Geri, geri sıçrayın ufuklar, ah bir bilebilse bu iki yolcunun
kendilerinden önde olduğunu. Mıhlanır kalırdı, ufuklar yerinde.
Yolcu yolunda gerek. Susuzluktan kavrulan dudaklara rahmet
damlaları sunulacak menzile gidiştir bu. Seven iki yüreğin, iki
ruhun ihtilâlidir bu. Varılacak, görülecek, himmetlerin tam ve en
yüce kaynağından himmet istenecektir.

Varıldı, kavuşuldu.
Irmaklar denize dökülür hep. Ancak, çağlayanların fırtınalı ruhunu
denizler okyanuslar dinlendirir. Somuncu Baba ve müderrisi
Numan’ın zelzeleye tutulmuş ruhları da, okyanusa daldı.
Serinledi, rahatladı, haz aldı.
Bir değil, bir milyar güvercin uçtu. Kanat çırptı göğün maviliklerle
bezenmiş katında. Kavrulan, yanan dudaklar kana kana su içti.
Her ikisi de H A C I oldu…
Hac’dan beraberce Aksaray’a döndüler. Menzile varılmıştı. Gök
yere, yer göğe sarılmıştı. Köpüren ırmaklar, gerçek yatağına
dönmüş, hakikat deryasına doğru usulünce akmaya başlamıştı.
Müderris Numan, gayri Numan değildi.”Ben, ben değilim” diyordu.
Derin bir vecd halinde, mürşidinin eteğine yapışmıştı.
4-5 yıl kadar Aksaray’daki mâneviyat denizinde yüzdü, durdu.
Mürşidi, manevi gözüyle, kalp gözü ile O’nun hâlini anlamıştı.
Ocakta pişmişti.
Dallardan sarkan, olgunca meyve olmuştu gayri.
Hakk’ın ayarladığı vakit de gelmişti...
O’na “HACI BAYRAM” adını verdi.

5-BAYRAM… BAYRAM…
Mü’minlerin birlik olduğu, barıştığı, gönüllerin kaynaştığı bayram.
Öksüzün, gâribin, yetimin, sevindiği en güzel gün Bayram…Dünya
üzerindeki bütün Müslümanların sevindiği, güldüğü, tevhid
meyinin içildiği en nadide, en güzel gün: Bayram, Gözyaşının,
ıstırabın, çilenin, tasanın, kavganın son bulduğu gün: Bayram…,
Hacı Bayram, Solfasol (Zulfadil) köyüne döndü. Solfasol köyünde
bayram vardı. Aşk ve sevgi rüzgârı, Ankaralıların ciğerlerine
doluyordu.
Mıknatıs, Solfasol köyüne gelip, oturmuştu. Çekiyordu… Çekiyor
ve nefsin taş yüreğini eritiyor, kafasını koparıyordu…
Günlerden bir gün, acele Aksaray’a çağrıldığını öğrendi.
Anlamıştı. Can evine bomba düşmüştü. İçindeki gürültülerden
anlıyordu bunu…
Koştu… Aksaray’a heyecan, kan, ter içinde vardı. Şeyhi,
mürşidi(öğretmeni) hasta idi. Gayet bilgili can insan olan
mürşidinin oğlu Yusuf Hakiki de üzüntüler içindeydi.
Dertleri, olayları, sathi olarak gören gözler, Somuncu Baba’nın
kendi yerine kime vekâlet bırakacağını, merak ediyor ve
tartışıyordu.
Somuncu Baba, vâsiyetinde her şeyi açıkça belirtmişti. Aşk ve
iman bayrağını taşıma görevi Hacı Bayram’a verilmişti.
Aşk ve iman bayrağını her el, her yürek taşıyamaz. O bayrak hak
edene verilir. Hak eden, artık dünyanın en büyük ve en mühim
vazifesini almış demektir. Çünkü, o bayrak, Peygamberler
tarafından evliyâlara, verilmiştir.

Elinde, aşk ve iman bayrağı. Hacı Bayram veli, Ankara’ya döndü.
Ankara beklediğini buldu. Hacı Bayram Veli’nin dergâhı bir okul
oldu.

Aşka talip olan her kişi, bu okulun talebesi olmak için can
atıyordu.
Okulda öğretilen ilimlerin hepsi, sevgili Peygamberimizin işaret
buyurduğu, yaşadığı, yaşaması için çaba sarfettiği ilimlerdi.
Ölmeden ölmek…
Veli, ölmüşken ölmemek…
Her ikisi de aynı mı?
Yoksa, biri diğerinin neticesi mi?
Kul olmanın, yaratılmanın, dünyaya gönderilmenin asıl gayesi,
ölmeden ölmek veya ölmüşken ölmemek değil mi?
Peki, madem öyledir, aşk ve iman bayrağını elinde taşıyan, Hacı
Bayram Veli de, yola giren can dostları, talebeleri için, bir sistem,
bir ekol, bir büyük manzumeyi ortaya koyması gerekmez mi idi?
Ölmüşken ölmeyenlerin yolunu bulmak, bütün bu yolların bir
sistematiğini çıkarmak elzemdi.
Çalıştı, uğraştı, didindi, hâcet kapısından diledi ve aradığını
bulup, sistemi, yepyeni nurla bir şafak misâli ortaya koydu.
Zincirin halkaları, yeni yeni halkalar ilâvesiyle gittikçe büyüyordu.
Müslüman Türk milletinin göz bebeği olmuştu Ankara, Ankara’daki
Hacı Bayram dergâhı.

6-OSMANLI VE HACI BAYRAM
Hacı Bayram, tam 18 yıl öğretmeni Hâmid Aksarayî’nın emrinde
ve peşinde olmuştur. Onun mânevi aşk deryasında yüzmüştür.
Altmış, yaşını geçtiğinde, hocasından aldığı bayrakla Ankara’ya
dönmüştür. Dönerken yanında hocasının büyük oğlu İzzettin Yusuf
Hakikî Çelebi’yi ve Kızılca Bedrettin’i de getirmiştir.
Dergâhını bir zamanlar Akmedrese adı ile eğitim hizmetlerinde
kullanılmış bulunan tarihi Ogüst mâbedinin yanına kurar.
Yıl 1412’dir…
Dergâhın yapılışında örencileriyle birlikte bizzat kendisi de çalışır.
Ünü çok kısa zamanda yayılır…Talebelerinin sayısı arttıkça artar.
Yetiştirdiği her bir talebeyi Anadolu’nun bir yöresine, bir şehrine,
bir beldesine aşk ve iman şelâlesi olarak görevlendirir. Gelibolu,
İstanbul, Balıkesir, Malatya, Karaman, Bursa, Kütahya, Göynük,
Çorum, İznik, Aksaray, Kalecik olmak üzere, Ankara merkezli bir
sevgi haritası oluşturur. Buralarda görevlendirdiği talebelerinin
kimini Ankara’da yetiştirmiş, kimini de seyahâtleri sırasında eğitip
orada görevlendirmiştir.
Hacı Bayram ve hocası, Osmanlı’nın büyük bir imparatorluk
olmasını sağlayan mânevi komutandır.
Yıldırım Bayezıd, 1390 yılında Alacahisar’da (Niş) Sırp Prensesi
Maria Olivera ile evlendikten sonra içki ve sefahâte alışmıştı.
Devletin başının bu şekilde oluşundan Hacı Bayram üzüntü
duyuyordu.
Daha müderrisliği zamanında evinde ağırladığı Sultan’a uyarılarda
bulunmuştu. Ne garip tecelli ki, Bursa’nın “ekmekçi babası” olan
hocasıyla Bursa’da bulunduğu vakitte gene Bâyezid ile yolları
karşılaşmıştı. Emir Sultan, padişahın damadı ve büyük veli olduğu
halde, caminin açılışında hutbe okuma görevine onu davet
etmişti.
1402 Ankara Savaşı’nda Bayezid’ın yenilgisi sırasında, Hacı
Bayram ve hocası Kâbe yollarındaydılar. 1402’den sonra, Anadolu

Türk Birliği’nin yeniden sağlanması için önemli gayretler
gösterilmiştir. 17 yıl boyunca Sultan’ın çocukları arasında iç
çekişmeler yaşanmıştı. 1419’da Sultan I. Mehmet’in başa geçmesi
ile derlenme, toparlanma hareketi başlamıştı.
Nitekim, Şeyh Bedrettin isyânı bastırılmış ve Bedrettin 1420’de
Serez'de idam edilmişti.
1418’de Nesimî, Halep’te idam edilerek öldürülmüştü.
Bu iki hareket, yani Bedrettin ve Nesimi hareketi, tasavvuf
kökenli hareketlerdi. Osmanlı yönetimi, bu hareketleri yakından
izlemeye başlamıştı.
1421’de II. Murat tahta geçti. Henüz on yedi yaşında iken tahta
oturan II. Murat, istihbarat bilgilerine çok önem veriyordu.
Kendisini zehirlemek isteyen bir vezirini de yakalamıştı.
1421’in Temmuz sıcağının göklerden toprağa indiği bir zaman
diliminde, Hacı Bayram’ın yolu gene Osmanlı yönetimi, yani
sarayla karşılaşmıştır.
Çok kısa bir zaman içinde Bayramîlığin hızla yayılması, bir takım
art niyetli kişileri de harekete geçirdi. Hacı Bayram’ın bu hareketi
kısa zamanda padişaha bildirildi.
Dediler ki,
-Siz Edirne’de padişahlık ederken, o da Anadolu' da kitleler
halinde insanları peşine takmıştır. O da 'Sultan' olmak istiyor.
Hattâ talebeleri ona “Hacı Bayram Sultan, adını vermişlerdir”
dediler.
Bunun üzerine, Sultan Murat, bir çavuşunu Ankara’ya görevli
olarak gönderir.
Hacı Bayram’ı Edirne’ye götürmek üzere Ankara’ya görevli olarak
gelen çavuş, onu hasat zamanı tarlada çalışırken bulur. Hattâ
çavuş, onun aradığı kişi olduğunu dahi anlayamaz. Hacı Bayram
Sultan denilen bir kişiyi, tantanalı, şatafatlı, bir sarayda
bulacağını sanmaktaydı.
Tarlada çalışanların başındaki kişi çavuşa sordu.
-'Azimetiniz hangi canibedir? '

Çavuş:
- 'Hacı Bayram, derler bir şeyh varmış. Kötü niyeti hünkâra da arz
olundu. Sultanlık iddiasındaymış. Onu Darülsaltanata götürmeye
geldim.' Dedi.
Bunun üzerine Hacı Bayram:
- 'Ol dedikleri bu abd-i fakirdir! ' Şeklinde cevaplandırır.
Çavuş, Hacı Bayram-ı Veli’nin çehresinden, nasır tutmuş
avuçlarından, terleyen alnından, kararlı duruşundan, dürüst,
mert, cesur ve sevgi dolu bakışlarından yüce bir zat olduğunu
anlamakta gecikmez.
Hacı Bayram, Çavuş’a:
- 'Hadi kollarıma zincirini vur, yola revan olalım! ' Dedi.
Çavuş bunun üzerine heyecanla:
- 'Haşa! ...Sizin gibi bir zata küstahlık edemem! ' Diye
cevaplandırır.
Bundan sonra, Hacı Bayram Edirne yollarına düşer…
Yola çıkan, o güzelim kervanda, o yüce Veli’nin yanında talebesi
Akşemseddin' de vardır.

Yolculuk sırasında Gelibolu’da, Yazıcıoğlu Mehmet ve Ahmet
Bîcan kardeşlerle karşılaşılır. Onlar da o yüce Veli’ye bağlanırlar.
Edirne’ye varılır.
Sarayda Sultan II. Murat’la görüşülür ve koyu bir sohbet başlar.
Hacı Bayram’ın mâneviyat dünyasını ve görüşlerini öğrenen Sultan
Murat, ona hayran kalır.
Hacı Bayram, Edirne’de iki ay süre ile misâfir edilir…
Derler ki;
Hacı Bayram’ı çekemeyen ve onu padişaha ihbar eden bir vezir
vardır. Bu vezir, o yüce Veli’den intikam alıp, onu zehirlemek
ister. İçindeki şiddetli zehir bulunan bir şerbeti Veli’ye ikram
eder. Veli:

- 'Biz içelüm, mazarratı başkasına olsun! ' Der ve şerbeti içer. Bu
esnada vezir düşer, ölür…
Hacı Bayram, Edirne’de Sabunî Mahallesi’ndeki Veli Dede
Dergâhında misafir edilir. Edirne Eski Camiinde halka vaazlar
verir…
O yüce Veli’ye bağlanan Sultan II. Murat, zamanla onun adına
vakıflar, zâviyeler ve mahalleler kurarak iltifatlarda bulunur.
Derler ki;
Sultan II. Murat:
- 'Ey pîr! Sizi Ankara’dan Edirne’ye kadar getirdik. Sultan’lık
iddiasında bulunuyormuşsunuz! ' Deyince, o yüce veli:
- 'Hünkârım, biz gönüller sultanlığına talibiz. Sizin Türk ülkesinin
sultanlığına da tabiiyiz! Yanlış anlaşılmaktan üzüntü duyarız.'
Gene derler ki;
Sultan II. Murat;
- 'Ey Pir! Bana İstanbul’u almak müyesser olacak mı? Ne dersiniz? '
Der. O yüce Veli:
- 'Hayır! ' Deyiverir.
Buna müteessir olan Sultan II. Murat sorar.
-'Ya kime nasip olacak? '
Bu soruyu sorduğunda sarayın salonunda sessiz, sakin bu
konuşmayı merakla izleyen şehzade Mehmet’i göstererek, Veli:
- 'İşte İstanbul’u almak bu yavruya ve bizim köse Akşemşeddin
talebemize nasip olacaktır, Hünkârım! ' Deyiverir.
İkinci Murat, iki ay sonra büyük bir saygı ile Hacı Bayram’ı
Ankara’ya uğurlar. Akşemseddin orada, sarayda kalır. Şehzade
Mehmet’in hocası olarak görevlendirilmiştir.
Hacı Bayram, gene Gelibolu üzerinden Ankara’ya gelmiştir.
Sultan Murat, Veli’nin müritlerini vergiden muaf tutmuştu. Bu
durumdan istifade etmek isteyen herkes, Hacı Bayram’ın

etrafında toplanıp ona mürid olmaya başlar. Bu durumda devlet,
Ankara ve çevresinden hiç vergi toplayamaz olmuştu.
Saray’dan bir mektup gelir:
- Ekser-i nâs, suretlerini cenâb-ı şerîfinizin dervişanı ziyyine
(kılığına) müselik itmişlerdir. Ne mikdar dervîşanınız var ise,
il’lâm buyurasız ki âna göre amel oluna!
Hacı Bayram, bu mektubu alınca;
-“Bizden bey’at eyleyen fukaraya ziyafetimiz vardır! ' Diye
duyurular yaptırır.

Şimdiki istasyonun arkasındaki Kanlıgöl mevkiinde, yüksekçe bir
yere çadır kurdurur. Cümle dervişler gelir…
-“Bana irâdet getürenleri, bugün, fî sebilillah kurban eylesem
gerektir! ' şeklinde bir konuşma yapar.
Dervişler şaşırır.
Hepsi bir yana kaçar.
Sadece, bir kadın ve bir erkek çadıra girer...
Çadırda önceden hazırlanmış bir koç kesilir. Kanı çadırdan dışarı
akınca, meydanda hiçbir mürid kalmaz.
Bunun üzerine Hacı Bayram Padişaha mektupla cevap verir:
- 'Bir buçuk dervişim vardır. Gerisi yoktur' Der…
Hacı Bayram, Türk Devleti’nin güçlü ve kuvvetli olmasını
istiyordu. Devleti güçlü, milleti huzurlu bir coğrafya
arzusundaydı…
Kader, adını verdiğimiz alın yazısı, velimizi hayatının her
döneminde devletle karşılaştırmıştı.
Sultan Bayezîd’a üzüntüsünden mâneviyat denizine girmişti.
Müderrisliği bırakmıştı.
Somuncu Baba ile Bursa’da bulunduğu sırada, Padişahın damadı
Emir Sultan’la kalbî bir dostluk kurmuştu.

Gönüller sultanı olmak isterken, saraya sultan olacak diye ihbar
etmişler, Edirne’de saraya konuk olmuştu. Padişah, ona İstanbul’u
kimin fethedeceğini sormuş ve cevabını almıştı.Ancak, en gözde
talebesi Akşemseddin’i saraya öğretmen olarak bırakmıştı. Sonra,
vergiden muafiyet konusunda kendisine yazılan mektubu, acı ve
akılcı bir deneyle cevaplandırmıştı.
Osmanlı’nın geleceğini çizen Hacı Bayram’dır.

7-KARANLIĞI DELEN IŞIK : HACI BAYRAM
Hacı Bayram-ı Veli’nin yaşadığı yıllarda Anadolu, fikri, içtimaî ve
siyasal anlamda büyük bir karışıklık içerisindeydi. Moğol istilâsı
içinde kıvranıp duruyordu. İsyânlar milleti canından bezdiriyor,
Selçuklu’nun bıraktığı beylikler arasındaki kavganın sonu
gelmiyordu. Bir yandan Bizanslılar, öte yandan Rum ve
Ermenilerle yapılan kavgaların sonu da gelmiyordu.
Kısaca Anadolu karanlıklar içinde, insanları da umutsuzluk ve
korku içindeydi. Hacı Bayram, o karanlığı delen ışık olmuştur.
Anadolu insanına umut, aşk ve heyecan kazandırmıştır.
“Dışarıdan sokulan bazı maksatlı ve teşkilâtlı fikir adamları
Anadolu insanının bu ümitsizlik ve bezginliğini kurnazca
değerlendirdiler. İran’dan kaynaklanan Batınîlik, ve Suriye’den
sokulan “Babailik” tarikatları yoğun faaliyetlere giriştiler.
Anadolu’nun bir çok yerine tekke-zaviye ve merkezler açtılar.
İstikbâlden ümitsiz, siyasî gelişmelerden muzdarip insanlar,
karşılarında güleryüzlü, müşfik insanları görünce onların etrafına
hızla toplandılar.” (*)
Hacı Bayram, bu karışık ortamda müderrisliğiyle insanların aklına,
mutasavvıflığıyla gönüllerine hitap etmiştir.
“Çok çeşitli tarikatların, fikri ekollerin telkinleri karşısında
tereddüde, çelişkilere düşen halkı makûl noktalarda tutmayı
başardı. Duru-dupduru bir inanç, yapıcı bir eğitim, manevî disiplin
ve iç muhakemesi ile çevresine geniş esnaf ve köylü gruplarını
topladı. Ahilik adıyla gelişen tarihî iş ve esnaf teşkilâtı Hacı
Bayram Veli’nin getirdiği bu disipline bağlı olarak büyüdü, gelişti.
Osmanlı hakimiyeti altında Anadolu yeniden derlenip,
toparlanırken, Hacı Bayram, genç devletin mânevî ve içtimaî
disiplinini sağlamada müsmir ve müessir sonuçlar aldı. Anadolu ve
Anadolu insanını Batınîlik, Babaîlik gibi tarikatlarla, mevzii
mezhep çatışmaları hattâ siyasî kargaşaların tasalarından
kurtardı. Bu bakımdan O’na Anadolu’nun manevi hamisi, denir”.
(**)

(*) (**) Mert, Hamdi: Hacı Bayram Veli’nin İnanç Sistemi-I. H.
Bayram Sempozyumu, a.g.e, Sayfa: 116)
“Hacı Bayram Veli’nin yaşadığı çağda ve daha önce Anadolu’da
çok olaylar olmuştur. 1240 yılında İshak Baba müritleriyle birlikte
isyân etmiştir. İç Anadolu’daki bu isyânlarla uğraşan Selçuklu
Devleti yorgun düşmüş ve 1243 Kösedağ Savaşında Moğollara
yenilmiştir. II. Gıyaseddin Keyhüsrev, Baycu Noyan’a yenilince
Selçuklular üstünlüğünü kaybetmiş ve vergi ödemeyi üstlenmiştir.
1300 yıllarında kurulan Osmanlı Devleti hem Bizanslılarla uğraşmış
ve hem de Anadolu’da birliği sağlamaya çalışmıştır.
Daha sonra 1402’de Yıldırım Beyazıt, Timur’a yenilince Osmanlı
tahtı için kardeşler arasında iktidar mücadelesi başlamıştır.
Ayrıca, İran’ın siyasi emelleri dolayısıyla Anadolu’da şîî
propagandalar da artmıştır. Bu arada, Anadolu’da, Hurufîlik
faaliyetleri de eksik değildir.
Fazlullah al Esterabadî tarafından kurulan Harufilik evren için üç
temel ilkeyi, yani nübüvveti, imameti, ve uluhiyyeti kabul
etmiştir. Varlığın görüşünü sesle başlatan Fazlullah, uluhiyetin
kendisiyle göründüğünü ileri sürmüştür. Bu fikirlerinden dolayı
1394’te öldürülen Fazlullah’ın öğrencisi Nesimî bir Türk şairidir.
Harflerden anlam çıkarmayı ilke edinen Hurufîlıği yayan değerli
Türk şairi Nesimî de bunu 1418’de hayatıyla ödemiştir. Ancak
fikirleri birçok tasavvuf şairini etkilemiştir.
Hacı Bayram Veli’nin çağında önemli bir fikir hareketi de Simavna
kadısıoğlu Şeyh Bedrettin tarafından başlatılmıştır. 1358’de
Simavna’da doğan Bedrettin, Osmanlılardan Musa Çelebiye
Kazaskerlik yapmış, Çelebi Mehmet’le mücadelede etkili olmuş ve
bazı isyanlara katkıda bulunmuştur.1420 yılında yakalanıp verilen
fetva sonucu astırılmıştır.
Onun “Varidât” adlı eseri Anadolu ve Rumeli ahalisinin bir
bölümünü etkilemiştir. Bedrettin’e göre, varlık birdir. Onun bu
görüşü, 'vahdet-i vücut' kuramını andırmaktadır. Ancak
Bedrettin’in kuramına 'vahdet-i mevcut' demek daha uygun olur.
Buna göre, varlıkta Tanrı’dan başka bir şey yoktur. Tanrı’nın zâtı
görülmez, ama bir takım biçimler görünür ve bilinir. Her varlıkta
Tanrılık söz konusudur.

Bedrettin mal ortaklığı görüşüyle de tanınmıştır. Hıristiyanların
bazılarını da etkilemeyi başararak, dünya ile ahretin göreceli
olduğunu iddia etti. Görülen biçimlerin geçici olduğunu,
cesetlerin dirilmeyeceğini, dünya ve ahiretin öncesiz ve sonrasız
olduğunu ileri sürdü. “İnsan, Tanrı’nın Halifesidir” dedi.
Bedrettin’in asılması üzerine yandaşları, başka akımlara
katılmışlar ve kendilerini gizleyerek yaşamışlardır.
Hacı Bayram Veli’nin yetiştiği çağda, Mevlâna, Hacı Bektaş Veli,
Yunus Emre gibi yapıcı ve insanları birleştirici düşünürlerin
etkileri çok önemlidir.
Ayrıca Ahilik örgütü, Moğollardan kaçıp Anadolu’ya gelen
Türklerin yerleştirilmesinde, ticaret hayatında, Türklerin ön safa
geçmesinde, şehirciliğin benimsenmesinde, Türk törelerinin canlı
tutulmasında çok etkili olmuştur.
Bu çağda, Kadiriyye, Halvetiyye ve Rifaiyye tarikatları da
Anadolu’da faaliyet halindeydi.'(Prof Dr: Çubukçu, Ağah; H.
Bayram’ın İslâm Felsefesindeki Yeri-H. Bayram Simpozyumu, a. g.
e. Sayfa: 67-68)

8-EMİR SULTAN VE HACI BAYRAM
Emir Sultan ile Hacı Bayram’ın kader çizgileri Bursa, Edirne gibi
illerde bir araya gelmiştir.
Birbirine muhabbetle bağlı olan iki Yüce’de, çağdaş bilimle
mücehhez, mânevî bilgilerle dopdolular.
Hacı Bayram’la Emir Sultan, önce Bursa’da birbirleriyle tanıştılar,
görüştüler, sohbetler yaptılar. Birbirlerini sık sık ziyaret ederek
karşılıklı fikir alışverişinde bulundular.
Her ikisi de, temsilcilerinin veya talebelerinin
hayatlarını idame ettirmelerini' istiyorlardı.

'çalışarak

Birisi Padişah’ın damadı idi. Ötekisi ise, Padişah tarafından
“kapıcıbaşılık, göreviyle görevlendirilmiş” vezirlik teklifi almıştı.
Kaynaklardan, Hacı Bayram’ın yaşamı boyunca en az iki kere
Edirne’ye gittiğini öğrendik.
Sultan II. Murad’ın Edirne/Uzunköprü’de yaptıracağı köprünün
1426 yılında temel atma törenine her ikisi de iştirak ettiler.
Köprü temelinin atılması sırasında bu iki Ulu'nun yaptığı dualar
asırlarca dilden dile anlatıla gelmiştir.
Emir Sultan 1429 senesinde vefat etti. Cenaze namazına kadim
dostu, sırdaşı, hâldaşı Hacı Bayram kıldırdı. Zira, Emir Sultan’ın
sağlığında cenaze namazıyla ilgili vasiyeti vardı. Vasiyet yerine
getirilmiş, cenaze Hacı Bayram tarafından yıkanıp, namazı
kılınmıştı.
**
Ulu Caminin açılış töreninde Emir Sultan, Padişah’a
- “Camii çok güzel olmuş. Ancak bir noksanı var”, deyince.
Padişah:
-“Hayr'ola hocam! Neyi eksiktir? Noksan olan neyse, söyleyiniz,
hemen tamamlayalım”, sözleri üzerine, Emir Sultan:

- “Bu güzel caminin yanında noksan olan meyhânedir. Şöyle
yanına bir de meyhâne yapılsaydı? Ne dersiniz? ” Demesi üzerine
padişah, şaşırmış.cevap bile verememiştir.
Emir Sultan, hünkârın bu şaşkınlığı üzerine,
-“Bre Hünkârım! Siz, her gün Allah’ın evi olan kalbinizin hemen
yanındaki midenize içki’yi doldurup duruyorsunuz. O, Allah’ın
evinin yanında meyhâne görevi yapmıyor mu? Ona şaşırmıyorsunuz
da, bizim bu sözümüze mi şaşırıyorsunuz? ” demiştir.

9-MİLLİ MÜCADELE VE HACI BAYRAM
Atıf Benderlioğlu, 23 Aralık 1968 günü Son Havadis
Gazetesi’nde “Mustafa Kemal’in Ankara’ya girdiği gün” ü anlatan
yazısında; “Mustafa Kemal Paşa daha Ankara’ya ayak bastığı gün,
ilk ziyaretgâhı Ankara’nın manevî lideri Hacı Bayram-ı Veli
Hazretleri olmuş ve alnını secdeye koymuştur.”
Şeref Erdoğdu, 1965 yılında yayınladığı “Ankara’m, kitabında ve
Enver Behnan Şapolya’da 1964 yılında yayınladığı “Mezhepler ve
Tarikatler Tarihi” kitabında:
“Türkiye Büyük Millet Meclisi Hacı Bayram Veli’nin manevi
nüfuzundan faydalanmak suretiyle açıldı. Büyük Veli’nin manevi
ruhu, yıkılan Osmanlı İmparatorluğu’nun yerine Türkiye
Cumhuriyeti Devleti’ni kucakladı”
'Hacı Bayram’ın manevi nüfuzu bütün münevverleri de Ankara’ya
bağladı. Anadolu Halkı Hacı Bayram’a (Anadolu’nun Hamisi) adını
vermekte ne kadar haklı imiş.'
Refii' Cevad Ulunay, 15 Mart 1967 günü Milliyet Gazetesi’nde:
“Anadolu’nun, İslâm âleminin dört etrafından ziyaretçiler, bu
kutuplar kutbu Zat-ı Şerifi ziyaret için, fevç fevç gelirler, onun
ruhaniyetinden istimdad ederler”.
“Hattâ Büyük Halâskâr Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın büyük
taarruzun gecesi Hacı Bayram –ı Veli türbesinin, parmaklıkarına
sarılarak, sabaha kadar tazarrû ve niyaz eylediğini, sözüne itimad
edilir bir zat'dan dinlemiştim”.
Aynı yazar (Ulunay) 5, Ağustos, 1968 günü aynı gazetede:
“ Benim gibi daha pek çokları, onun maneviyâtından istimdad
etmişlerdir. “Atatürk dahi, büyük taarruzdan evvel, bütün bir
gece, iki eli ile şebekesine sarılarak ondan yardım istemiş.”
Enver Behnan Şapolya, “Mezhepler ve Tarikatlar Tarihi” isimli
kitabında:
“Hacı Bayram-ı Veli Anadolu halkının hâmisi idi… Hacı Bayram
çiftçi ve işçinin ölmez hamisi olarak yıllarca Anadolu’nun

vicdanında yaşamıştır. Bu manevî kuvvetin en canlı misalini de
Millî Mücadele’de müşahade ettik. Atatürk 27 Aralık 1919’da
cumartesi günü Ankara’ya ilk gelişinde Kızıl Yokuş’tan doğruca
Hacı Bayram-ı Veli türbesine geldi. Atatürk, yanlarında bulunan
Ankara Vali Vekili Yahya Galip Kargı’ya:
-'Ziyaretimiz vuku buldu, başka ne yapalım? ' Deyince, Yahya
Galip;
-'Bu manevi ruha bir fatiha kâfidir.' Diye cevap verdi.
Mustafa Kemal, Hacı Bayram’ın türbesi önünde, büyük Pîr'e bir
fatiha okuyup, onun manevî ruhundan yardım diledikten sonra
hükümet konağına gitti.
Atatürk, Millî Mücadele yıllarında her bayram namazında Hacı
Bayram Camiine gittiler, hattâ bir bayram namazını bir askerin
kaputu üzerinde kıldılar”. Şeklinde yazmışlardır.
Yukarıdan beri verdiğimiz tüm örneklerde görüleceği gibi,
Milli Mücadele’nin komutanı-lideri Atatürk'tür ve manevî mimarı
da Hacı Bayram’dır. Hem öyle ki, Gazi Mustafa Kemal’de o yüce
Veli’nin mâneviyâtından istifade etmiştir.
Hacı Bayram’ın talebelerini toplayıp, İMECE usülüyle doğrudan,
doğruya ÜRETİM'e bizzat kendisinin girmiş olmasının verdiği ruhla,
Ankaralılar tarafından 27 Aralık 1919’da Seğmen Alayı düzülerek,
Dikmen sırtlarında tarihî bir karşılama yapılmıştır.
Millî Mücadele’de vatanın kurtuluşunu, düşmanın denize
dökülüşünü temin eden bu ruh, Ankara seğmeniyle büyük veli’nin
bir olması, beraber olması, hattâ aynı gönülde, aynı ufuk
çizgisinde bütünleşmesiyle ortaya çıkmıştır.
Vatan uğrunda can vermenin insana “şehitlik” gibi yüce bir
makam vermesinin getirdiği heyecanla seğmenler, Gazi’nin
etrafında saf tutmuşlardır. Millî kıyam bu şekilde sağlanmıştır.
Gazi’nin, Ankara’nın sembolü Velimizin türbesindeki pencerenin
demir parmaklarına tutunarak sabaha kadar dua ve niyâzda
bulunmasının manâsını anlayabilmeliyiz.
Milletinin köle olmaması, vatanın düşman çizmesi ve süngüsü
altında yok olup gitmemesi, bayrağın inmemesi, Ezan-ı

Muhammedi’nin dinmemesi için, Gazi’nin dualarının ulviliğini
gayet iyi bilmeliyiz.
Ankara ve ilçelerinde “”Kuvayı Milliye”derneklerin başında hep
Hacı Bayram dergâhına bağlı kişiler bulunuyordu.
İlçelerden bir gece sabaha kadar Ankara’da kurulan hastahaneye
yatak, yorgan vb. donanım getiren kağnıların başında gene hep
onlar vardır. Halkın maddî desteğini bir araya getirip, Ankara
Müftüsü Rıfat Börekçi’nin başında bulunduğu “Milli Müdafaa”
merkezine gönderenler hep onlardı…
Etnoğrafya Müzesi önündeki tepeye yüzbinlerce insanı toplayıp,
toplu namaz ve toplu dua yaparak, o tepeye “Namazgâhtepe”
adının verilmesini temin edenler, bu yüce milleti vatan
seferberliğine çağıranlar hep Hacı Bayram sevdalılarıydı...
“Evliyalar ölmez imiş! ” sözünün doğruluğu millî mücadele ile bir
kere daha kanıtlanmış oluyordu.
Yüce Veli’den ilham alan Mehmet Akif’de “Tacettin Camii”
yanındaki evinde, bu büyük milletin “İstiklâl Marşı’nı yazmıştır. O
mücadele yıllarında Akif’in kitleleri coşturan nutukları, hep aynı
ruhun kelimelerle kristalleşmesidir.
Hacı Bayram’dan esinlenen kurtuluş hareketi mübârek bir işaret
olarak bütün Anadolu’da parlamaya başladı. Ege’nin efeleri,
Antep’in Şahin Bey’leri, Erzurum’un dadaşları kısaca bütünüyle
Türk ülkesi şaha kalktı. Türk ülkesi, manevî bir kurtuluş plânıyla,
Ata'mızın önderliğinde, Ankara’da kurduğu meclisi ve ordusuyla,
cephane bulamadığı zaman, kazmayla, kürekle, yumruklarıyla
mücadeleye girişti.
Cepheden, cepheye koşan Türk oğulları, cephenin en önünde hep
“Anadolu Hamisi”ni gördü. Bu ruh, bu Hacı Bayram ruhu,
binlerce, on binlerce evliyânın yattığı bu kutsal toprağın düşman
çizmesinin altında ezilmesine asla tahammül edemezdi…
İşte Hacı bayram ruhunun Milli Mücadele’de oynadığı, rol ve
fonksiyon budur.

10-HACI BAYRAM VE BAŞKENT ANKARA
Önce Tespitler :
- Hacı Bayram-ı Veli, 1352 yılında Ankara’nın Solfasol Köyü’nde
dünyaya gelmiştir.
-1429 yılında Ankara’da vefat etmiş olup, mezarı kendi adını
taşıyan camii yanında, Ankara’nın kalbindedir.
-77 yıllık ömrü boyunca, Ankara’yı ilim, irfan, sevgi ve tasavvuf
merkezi yapmıştır.
O’nun ilkelerinden ve ilham alanlar, küçük bir beylikten Osmanlı
gibi bir cihan imparatorluğunu ve bir imparatorluğun yıkıntıları
arasından da yepyeni bir Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyetini
gerçekleştirmişlerdir.
Sonra Öz'ün Özü :
Devlete, millete büyük bir ihlâsla bağlı olan Hacı Bayram ve
öğrencileri, Allah, vatan, bayrak uğrunda yılmadan çalışmışlar,
gerektiğinde 'alp' olarak cephede çarpışmış, gerektiğinde 'eren'
olarak gönülleri imar ve inşa etmişlerdir.
Ülkenin mamur hale gelmesi, çağdaş medeniyet seviyesinin önüne
geçmesi için, bizzat kendileri çalışarak ÜRETİCİ olmuşlardır.
-Hacı Bayram,
mimarıdır.

milletin

ve

kahraman

ordumuzun

mânevî

Sağlığında kendisi, vefatından sonra da talebeleri ve ona bağlı
olanlarla, onu sevenler aynı mimarlık görevini yürütmüşlerdir.
-Büyük Atatürk’ün Ankara’yı Başkent olarak seçmesinin temelinde
Hacı Bayram’la birlikte “Ankara Ahi Cumhuriyeti”nin mükemmel
idare sistemiyle birlikte, o yüce’den feyzalan 'Ankara Seğmenleri'
olmuştur.
-Kurtuluş Savaşımız sırasında, Ankara’da kurulacak hastahaneyi
bir gecede, sabaha kadar ilçelerden gelen kağnılar dolusu eşya ile
donatanlar, ilçelerdeki (başlarında Hacı Bayram temsilcisi,
belediye
reisi
ve
öğretmen
bulunan)
Millî
Müdafaa
Cemiyetleri’dir.

-Hacı Bayram, yaşadığı dönem içerisinde gönüller ülkesinin
başkenti olmuş, Ankara’yı gelecekteki Başkentliğe hazırlamıştır.
-Türkçe gibi güzel bir dili kullanarak, millî değerlere bağlılığını
ortaya koyarak, dilimizin Arapça ve Acemce dilleri tarafından
istilâsını önlemiştir.
-Asırlardan süzülüp gelen çeşitli tarikatları bir potada
bileştirerek(Çalışmayan-uyuklayan-üretmeyen-tefekkür etmeyen
geleneksel anlayıştan kurtararak) millîlikle süsleyen Hacı Bayram
anlayışı ve ruhu, TBMM’nin ilk kuruluş yıllarında, Ankara Müftüsü
Rıfat Börekçi’yle birlikte vatansever meclis üyelerini Atatürk’ün
etrafında tek bilek, tek yürek yapmıştır.
-Başkent Ankara adının geçtiği her yerde iki büyük isim hatırlanır.
Bunlar; Atatürk ve Hacı Bayram'dır. Ankara bu iki yüce ile asırlara
hitap etmeye devam edecektir.

11-HACI BAYRAM VE SEĞMEN RUHU
Hacı Bayram-ı Veli ve Seğmen Ruhu birbirine paraleldirler. Hattâ
Seğmen Ruhu, o yüce Veli’den aldığı ilkelerle, Osmanlı’nın
yıkılışından sonra, yepyeni, pırıl pırıl bir Türkiye Cumhuriyeti
meydana getirmiştir.
Şimdi, Seğmen Ruhu’nun özellikleriyle
paralelliklerini anlatmaya çalışalım.

Hacı

Bayram’ın

Koordinatördür:
Seğmen ruhu milli meselelerde koordinatördür. Toplumu meydana
getiren aileleri, grupları değişik düşünce ve duyguya sahip olan
kişileri, milli mesele etrafında toparlamakta, bir arada tutmakta
ustadır. Bir araya getirdiği insanları, düşünceleri, aksiyoner hale
getirerek, tek bir hedefe yönlendirir.
Kutsal hedeflere erişmede tüm engeller ve coğrafi uzaklıklar bir
anda aşılır. Aynı safta bir araya gelenlerin kafalarında ve
yüreklerinde aynı sevdanın meşalesi yanmaya başlayıverir... İşte
koordinatör seğmen ruhu, başarıyı bu şekilde yakalar.
Çeşitli ve değişik mecralarda akıp giden suları bir araya getirerek
okyanuslara çağlayanlar şeklinde akan ırmakları ortaya çıkarır.
Büyük ATATÜRK’ de, Türk İstiklâl Savaşı’nda bu ruhla hareket
ederek, aç, sefil, yorgun ve yıkık bünyelerden kahramanlar
ordusunu çıkarmasını bilmiştir.
Hacı Bayram- ı Veli’de mükemmel bir koordinatördür. Müderrisliği
ve mutasavvıflığının kendisine kazandırdığı hususiyetlerle,
büsbütün Anadolu’nun birliğini,dirliğini temin ve inşa etmiştir.

Gönüllerde ve kafalarda yaktığı meş’alenin aydınlığından istifade
edenler, onun koordinesinde, Anadolu’yu en ücra köşesine kadar
aydınlatmışlardır. Osmanlının kuruluş yıllarında, Anadolu'nun bir
cadı kazanı misâli kaynayan içine; huzur, aşk ve Osmanlı
Beyliği’ne bağlılık anlayışını dolduran O’dur.

Koordinatörlük bakımından Atatürk’le Hacı Bayram-ı Veli, bana
göre aynı çizgidedirler. Her ikisi de, milleti için, milletinin
aydınlık geleceği için çalışmışlardır.
Anadolu’yu kuşatmaya çalışan yabancı akımlar, isyân hareketleri
ve öteki çabaları, gönül seferberliğiyle, millî seferberlikle
söndürmüşler,kendi benliğimize ve kendi kültürümüze dönüşü
sağlamışlardır.
Planlayıcıdır
Seğmen, planlamacıdır. Palansız, programsız hiçbir şekilde
hareket etmez. Planlamada esas olan hedefe ulaşabilmek için
sorulan sorulara sağlıklı cevaplar verilmesidir. Hangi yolla?
Kiminle? Nerede? Nasıl? Ne yapmalı? Gibi soruların tüm cevaplarını
alan seğmen, bu bakımdan da iyi bir liderdir.
Seğmenbaşı ATATÜRK’ de cihanda en büyük liderlerinden birisidir.
Hacı Bayram- ı Veli’de iyi bir planlamacıdır. Hocası Somuncu
Baba’dan ve bilimle Kuran’dan aldıklarını hitap ettiği talebeleri
ve kitleye planlı bir şekilde sunmuştur Ülkenin hangi yöresinde
kimin ışığı yaymaya başlaması gerektiğine iyici düşünür, planlar
ve öyle karar verirdi. Kanlı Göl adı verilen düzlüğe kurdurduğu
çadır ve 'Osmanlı Vergi Sistemi' olayı, efsanevî menkibevi bir
özellik taşımanın yanı sıra, iyi bir planlama değil midir?
Millî Siyaseti tayin edicidir
Seğmen, milletine ait siyaseti tayin ve takip eder. Asla 'bana ne'
demez ve “bana dokunmayan yılan bin yayasın” anlayışına sahip
olmaz. Kendi menfaatlerini millî menfaatlerin önüne geçirmez.
Toplumun ve seğmen alayının nabzını elinde tutar. Siyaseti hep
bu elinde tuttuğu nabız üzerine yönlendirir. Toplumun
beklentilerini iyi tespit ederek, onlara umut ve ışık olmaya devam
eder.
İnsanlara mevkileri paraları veya varlıklarına göre değer vermek
yerine, onları insan olarak, yaratılmışların en şereflisi olarak
kabul ettikten sonra, değerlendirmesini millî meselelere sahiplik
şuuruyla gerçekleştirir.
Seğmen Alayı’nın bütün fertleri birbirine eşittir. Zaferlere
koşacak olan bu alayda üste, astta vatan uğruna şehitliğe

taliptir.Şu halde millî siyaseti tayin ve takip edici Seğmen,
şehitliğe talip olan bu ordunun ihtiyaçlarını ve ufkunu iyi tespit
eder.
Kurtuluş Savaşı'mızı zaferle sonuçlandıran Seğmen Ruhu gibi, Hacı
Bayram-ı Veli’de, yaşadığı dönemin siyasetine damgasını
vurmuştur. Türk ulusunun birliği ve dirliğini ana esas kabul
etmiştir. Sarayda bıraktığı talebesi Akşemseddin, Fatih gibi efsâne
bir sultanı yetiştirmiştir. Hacı Bayram, Osmanlı’nın kuruluşu ve
yükseliş döneminin millî siyasetinin oluşmasında oldukça etkin
olmuştur. Ordu-millet ve devlet-millet kaynaşmasının temininde
rol oynamıştır.
Milletin kendisidir
Seğmen ruhu, lider- öncü ve komutan bir ruhtur. Seğmen milletin
kendisidir. Önderlikle milletin kendisi olmayı bir arada tutandır.
Milletin sözcüsüdür. Onun ağzından çıkacak kelâmlar, sadece
milletle alâkalı olanlardır. Yemesinden, içmesine, yaşama tarzına
kadar, her hâl ve hareketiyle milletin kendisidir. Millete tepeden
bakmaz. Onu yanlış yönlere sevk etmez. Millet kumaşının öz
dokusudur. Giyimi, bakışları dahil her hali milletin kendisidir.
Büyük ATATÜRK’ de bir Seğmenbaşı olarak, Türk Milletinin bir
evlâdı olmaktan kıvanç duyduğunu belirtmiştir.
Hacı Bayram-ı Veli’de, ömrü boyunca milletinin sade, yalın,
sıradan bir ferdi olduğunu kabul etmiştir. Milleti gibi hasat
döneminde tarlada çalışmış, talebelerinin hepsinin birer meslek
sahibi olmalarını istemiştir. Millet evlâtlarının birbirlerine sevgi ve
saygıyla bağlı olmalarını öğütlemiştir.
Hiçbir hâl ve hareketiyle milletten kopuk hareket etmemiş olan
Hacı Bayram’ın sırrı işte bu noktadadır. Başarısı da bu ilkededir.
Yüreği sevgi dolu hakemdir
Seğmen, yüreği inan ve memleket sevgisiyle dolu, eşi bulunmaz
bir hakemdir. Uzlaşmacı, uzlaştırıcı, barışçı, bütünleştirici ve
geliştirici bir ruh olan seğmen ruhu, affedici ve bağışlayıcıdır.
Hoşgörüsü engindir. Millî meselelerde hoşgörülü değildir. Onlarda
katı kuralcıdır. Kişiler arasında tarafsızdır. Ancak, yangınla
itfaiyeci arasında tarafsız olunamayacağı gibi, memleket

meselelerinde tarafsız olamaz. İhaneti, hainliği hoş göremez.
Hakemliği hakkın tecellisi için yapar.
Seğmenbaşı Atatürk’ de, yüreği sevgi dolu eşi bulunmaz bir lider,
deha, komutan ve aynı zamanda hakemdir. Çocuklara ve gençlere
verdiği önem, kendi elleriyle ekip biçtiği Orman Çiftliği de onun
sevgi dolu yüreğinin yansımalarının birer örneğidir. Yıkılımış,
yanış, her bir yöresi düşman tarafından işgâl edilmiş Anadolu'yu
derleyip toparlamak, Anadolu insanının yüreğinde taht kurmakla
mümkün olurdu ve Ata'mız bunu gerçekleştirmiştir.
Hacı Bayram-ı Veli’de yüreği sevgi dolu ve hoşgörü dolu bir
hakemdir. Tasavvuf felsefesinin temelini sevgi meydana
getirmektedir. İnsanın kendi özünde sevgiyi bularak, kendisini
keşfedip, kendisiyle barışmasını istemiştir. Hitap ettiği
toplulukların önce gönüllerini fethetmiştir.

12-ANKARA’ NIN GÖNÜL MİMARI HACI BAYRAM
Türk Tasavvuf Edebiyatının temelinde yatan hedefler
manzumesinin billurlaşmış hali, “gönül mimarlığı” dır. Kâmil insan
olma ülküsüdür. Bu ülküye erdiğinde insanoğlu, ışık olur, çift
kapılı ev olur, yurt olur, koskoca bir memleket olur. Kıldığın
namazların, ettiğin yardımların kabulü, bir gönülü kırmamaktır.
Hattâ bir gönüle girmektir. Yüzbin kez yıkasan yüzünü, kırdığın
gönül aynasını yapamazsın.
Halk kendi içinden çıkarıp kahramanlaştırdığı, yücelere garkettiği
ilmiyle amel etmiş, gönül mimarı olmuş kişileri, düşünce ufkunda
ayrı bir yere koyar. Halkın yüceleştirdiğini Hakk’da sever.
Ufukların sönmez güneşi olan bu ulu zatlar, halkla ve yaşadıkları
kentlerle bütünleşmişlerdir. Onların isimleri ve yaşadıkları
şehirlerin isimleri birlikte yürürler asırların sinesine hep…
Dışardan, başka ve uzak yerlerden gelen yabancılar ilk bu gönül
mimarını ziyaret ederler ki, böylece topluma olan saygılarını ifade
etmiş olsunlar.
Anadolu baştan başa eren doludur. Eren, işte bahsettiğimiz gönül
mimarlarıdır. Bir kaçını hatırlatalım:
İstanbul’da Eyüp Sultan, Kastamonu'da Şeyh Şaban'ı Velî, Bursa'da
Emir Sultan, Konya'da Hz. Mevlâna, Aksaray'da Somuncu Baba,
Hacıbektaş'ta Hacı Bektaşi Velî, Göynük'te Akşemseddin, gibi…
Bizim Hacı Bayram-ı Velî de ezelî ve ebedî başkentimiz Ankara’nın
gönül mimarlarından birisidir.
Gönül kazanma apayrı bir sanat, bambaşka bir insan
mühendisliğidir. Halka rağmen olmaz bu iş. Halkla beraber, halkın
içinden olur. Zira taht, halkın yüreğinde kuruludur. Maksat o
gönül tahtlarına oturmaktır.
Hacı Bayram Veli, yeryüzünün en sihirli kalkınma modeli olan
“Türk İMECE” sistematiğinin kurucu liderlerinden birisidir. El ele,
emek beraberliği ile, alınterinden mutlu sonuçlar çılkarmaya
imece denilir.
“Çarşı ve pazarlarda davul, nakkare çaldırıp halktan para

toplaması, bu paraları ve devlet büyüklerinin gönderdikleri
hediyeleri yoksullara dağıttırması, mutfak açtırıp muhtaçları
doyurması gibi hâl ve hareketleri ile gönül ikliminin yolunu açan
Veli’miz, kendisine mürid-talebe olanlara mutlaka bir iş veya
sanat sahibi olmalarını önermekteydi. Hattâ, iş ve sanatında
zorlananlara, halkın önüne düşerek, yardımlaşma ve imece
metodlarıyla zor olanı kolay yapmayı öğretmekteydi.
Öyle Sultan olmak, hele hele Ahi Sultan olmak kolay olmasa
gerek. Hacı Bayram’ı sonsuzluklarca dipdiri kılan da Ankaralıların
gönül güzelliği değil midir? Elbette öyledir !
Hacı Bayram, çiftçilerin, bostancıların, toprağı işleyenlerin
piridir. Ahi Sultanlaşması da bundandır işte.
Demiştik ki, halk isterse zamanı yener ve kendi kahramanını
kabirden ayağa kaldırır ve onun mânevî ruhuyla yürümeye devam
eder. Hacı Bayram, o kahramanlardan birisidir ki, vefatından nice
yüzyıllar sonra bile, kabri ziyaretçi akınına uğramakta, duaların
kabul olduğu, saygı duyulan bir makam olarak halk inançları
arasında kendisine önemli bir yer edinmiş durumdadır.
Hayata bakışı, olayları çözümlemesi, çağı yorumlaması, insan
ilişkilerini düzene koyması gibi hususiyetleri nedeniyle; hastaların
şifa arayışları, psikolojik rahatsızlığı olanların huzur arayışları gibi
sebeplerle, Hacı bayram’ı ziyaret etmek, camisinde namaz kılmak
gibi gelenekler eksilmeden devam ede gelmiştir.
“Cumhuriyetimizin kurucusu yüce Atatürk'ün 27 Aralık 1919
tarihinde Ankara’ya geldiği gün düzenlenen muhteşem seymen
alayı önce Ulucanlar' da toplanmış, sonra Hacı Bayram Cami'nin
önüne gelmiş, Kayyum Dede duayı yapmış, kurban kesilmişti.
Burada üç gruba ayrılan seymen alayı Atatürk'ü karşılamak üzere
yürüyüşe geçmişti. Seymenlerin arkasında Ankara'da bulunan
çeşitli tarîkatlere mensup dervişler de yürümüştü. Hacı Bayram-ı
Velî müridleri de bunların arasındaydı. Dikmen sırtlarında
karşılanan Mustafa Kemal ve arkadaşları İstasyon Caddesi
üzerinden önce Hacı Bayram-ı Velî müridleri de bunların
arasındaydı. Dikmen sırtlarında karşılanan Mustafa Kemal ve
arkadaşları İstasyon Caddesi üzerinden önce Hacı Bayram
Camiî'nin yanına gelmişlerdi. Mustafa Kemal Hacı Bayram Camiî ve

türbesini ziyareti ihmal etmedi(1). Kısa bir süre sonra Ankara'da
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı 23 Nisan 1920 cuma gününe
rast getirilmiş, cuma gününün uğurundan faydalanılmak
istenmiştir. O gün milletvekilleri topluca Hacı Bayram Camiî'nde
cuma namazını kılmış, Kur'an-ı Kerim okunmuş, salâvat getirilmiş,
dua edilmiş ve Hacı Bayram-ı Velî'nin sancağı alınarak açılış için
meclis binası önüne gelinmiştir(2). Muvaffak Ihsan Garan'ın
belirttiğine göre Hacı Bayram Camiî'nde hutbeyi ve duayı bizzat
Mustafa Kemal okumuştur(3). Mustafa Kemal milli mücadele
yıllarında her bayram namazını Hacı Bayram Camiî'nde kılmıştır(4)
Atatürk, Cumhuriyetin ilânından sonra da 1923 ve 1924 yıllarında
Hacı Bayram-ı Velî türbesini ziyaret etmiştir.
Hafız Yaşar Okur'un hâtıralarından öğrendiğimize göre Ulu Önder
Ramazan aylarında birer ay süreyle Ankara'da Hacı Bayram
Camiî'nde ve İstanbul'da Zincirlikuyu Camiî'nde şehitlerimizin
ruhuna hatm-i şerif okutturmuştur(15)”
Şimdi dahi;
Ankara yakın çevresinden ilçe ve köylerinden, Cuma namazlarını
Hacı Bayram’da kılmak isteyen nice ak sakallı, ışık bakışlı insan
tanıyorum şahsen ben. Sabahtan yola koyulup, geçilen yollarda
halkla sohbet ede ede Hacı Bayram camiine gitmeye çalışmak ne
güzel bir duygudur. Artık metro gibi ulaşım araçlarıyla, çağın
sürat teknolojisi ile, o nostaljik yolculukların ne kadarını
yaşayabiliyoruz, bilemem ama, makinenin soğuk ve demire çalan
yüzü ile doğanın sıcak ve sevecen yüzü arasında çok büyük
farklılıklar vardır.
Cenazelerin Hacı Bayram’dan kaldırılması; hac kafilelerinin Hacı
Bayram’da nefeslenmeleri, sünnet olacak çocukların o güzelim
kıyafetleri ile Hacı Bayram’ı ziyaretleri, evlenecek çiftlerin el ele
bu kutlu dergâhı ziyaret etmeleri, Hastasına şifa, derdine derman
arayanın çare diye koştuğu, dilek dileyenlerin dileklerini sunduğu
bir kutlu duraktır Hacı Bayram.
Ve Hacı Bayram, Ankara’ nın mânevî koruyucusu, hâmisidir.
Kentin meydanı, ağırlık merkezi, insanlarının buluşup konuştuğu
yer, hastanın, yetimin, dulun sığınağıdır Hacı Bayram ve çevresi…
Gönül mimarı olmak, halk için halkla beraber her derde

katlanmaktır. Hacı bayram, halkın her derdini kendi derdi
saymıştır. Talebelerinin çokluğu, akın akın onu sevenlerin ona
koştuğu bir ışık yağmurudur.
Meclis açılanda ben, Atatürk’le beraber Hacı Bayram’ın
bahçesinde olurum hep. Oradaki “hu hu” kuşlarının sesi benim iç
sesimden. Oradaki huzur, şıkır şıkır günaydınlar ve bereketler
benim Hacı Bayram yüceliğini özümseyişimden hep.
-1.Ankara 1973 İl Yıllığı: Ajans Türk Mat, Ankara 1973, ss. 13 - 15
2-Orhan Şaik Gökyay: 23 Nisan 1920 Milli Egemenlik Yolunda, TBMM
Dergisi, S. 1, 1985, s. 57
3.Muvaffak Ihsan Garan: Milletlerin Sevgilisi Atatürk, Başbakanlık Bsm.,
Ankara 1982, s. 71
4.Yahya Benekay: a. g. e: s. 5

13-HACI BAYRAM EKONOMİSİ
Hacı Bayram’ın ekonomik anlayışının temelinde 'sosyal adalet'
bulunmaktadır. Karşılıklı yardımlaşma ve üretken olma bu temeli
teşkil eden iki esastır.
Bütün bu ömrü boyunca, bizzat kendisi toprakla uğraşmış,
ziraatçilik yapmış, hep üretmiştir.
Sadece ilim ve felsefe üretmek yerine, doğrudan doğruya kendisi
çalışarak, üretim faaliyetlerinde bulunmuştur.
Asırlardır söylenen Akşemseddin’in talebe olması menkıbesiyle,
sultan II. Murat’ın gönderdiği görevli Çavuş menkıbesinde ve ona
atfedilen tüm menkıbelerde (ziraat ve çalışmak) ilk karşılanan
tablo olarak karşımıza çıkmıyor mu?
**
“Hacı Bayram Veli’nin zâviyesinde, gelen geçen herkese çorba
ikrâm edilmektedir. Çorbanın yapıldığı burçak ziraati âdeti,
kendisinden sonra da devam etmiştir.
Konuya örnek olarak, Ankara’nın 1 numaralı Şer’iyye Sicili’nde şu
kaydı görmekteyiz: “Ankara’nın 991 yılı hasad günü Recep ayının
gurresi (ilk günü) nden başlamakla, Hacı Bayram evlâdından Halil
Baba’ya aid burçak sekiz Ramazan’da biçildi” (*)
Hacı Bayram’ın babasının adı Koyunluca Ahmet’tir. Koyunluca adı
da, aile olarak (çiftçilikle) iştigâl ettiklerini ortaya koyar.
Hacı Bayram, ziraatte İMECE METODU'nu uygulayan ve örnek
alınan büyük velilerin başında gelir.
O’na Ahî Sultan adı verilmiştir.
“ Bu Ahi Sultan lâkabının da Şeyhü’r- Rûm gibi XV-XVIII.
Yüzyıllarda kullanılmış olduğu kanısına varıyoruz; bunun sadece,
Hacı Bayram’ın Anadolu Ahiliğinin merkezi olan Ankara’dan çıkmış
olmasından dolayı kullanılmasından çok, belki onun “kendisine
intisap edenlerin kabiliyetlerine göre, bazılarını bir sanata,
bazılarını da ziraate sevk etmekte” olmasından ve fazla olarak

kendileri de ailesinin maişeti için bizzat toprağı sürerek burçak
ekmekte olmasından kaynaklanmıştır.” (**)
(*) CEBECİOĞLU, Ethem; a. g. e, sayfa: 65
(**) BAYRAMOĞLU, Fuat; a. g. e, sayfa: 43
İnsanların en hayırlısı, insanlara fayda sağlayanıdır” Hadis-i
Şerif’ini kendisine düstûr edinmiştir.
Hacı Bayram, MESLEK sahibi olmayan, BOŞ GEZEN hiç bir kimseyi
kendisine talebe almazdı. Herkesin mutlaka bir iş yapması ve alın
teriyle kazanmasını isterdi.
Toplumun topyekün kalkınmasının hasretiyle yanar, tutuşurdu.
Bireylerin mutlaka üretken olmasını isterdi. Üretmeyen toplumun,
ihtiyaçlar karşısında deforme olacağını düşünüyordu. Çalışkan
olmak ve alın teri, el nasırı çizgisinde bir ekonomik yapılanmanın
temsilcisi ve önderi idi…
Hacı Bayram ekonomisinin ikinci ayağını gene bir Hadis teşkil
etmektedir. O da “ Komşusu açken tok yatan bizden değildir.”
Hadisidir.
Bizzat kendisi, Ankara’nın zenginlerinden para ve mal toplayıp
fakirlere dağıtmıştır.
Bu sadaka ve zekât toplama işini yaparken, öğrencilerinin nefsini
kırıp, terbiye etmelerini sağladığı gibi, toplumun katmanları
arasında yardımlaşma ve dayanışmanın nasıl olması gerektiğini
yaşatarak gösteriyordu.
Şakayık’ta anlatıldığına göre, Ankara zenginlerinden alıp fakire,
fukaraya vermek hareketini davulla, nakkareli ve bayraklı
alaylarla gerçekleştiriyordu.
Hacı Bayram ekonomisinin üçüncü ayağı devlete VERGİ vermektir.
Çünkü, Kanlıgöl mevkiine kurduğu çadırda, gerçek talebelerinin
tespitini yaptığı olayda da, devlete vergi verilmesi gerektiği
açıkça ifade edilmektedir.
Özetlersek,
Hacı Bayram ekonomisi
-Çalışmak, üretmek, helâl kazanmak

-Fakire, düşküne yardım etmek, zekât vermek
-Devlete vergisini ödemek
Özelliklerini taşımaktadır.

14-MELİKE HATUN MEDRESESİ ve HACI BAYRAM
Anadolu köy çocuklarının kaderi neyse, Hacı Bayram’ın kaderi de
aynıdır. O’ da doğduğu köy’de ilk tahsilini yapmıştır. Koyun
otlatmış, derelerden akıp giden sularda oynamış, yeşil kavaklar
boyunca rüzgâr olup esmiş, tarlada, harmanda, ekin yığını
kenarlarında koşuşmuştur.
Solfasol Köyünün yanık yüzlü, yağız delikanlısı çocukluğundsa Şeyh
İzzettin ve Hallaç Mahmut Efendi isimlerinde iki ayrı öğretmenden
ders almıştır. Arapça’yı İzzet Hoca köyünde öğretmiş, diğer
dersleri de Ulus’ ta bulunan Hallaç Mahmut Mahallesi’ne adını
veren Mahmut Efendi’den öğrenmiştir.
Veli’miz daha sonra yüksek tahsilini Bursa ve Ankara’ da
tamamlamıştır. Kuvvetli bir medrese tahsili gördükten sonra,
müderris olmuştur.
Müderris Numan… Tayin edilir Ankara’nın en önemli
medreselerinden birisi olan Melike Hatun Medresesine… Bu
medrese lise seviyesinde bir kurum olmayıp, bir üniversite
seviyesinde idi. Dolayısıyla bu tür bir kuruma çok iyi âlimler tayin
edilebilirdi.
O dönemlerde Anadolu’ nun çok az şehrinde “darülfünun
üniversitesi” seviyesinde okullar bulunmaktaydı. Aksaray, Sivas,
Kayseri, Amasya ve Aydın gibi birkaç merkezde bu okullar görev
yapmaktaydı. Bu okullarda Davut-u Kayseri, Şinabüddîn Sivasî,
Molla Fenârî benzeri, oldukça tanınmış ve güvenilir âlimler vardı.
Ankaralı Hacı Melike Hatun kendi adına bir “hayırhah kurum” olan
bir vakıf kurmuştu. Bu vakıf, ilim öğrenecek gençlere ışık olmalı,
okullar tesis etmeliydi. Öyle de oldu. Zengin bir Ankara ailesinin
evlâdı olan Melike Hatun, Ankara’nın kara yerli taşlarından inşa
ettirmişti medreseyi. Taşçılar Sokağında, kendi vakfına ait arazide
cami, bahçe ve hamam da inşa ettirerek bir çeşit külliye
kurmuştu. Vefat tarihi bazı kayıtlara göre 1283 olan Melike Hatun,
tarihe iz bırakmış Müslüman-Türk kadınlarının temsilcisi isi.
Külliyenin ve hamamın yapımında kendisine ait 1000 altını
harcamıştır.

Şimdi de Hacıdoğan (Doğanbey)adını alan bu mahalle Anadolu’
nun gönül mimarı, Ankara kentinin koruyucusu Hacı Bayram ve
talebeleri ile bir başka şen, bir başka bahar içindeydi. Hacı
Bayram, muhteşem bilgi ve kültür âbidesi olarak, öğrencilerine
verdiği derslerle, ortaya koyduğu kendi kişiliğiyle nam salmıştı.
Onun bu namı diğer illerden de duyuluyordu.
Asıl adı Melike Hatun Medresesi olan bu üniversite, Başkent’in bir
üniversite şehri, bir memur şehri olmasının en önemli kökü ve
timsalidir.
Eski tahrir defterlerinde ve Tapu Kadastro ve Vakıflar
kayıtlarından Melike Hatun’un kimliğine ve vakfıyesine ulaşmak
mümkündür.
Derler ki;
Daha sonraları, bu medresenin yaşaması için Ankaralılar, 4-5
köyün gelirini buraya tahsis etmişlerdir.
Kara Medrese… Dışı kara taş duvarlı, içi ay aydın ilimlerle
donanmış bir eğitim kurumu. Bu kuruma kendi mührünü basan ve
unutulmaz kılan bir Veli Hacı Bayram Veli…

15-AHİ-SEĞMEN HACI BAYRAM
Anadolu’ya “Diyar-ı Rum” derken, Anadolu erenlerine, bilim
adamlarına, dervişlerine de “Rum Erenleri” demişiz. Rum erenleri
Anadolu toprağından yetişenlere verdiğimiz isim, Ahmet
Yesevi’nin aşk kütüğü ile dışarıdan, uzun yollar aşa aşa gelen
mutasavvıf-erenlere de “Horasan Erenleri” demişiz.
Yunus Emre, Hacı Bayram, Aşık Paşa gibi erenlerimize “Diyar-ı
Rum”dan-Anadolu’dan dolayı “Rum Erenleri-Anadolu Erenleri”
demekteyiz. Mevlâna, Hacı Bektaş, Ahi Evran gibi ernelerimize de
“Horasan Erenleri” demekteyiz.
Bir Aanadolu Ereni olan Hacı Bayram, yerli ve millî oluşu sebebiyle;
Türkçe konuşmuş, yazmış ve Türk gibi yaşamış olmasından ötürü de,
yaşadığı toplumun gelenekleriyle bütünleşmiş ve o geleneğin
bozulmadan, daha bir aydınlık yürüyüşünde destek olmuştur.
Ankara’ da kurulmuş bulunan, Ankara Ahi Cumhuriyeti ve felsefesini
desteklemiş ve onun da mimarı olmuş olan Hacı Bayram’a bu halk “Ahi
Sultan” adını vermiştir. Ahi Sultan, içeride mesleği olan, çalışarak
ekmeğini kazanan, çalışkan bir milleti temsil ettiği gibi, aynı
Ankara’mızın korunmasında, güvenliğinin sağlanmasında ve hoşgörü dolu
bir Türk kurumu olan Seğmenlik geleneğini de yürekten desteklemiş ve
“Seğmenbaşı” olmuş, Ankara Seğmenleri’ nin piri olarak kabul
edilmiştir. Kısaca Hacı Bayram, Ankara Seğmenleri ile akıncı, Ankara
ahileri ile, bağ bostancı-ekinci olmuştur.
Üretici olmak ve ürettiğini hakça paylaşmak Hacı Bayram Sultan’ın
temel ilkesidir. Din ve dünya iş ve işlemlerinde aydınlatıcı bir liderdir
O…Hocasından aldığı bayrağı bir çok gönül kalesinin burçlarında
dalgalandırmıştır. Emek ve alın teri toplumsal dokunun esasıydı Ahilikte.
Sevgiye, saygıya ve devlete bağlılık vardı. Fakir fukaraya yardım
ediliyor, garibanların ellerinden tutuluyordu. Kısaca “kimsesizler
kimsesi” olma hedefi vardı.
Sabah alacasında Solfasol Köyü’nden Çubuk Ovasına doğru yürüyen emek
ve alın teri yolcularının organizatörüydü Hacı Bayram. Ekin eken,
harman savuran, buğday ve un paylaşan emek eriydi. Üreten ve Hak dini
ile dünya nimetlerine bakan birisi. Tasavvufun kazandırdığı, “biz”
anlayışı, dünyayı yok sayma, “ene” gömleğini çıkarıp atma davasındaydı.
Bu davayı işledi insan insan. Yol gösterdi, umut oldu, ışık oldu Büyük Veli
oldu. Vaz geçilmeyen, danışılan kapı, sığınılan liman oldu.
Sonsuzluk yolcusunun türküsü yüzyıllar geçse de susmaz. Susturulamaz
da. Aradan geçen bunca asra rağmen, Büyük Atatürk liderliğindeki

TBMM üyeleri, mecliste açılış yapmadan evvel, büyük Veli’ nin türbesini
ziyaret edip, halk beraber aynı aşk ateşinde pervaneleşip, kurtuluşun,
özgürlüğün umudu oluyorlardı. Ahi anlayışı ve Seğmen Geleneği, düzülen
Seğmen Alayı ile, Dikmen sırtlarından Hacı Bayram Sultan camiine kadar
uzanıyordu. O günlerin Hakimiyet-i Milliye Gazetesinde : “. "23 Nisan

Cuma günü Mebusan-ı Kiram ile beraber küçük-büyük bilimum
memurun? hükümet ve eşraf-ı ahali-i memleket Hacı Bayram-ı Velî Camii
Şerifinde toplamağa müsaraat ederek, (Teşebbüs ederek) ve bir cemaat-ı
kebir ile Cuma namazının edasından sonra önde lif ye-i saadet (Sakallı
şerif) ve Sancak-ı Şerif-i hamîl bir heyet-i ulema ve Meşayih tekbir ve
tehliler ile (lailâhe illallahlar diyerek) türbeyi ziyaret ve bir alay ile Büyük
Millet Meclisine muvasalat etmişlerdir." Cümleleriye o kızılca kıyamet
günleri anlatılıyordu.
Şükrün, saygının, hoş görünün ve insan gönüllerinin susuzluğuna
çağlayan olmanın sırrı, Ahilik idi. Ahi Sultan, Ankara’ nın her ilçesi ve
merkez kasabalarında da kendisini sevenlerce oluşturulmuş, vakıflar ve
insan zinciri ile umut umut filizlenmiş ve taht kurmuştu milletin
sinesinde. Kadere inanmak, büyüğe saygılı olmak, kendisinden küçüklere
sevgi ile yaklaşmak, acıları bölüşüp azaltmak, neşeleri-sevinçleri paylaşıp
çoğaltmak… Bütün bunlar Ahiliğin ilkeleriydi. Ahi Sultan Hacı Bayram’da
bütün bu muhteşem hasletleri gören halk, kutlu Veli’ mizin açtığı yoldan
seller gibi akıyordu. Birlik ve beraberliği asla bozmadan, suskun ve
kimsesiz yığınları dili oluyordu Ahi-Seğmen Hacı bayram…

16-HACI BAYRAM’IN MEKTUPLARI
Hacı Bayram- ı Veli, madde ve manâ ilminde ulaşmış olduğu
mevkiden Yüce Mevlâ’nın “OKU YAZ” emirleri gereği, sürekli
okuyan ve talebelerini okutan, bıkmadan yazan ve yazdıran bir
tutum izlemiştir.
Öğretisinin temelini Kur’an teşkil ediyordu.
Hırkaya, taç’a, post’a, giyim ve görüntüye asla itibar etmeyen bu
öğretinin ip uçlarını, O’nun mektuplarından yakalamaktayız.
İlâhî vahyin insanlara gösterdiği yaşama motiflerini, hem kendi
yaşamında, hem de talebelerinin yaşamında noksansız uygulamış
ve uygulatmıştır.
Kur’anî hayat, O’nun ömür boyu yaşadığı ve yaşatmak istediği
hayat olmuştur.
Hacı Bayram’ın Süleymaniye kütüphanesi’nde “mecmûâtürresail”
de bulunan iki mektubu, O’nun torunlarından Fuat
Bayramoğlu’nun kitabında aynen yayınlanmıştır.
Biz, bu çalışmamıza her iki mektubu da değerlendirerek yeni bir
yol çizerek devam etmek istiyoruz.
**
Bu mektuplarında Veli’miz, kendisine ilke edindiği Kur’anî
hayattan bahsetmektedir.
**
BİRİNCİ MEKTUBUNUN TAHLİLİ

Büyük Veli’miz birinci mektubunu bîr halifesine (öğrencisinevekiline) göndermiştir. Bu mektubunda, şu âyetlere yer
verilmiştir.
-Enbiyâ Sûresi, XXI / 34.âyet: “Ey Muhammed! Senden önce de
hiçbir insanı ölümsüz kılmadık”.
-İsrâ Sûresi, XVII / 72.âyet: “Bu dünyada kalbi kör olan, âhirette
de kördür”.

-Neml Sûresi. XXVII / 88. âyet: “Dağlar yerinde donmuş sanırsın,
oysa onlar bulutlar gibi geçerler”.
-“Kaf Süresi, L / 15. âyet: Onlar yeniden yaratılmaktan şüphe
etmektedirler”
-Yûnus Sûresi, X / 62. âyet: (Allah’ın dostlarına) korku yoktur,
onlar üzülmeyeceklerdir”.
-Ahzâb Süresi, XXXIII / 23. âyet: (İnsanlardan) Allah’a verdiği ahdi
yerine getiren adamlar vardır. Kimi, bu uğurda canını vermiştir.”
Veli’miz mektubunda, “Bu dünyada kalbi kör olan, ahirette de
kördür” âyeti’nden sonra bir şiir de yazmıştır. Aynen şöyledir:
“Eğer görmezse kişi bunda yârin
O gözsüz kanda görür yârı yarın
Bilişen dost ile bunda bilişür
Göremez yâd olan yârın nigârın
O gördü dâhi buldu bunda yârı
Fedâ kıla yoluna cümle vârın…”
Bu şiirinde, “Eğer görmezse kişi bunda yârin” ve “Bilişen dost ile
bunda bilüşür” mısralarıyla, Yâr, yani Yüce Mevlâyı, kişioğlu bu
dünyada görmeli bilmelidir. Bu dünyada görmeyen, bilmeyen,
yarın öbür dünyada gözsüz olarak görür.
Fakat, O’na sevgisine- aşkına-emirlerine uzak olanlar, öbür
dünyada da göremezler. “Göremez yâd olan yârın nigârın”
mısrasıyla, Hakk’ı isteyen O’na yakın olmalı, O’nu aşk ile sevmeli.
Aşık ile seven, yârini bulur. “O gördü dâhi buldu bunda yârı/Fedâ
kıla yoluna cümle vârı”.
Evet, işte böyle.
Yârini bulan, bilen, seven; cümle varını yâr yolunda feda eder.
Yârini bu dünyada yaşarken göremeyen, uğrunda can veremeyen,
maddîyat zincirlerini koparıp, manâda kanat kanat yükselmeyen,
her iki cihanda da bulamaz, bilemez ve göremez.
Bana göre, bu şiir- bu altı mısradan oluşan Gazel' de Veli’mizin
kendine has bir şiirdir. Mevcut şiirlerine ilâve olarak, edebiyat
tarihçileri bu şiirini de zikretmelidirler.
Peki insanoğlu, bu dünyada Yâri- Mevlâ’yı nasıl görebilir?

İşte bu şiirin asıl sorusu bu.
Bilen ancak görür. İsteyen, bakan, yönünü görmek istediği yere
doğru çeviren, gözleri açık olan görebilir. Sırtını dönen değil.
Gözler; hem maddi, hem manevi (kalp) gözler açık olmalıdır. Her
ikisini de kapatmış, vitrin camlarını çamurla sıvamış olanlar
dışarıyı da, içeriyi de göremez. Uyandınız, açtınız göz
kapaklarınızı.
Görüyorsunuz
renkleri,
şekilleri,
eşyayı.
İzliyorsunuz gelişen olayları. Bir çiçeğin açışını, bir kuşun ötüşünü,
bir karıncanın yürüyüşünü. Suların gürül gürül akışını
duyuyorsunuz. Rüzgârın bulutlarla dansını takip ediyorsunuz.
Yaprağın fotosentez yapışını, minnacık böceklerin atmacalardan
kaçışına şahit oluyorsunuz. Yıldızları, ayı, güneşi.
Âlemler
içindeki devinimi – direnişi – kıvranışı - oluşu yaşıyorsunuz.
Tefekkür ediyorsunuz özetle...
Peki, bunca izlemede- bunca görmede sebep sonuç ilişkileri ile
nereye varıyorsunuz? Vardığınız nokta, Yüce Mevlâ değil midir? .
Hayretiniz, korkunuz, dehşetiniz, hüznünüz, sevinciniz aynı yerde
birleşmiyor mu?
Ya bir de kalp gözünüz açıksa. Kalp gözünüzle gördükleriniz
sonunda şükredersiniz, secdeye varırsınız. İçiniz bayram
sabahlarında sevinen çocukların cıvıltılarıyla doluverir. Maddenin
sonsuz şekil ve boyutlardaki frekansını yakalar, eşyanın-zamanınmekânın zikrini duyarsınız. Başlarsınız, hücre hücre zikrin neşesini
yaşamaya. Bu dünyada görmek-bilmek budur.
Sonrası mı?
Sonrası şu, büyük Veli’mizin dediği gibi, yâr uğruna bütün her şeyi
fedâya hazır mısınız? Zira, “Âdem’siniz, “Âdem neslisiniz”.
Âdem, zaten “hiç”lik değil midir? Siz de, hiç olduğunuz, yok
olduğunuzun farkına varırsınız. Bir de bakarsınız ki, o yâr sizde,
sizin içinizde, şah damarınızdan daha yakın size. İşte o an
“bayramım imdi” deyiverirsiniz….
Veli’miz, İsrâ Süresi 72. âyet (Bu dünyada kalbi kör olup, ahirette
de kördür.) İlâhi lâfzını ve Ahzâb Süresi 23. âyet (İnananlardanAllah’a verdiği ahdi yerine getiren adamlar vardır. Kimi bu uğurda
canın vermiştir.) lâfz-ı Celil’ini bu altı mısra ile şiirleştirmiştir.

Hacı Bayram, bu mektubunda talebesine sevgi, birlik ve kalp
temizliğinden bahsetmiştir.
Kalplerin her zaman, her an Hakk’ı düşünen gören bir mekân
olduğunu vurgulamıştır. Kalbini neyle doldurursan, onunla
yaşarsın, onun sıfatlarıyla sıfatlanırsın dedikten sonra, o yerin bir
tecelliğâh makamı olduğunu beyan etmiştir. İyi, güzel insanların
kalpleri Hakk’tan asla ayrı duramaz. Kâmil insanın kalbi nakış
nakış Hak sevgisiyle örülmüştür der.
Hakk’tan gayri bir nesneyi kalbinde tutmayanlara ne mutlu.
Hazreti Resul’ü örnek kabul edenlere müjdeler olsun. O’nun
halleriyle hallenip, O’nun işaret ettiği yoldan gidenler seçkin
kişilerdir.
Şimdi sözümüzün burasına gülden bir nokta koyalım da, Veli’mizin
bu mektubunu Belge 156 olarak yayınlayan Fuat Bayramoğlu’ nun
eserinden aynen aşağıya -bugünkü dile uyarlayarak-alalım.
İnşallah hata etmeyiz ve inşallah başarılı oluruz! (Dostlarımızdan
bu konuda ehil olanlar, tetkik eder ve noksan ya da hatamı
bildirirlerse, memnuniyetle metni onların işaretleri doğrultusunda
yendiden düzenlerim.) (Mektubun Arapça yazılı kısımlarını
şimdilik................ ile gösterdim)
BELGE NO: 156
HACI BAYARAM KUDDİSE SIRRAHU’NUN BİR HALİFESİNE
BİRİNCİ MEKTUBUN GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİNE ÇEVİRİSİ

“Ey Muhammed! Senden önce de hiçbir insanı ölümsüz kılmadık.”
(Enbiyâ Süresi, XX/34.âyet”
İnsanlık âleminin en ileri kişisi yüce Peygamber’imizin vefatı
nedeniyle duyduğumuz ilâh’ı âh’ın ardından o’na daima iyi dualar
ediyoruz... Dedikten sonra, daha önce bana göndermiş olduğunuz
mektubunuzda karındaşımız Muhammed Efendi’nin bu çokluk
dünyasından teklik dünyasına, bu yalan- yanlış kapıdan sevgilininebedî sevgilinin sarayına göç ettiğini bildirmiştiniz. “Hüküm
Allah’ındır ve emir Allah’tandır.”
*

(.................. Ve ol ah-ı ilâhi üzerine dahi ittihâz-ı zâti münbais
olan duâ-yı sâlih ihdâ olunduktan sonra i'lâm olunur ki
mukaddemâ bu cânibe irsâl buyurulan mektûb-ı şerifinizle
karındaşımız Muhammed Efendi'nin (...........) râhmetu'l-lâhi
aleyh bu menzil-i kesretten âlem-i vahdete va dâr-ı ağyârdan
serây-ı
dildâra
intikâl
itdikleri
i'lâm
olunmuş
(..........................) el-hükm lillâh ve'l emr bi-yedi'illâh...)
*
Hak Teâlâ Hazretleri O’nu kendisinden hoşnut olanlardan, ibadet
eden, (iyi) Salih kullarından eylesin. Allah’a yakın ruh
topluluğundan
edip,
Haşr’de
(Tekrar
yaratıldığımızdadiriltildiğimizde) kabrinde vuslat şarabını içmiş Mevlâ’nın
cemaliyle yüzyüze gelmiş, yüzdeki perdeyi kaldırmış, mübârek
kişilerden eylemiş ola. (Ruhlar âleminde vuslat şarabına yüce
Rabb’in elinden kana kana içip cemâliyle müşerref olup, mutlu
ola..)
*
(Hakk teâlâ Hazretleri kemâl-i lûtuflarından ibâdu'llâhis-sâlihin ve
ervâh-ı mukarribin zümresinden idüb Haşr' de hazire-i kuds ve
âlem-i üns'te şar'ab-ı vuslat sir-âb idüb ve vech-i izzetten ref'i
nikaab ve keşf-i hicâb idüb cemâliyle ber-hurdâr etmiş ola.)
*
Enbiya Süresi 34. âyet der ki: Ey Muhammed! Senden önce de
hiçbir insanı ölümsüz kılmadık”.
Bu sıkıntı-eziyet-cefa dünyası, bu zahmetli kapı Cennet kapısı
(rahat, mutlu, cennete benzer bir dünya) değildir. Belki, kâmil
insan olma yolunda öğrenim-eğitim-ilahî-kutsal eğitim, tekmil
varlıkların imkânlarından sonra kulun önemli bir özelliği olan
Hakk’a ibadet ve gerçekleri-hakikatleri görmek, seyretmek,
bilmek, ilâhi oluşumlara, Mevlâ’nın cemâline ulaşma yeridir.
*
(Bu dâr-ı mihnet dâr-ı huld değildir. Belki tahsil-i kemâlât ve
maarif-i ilâhiyye ve tekmil-i merâtib-i imkâniyye-i vücûbiyyeden
sonra abdin sıfat-ı zâtiyesi olan fakr-ı külli ile Hakk'a ibâdet ve

müşâhede-i vech-i hakikat ve muâyene-i cemâl-i Hazret-i
ulûhiyyet mahallidir.)
*
“İsra Süresi, 72. âyet der ki: Bu dünyada kalbi kör olan, âhirette
de kördür.
*
Eğer görmezsen kişi bunda yârin
O gözsüz kanda görür yârı yarın
Bilişen dost ile bunda bilişir
Göremez yâd olan yârın nigârın
O gördü dâhi buldu bunda yârı
Fedâ kıla yoluna cümle vârın…
“Neml Süresi, 88. âyet der ki: Dağlar yerinde donmuş sanırsın,
oysa onlar bulutlar gibi geçerler”.
*
“Kaf Süresi, 15. âyet der ki: Onlar yeniden yaratılmaktan şüphe
etmektedirler”
*
Bu âlem, değişme mahallidir ve geçiş(başkalaşma) ten ibarettir.
Daima, yenileşen halk içinde, yenileşen dünya içinde, insanın ve
dünyanın kendisi de değişimden habersiz değildir. Öyle olsa, yok
etme ve var etme sıfatları arasında vücudun kalıcılığı ne olabilir
ki? Miskin Ademoğlu ona nasıl güvensin?
*
(................... Bu âlem mahall-i tebeddül ve tegayyürdür.
Daimâ halk-ı cedid içinde nihâyet i'dâm-ı ic'âdından tagayyürü
müşâhid değildir. Öyle olsa ân-ı vâhidde i'dâm ile icâd beyninde
olan vücudun ne miktar bekâsı olsa gerektir. Ta kim miskin ibni
Âdem ana i'timâd eyliye.)
*

Allah’ı aşk ile seven, birliğine inanan, kalp aynasını iman nuruyla
yıkamış olan, sağlam olan ve iyiliksever candan dostlara gereken
şudur ki:
Bundan sonra, geriye kalan tüm ömrünü Hak’ın dergâhında
harcaya, kalbini Hak’tan ayrı tutmaya, devamlı olarak O’nucemâlini müşahade ede, mânevi ilimler ile doldurup, süsleye ve
ilâhi arşa, Hak evine ulaşa;
Bunun içinde devamlı kendini o’nun huzurunda bilip, zikre devam
ede,
zikrinde
ve
fikrinde
Hakk
bulunan
'…….......................'mucibince kalplerinde Hakk’ı hazır bileler.
*
(İmdi dide-i basarı kuhl-i tevfik-ı ilâhi ile mukâhhal ve mi'ât-ı
kalbi nûr-i imân ve ikan ve ihsân ile musaykal olan ihvânı-ı
muvahhiddine lâzım olan budur ki mevhûm olan vücûdun bakiyyei ömrün dergâh-ı izzetin ibâdetinde ifnâ idüb Arş-ı İlâhî ve beyt-i
rahmânî ve mahzen-i ilm-i ledünni ve maksat-ı envâr-ı sübhâni ve
âyine-i cemâl-i semedâni olan klb-i müşâhede-i Hakk'dan hâli
tutmayub daima Hakk'ın zik ü fikrinde ve murâkabe ve huzurunda
olalar.)
*
Zira, insanın kalbi,
tasarrufundadır.

Allah’ın

evidir

ve

sürekli

o’nun

*
(Zirâ insanın kalbi esmâ-yi mütekabile tasarrufunda olmağın
dâimâ tekallübdedir.)
*
Şimdi, hangi suret kalbin içinde akis bulursa, o insan, onun
sıfatıyla sıfatlanır. Eğer o an da ölürse, ona göre haşrolur
(yaratılır) . Onun için, tasavvufa-tasavvufi düşünceye yeni
başlayan kişinin kalbi, bir an dahi Hakk’tan gafil değildir.
Veyahut, Hakk’ıın sıfatlarıyla sıfatlanıp, önder- lider-mürşid olan
kişiye uyar ve onu kalibine nakşeder veya eşyanın suretlerlerindehepsinde Allah’ı görür, bilir hisseder, duyar ve kâinat kitabını
okur. Bu hal üzere ölürlerse, gaflet içinde ölmezler. Tasavvuf

erbabı olanlar, kalbi Allah’ın evi bilip, o gözle görmekten bir an
ayrılmazlar. Hak’tan gayri bir nesneyi bilmezler.
*
Cemi'-i eşyânın suver'i in'ikâsına kabiliyeti vardır. Pes herhangi
sûret kalbin içinde mün'akis olursa ol insan anın sıfatıyla muttasıf
olur. Eğer ol hinde intikâl iderse (.....................................)
ana göre haşr olur. Anın içün mühtedi olan ehi sülûk kulûbunda
bir an Hakk'dan gaafil değillerdir. V ey+ahud mazâhir-i ilâhiyye
olan kümmeli mürşid ve muktedâ ittihâz idüb kulûbunda nakş
iderler ve yâhûd suver-i eşyâyı mezâhir-i esm'a-yı ilâhiyye bilüb
cümlesinde vech-i Hakk'ı mülâhaza iderler. Bu hâl üzere intikâl
iederlerse gaflet-i külli ile intikâl itmezler ve mütevassıtin olanlar
kulûbun beyt-i il'ahi bilüb müşâhededen bir ân münfek değillerdir
ve müntehi olanlar Hakk'dan gayri nesne bilmezler.)
*
Yunus Süresi 62. âyet der ki: (Allah’ın dostlarına) korku yoktur,
onlar üzülmeyeceklerdir.”
*
Benim ruhumun, görünen ve gizli, sözle ve fiilen, hal’en veya
ilmen, keşfen ve kevken Peygamber’imiz örneğine göre davranıp,
yolunda yürümesi mesafe kat etmesi gerekir. Taa ki o’nun
yolunda olan seçkin ve ileri kimselerin oluşturduğu veli
topluluğuna dahil oluncaya kadar. O zaman, kavuşmak kolay olur.
Hakk’a kavuşmak kolayca olur. Çünkü, herkesin o’na olan ruhî
yakınlığı ne kadar ise, Peygamber'(S.A.V) imizin bıraktığının o
kadarına varistir. O’na yakınlık derecesi kadar varistir.
*
(Benim rûhum zâhiren ve bâtınen kavlen ve fi'len halen ve ilmen
keşfen ve zevken Hazret-i Res'ul-ullah aleyhi ve selleme imtisâl
idüb târikına süluk etmek gerek tâ kim velâyet-i hâsse-i
Muhammediyyeye dühûl ve vüsûl müyesser ola. Zira herkesin
kurb-i rûhânisi nice ise verâset-i Muhammediyyeden ol kadara
vâristir.)
*

Ahzâb Süresi 23. âyet der ki: (insanlardan) Allah’a verdiği ahdi
yerine getiren adamlar vardır. Kimi, bu uğurda canını vermiştir”.
*
Bu âyeti kerime, Peygamber'(S.A.V) imizin yolundaki evliyâları
anlatır. Yani, Hakk’tan başka bir şeye ibadet ve eğilim- sevgi
olmayıncaya kadar, onlardan ruhlar âleminde verdikleri söz-ahd
üzerine bu yalan dünyada sabit ve sadık olanlar. Yani yerden arşa
kadar (yerin yedi kat altından, yedi kat üstüne kadar) bütün
yaratılmışlardan bir zerreye dahi gönül vermeyip, Hak’dan gayri
hiç birşeye sevgi (muhabbet) duymayanlardır.
Peygamber(S.A.V) ’imizin çizdiği sınır içine girmiş olan, hakikat
ehli olanlar, fırsat eldeyken yeteri kadar çalışmalı ve
kendilerinden esirgenmemiş sınırları, dirlik sınırı bilmeleri
gereklidirler.

*
(Bu âyet-i kerime evliyâ-yı Muhammedinin beyânındadır. Yani
Hakk'dan gayri bir şeye ibâdet ve Hakk'dan gayri bir zerreye meyl
ve mahabbet.... o... deyu anlardan âlem-i ervâhda ve âlem-i
ulviyyede me'huz olan ahd üzerine bu âlem-i şshâdette sâbit olub
sâdık olalar. Yani Arş'tan taht-es-serâ'ya varınca olan
mükevvenâtdan bir zerreye gönül virmeyüb Hakk' dan gayrı bir
şey'e mahabbet etmiyenlerdir. Hadd-i recûliyete dahil olup
hakikat-i Muahmmediyyinden olanlar ana göre fırsat elde iken
sa'y-i beliğ ve hadd-i bi diriğ gerekdir.)
*
Şöyleki benim
itmeyesin.

ruhumu,

mektup

bittiğinde,

huzursuzluğa

*
(Şöyle ola benim rûhum mektûb icmâl olundukta bi hûzurluğa
haml
itmeyesün
Rabita-i
kalbiyye
ile
ma'lûmdur.
(.......................) Amma ba'zı ahyânda mevâni zuhûr eyler.
İcmâl olundukta lûtfunuzdan ma'zur dutasız. kelime-i vâhide
kâfiyedir. İnşa-Allahü teâlâ mümkün oldukca tafsil olunur. Bâki
selâmullahü aleyküm ve berekâtühü.)

*
Kalp rabıtası ile malûmdur.
(…………..........) Amma, bazı zamanlarda engeller
çıkabilir. Mektub bitmek üzeredir, beni hoşgörünüz.

ortaya

Tek kelime(Allah'ın bir'liği) yeterlidir. İnşallah, mümkün oldukça
uzun uzun açıklarız. Allah’ın selâmı ve bereketi üzerinize olsun…
İKİNCİ MEKTUP
Büyük Veli'mizin ikinci mektubunu hiçbir yoruma ve açıklamaya
gerek duymaksızın Fuat Bayramoğlu' nun kitabından aynen alıyor
ve okuyucularımızın bilgilerine ve tetkiklerine arz ediyoruz.
BELGE No. 157
MEKTUB-I HACI BAYRAM-I VELİ KADDES’ALLAHU
SIRREHU’L-ÂLİ
Bismillahirrahmanirrahim
Hamd-i bî-hadd ol Ehadd Hazretlerine ki cemi’-i eşyada
vahdetiyle hâzır ve cümle mazâhir-i ekvânda cemaliyle mütecellî
ve zâhirdir ve salât ü selâm ol mirât-ı zât ve mazhar-ı esmâ' ve
sıfât olan Nebî-i mükerrem Muhammed sallallahu teâlâ aleyhi ve
sellem Hazretlerine ve âl-i güzin ve ashâb-ı pür-temkîn
huzurlarına olsun ebedü’l-âbâd. Bâ'de zâlik şöyle bilmek gerekdir
ki Hakk teâlâ gayb-i hüviyyet ve hazret-i ehadiyyetde keııdü
zâtiyle mevcûd olub kendü zâtını kendü zâtında müşahede iderdi
ve cemi’-i hakaayık-ı imkâııiye ve suver-i kevniyye ve esmâ’ ve
sıfât-ı İlâhiye ve nisbet-i zâtiyye-i ehadivye-i cem’iyye-i ilâhiyye-i
zâtiyye kabzasında müstehleke idi ve anları müstehleke müşahede
iderdi. Zırâ zâhirde zuhur idecek bunların a'yâııı yoğidi. Pes
zâtında müstehlekede olan esmasının a'yânı hasebiyle kendü
zâtını ve aynını ve sıf'ât ve kemâlâtını bir kure-i ? câmideki
(cami’dir ki olmalı) cemi’-i emr-i vücûdu hâzır ve câmi’dir
müşahede eylemek diledi. Pes evvelâ âlemi rahman sureti üzerine
halk eyledi ya’ni cemi'-i esmâ ve sıfatıyla âlemin suretinde
(5)Yunus Sûresi, X/62. âyet: “(Allah’ın dostlarına) korku yoktur, onlar
üzülmeyeceklerdir”.
(6)Ahzâb Sûresi, XXXIII 23 âyet: “(İnananlardan) Allah’a verdiği ahdi yerine
getiren adamlar vardır. Kimi, bu uğurda canını vermiştir”.

zuhûr idüb suver-i âlemde ancak esmasının a’yânını müşahede
eyledi. Zira zât-ı ehadiyyete mazhar olmağa âlemde kuvvet ve
isti’dat yokdur. Andan sonra berzah-ı kâmil olan insân-ı kâmili iki
yüzlü halk eyledi. Bir yüzü zâhir, bir yüzü bâtındır Bâtın yüzü zâta
mazhar ve esmâ' ve sıfâta masdardır ve zâhir yüzü âlemdir ve
suver-i âlemde zuhûr iden esmâ-yı ilâhiyye sûretidir. Bâtını
vahdet ve zâhiri kesretdir. Bâtını Hakk ve zâhiri halkdır. Pes
insân-ı kâmilin mazharı âyînesinde kendü zâtını ve aynını ve
zâtında müstehleke olan esmâ-yı hüsnâ a’yânını tafsil üzerine
müşâhede eyledi ve zuhûr ve izhâr-ı cemâl ve tecellî-i zât ve sıfât
alâ vechi’l-kemâl anınla hâsıl oldu.
Zîrâ her şeyin kendü nefsini kendü nefsinde görmesi şey’-i ahar
gibi evvelâ şey’e tecellî idüb anda kendü sûretini müşâhede idüb
görmesi gibi değildir, âyine gibidir. Meselâ pes insâıı-ı kâmil
mazhar-ı zât-ı Hakk ve âyîne-i vücûd-ı mutlakdır. Esmâ’ ve sıfât-ı
ilâhiyye ve neseb ve şuûnât-ı zâtiyeden bir şey yokdur, bâtınında
mevcud ve mestûr olmıya ve sahife-i vücûddan hakayık-ı kevnivye
ve hurûf-ı imkâniyyeden bir harf yokdur ki anın zâhirinde meşhûd
ve mastûr olmıya ve zerrât-ı mevcûdâtdan bir zerre yokdur ki ana
ittisâli olmıya.
Pes anın dairesinde hâric bir şey ıııüteayyin olmamağın zât-ı Hakk
anda zuhûr-ı külli ve tafsili ile zuhûr idüb tecellî eyledi ve ol
yüzden zâtı güneşi işrâk itdi ve esrâr-ı ilâhiyye-i gaybiyye anınla
âşikâre oldu ve ibâdet-i zâtiye anınla kâmil ve ma‘rifet-i ilâhiyye
anınla hâsıl oldu ve dahi iıısân-ı kâmil Hakk’ın nurudur, âleme
anınla nazar idüb rahmet ider ve âlemin ruhûdur, âlem bir nefes
olmaz beden ruhsuz kaim olmadığı gibi ve dahi vücûh-ı Hakk’a
âyine olan mezâhir-i kevniyyenin cilâsı ve nûrudur.
Rahmeti cemi'-i eşyaya vâsıl belki esmâ-yı ilâhiyeye dahi şâmildir.
Zirâ cemi'-i eşyânııı zuhuru ve kıyamı iıısân-ı kâmilin nuruyladır.
Kezâlik esmâ-yı ilâhiyyenin zât-ı ehadiyyete olan istihlâk-ı
giryeden ıztırâbdan teneffüsü dahi anınla zuhûrlarından ve
cümlesi andan zâhir olduklarındandır. Bu itibâr üzerine insân-ı
kâmil Hakk’la halkın kıblesidir. Zîrâ cemi’-i eşyânın teveccühü
anadır ve feyz andan gelür ve esmâ-yı ilâhiyyenin bâtınından
zuhûru andandır. İmdi Hakk’ın kendü aynını müşâhede-i külliye-i
tafsiliyye ile müşâhedesi suret-i cem'iyye-i ilâhiyye-i zâtiyye-i
ehadiyye ile insân-ı kâmilin mazharında zuhûruna mevkuf olduğu

gibi mertebe-i kemâle tâlib olan insân-ı kaabilin ma’rifet-i
ilâhiyyeyi tahsil etmesi ve Hakk’a vâsıl olub müşâhede kılması
dahi insân-ı kâmil mazharına kalb-i selim ile teveccüh etmeğe
mevkufdur. Zîrâ Hakk mevâd ve mezâhirden mücerred idrâk
olunub müşâhede olunmaz. İllâ mazharda zuhûr idüb ol mazharın
cem’iyyeti ve ihâtası kadar müşahede olunur. İnsân-ı kâmil dahi
mazhar-ı etemm ve eşmel ve mecellâ-yı ecma’ ve ekmel olmağın
anda olan zuhûr-ı küllidir ve anda olan müşâhede müşâhede-i
zâtiyyedir.
Ansız Hakk bilinmez ve dahi müşâhede olunmaz. Pes ana vâsıl
olan Hakk’a vâsıldır ve anı müşâhede iden Hakk’ı. müşâhede ider
ve ana mahabbet iden Hakk’a mahabbet ider ve ana muti’ olan
Hakk’a muti' olur ve anın merdûdu olan Hakk’m merdûdudur ve
anın makbûlü olan Hakk’ın makbûlüdür ve ana âsî olan Hakk’a
âsîdir ve ana münker olan Hakk’a münker olur ve ana hâin olan
Hakk’a hâin olur ve ana ezâ iden Hakk’a ezâ ider. Zira insân-ı
kâmilin zâtı zât-ı Hakk’ın âyînesidir ve zât anın üzerine vech-i küll
ve icmâlî ile mütecellîdir ve anınla zâhirdir ve ilmi dahi Hakk’m
ilim âyinesidir.,Belki zâtı Hakk’ın zâtı ve vücûdu Hakk’ın vücûdu
ve ilmi Hakk’ın ilmidir. Zirâ Hakk’ın varlığından gayrı anın ne zâtı
vardır ve ne vücûdu ile ilmi vardır. Ve bu vahdet ikilikden'hâsıl
olur vahdet değildir ve hulûl ve ittihâddan dahi beridir. Belki
kâmilin ma’dûrne olan ayn-ı sâbitesi âyînesinde kemâliyle Hakk’m
zuhûrudur ve suret-i ilâhiyye-i ehadiyye ile ol mazhardan işrak ve
bürûzudur. Ehadiyyetde müşâhede olunan yine zât-ı ilâhiyyedir.
Esmâ-yı ilâhiyve anda müstehlekedir ve âlemde müşâhede olunan
suver-i esmâ-yı ilâhiyyedir. Amma insân-ı kâmilde olan müşâhede
zât ve sıfât ve esmâ-yı ilâhiyye cem’iyyetinin müşâhedesidir. Pes
ebede(?) olan müşâhede ecma’ ve ekmel ve etemm ve eşmeldir.
İmdi çünki bu âlem-i şehâdet müşâhede âlemidir ve bunda
müşâhede iden âhirinde müşâhede ider ve bunda a’mâ olan
ahiretde a’mâ olur. Pes Hakk’a tâlib olup mazhar -ı küll olmağa
râğıb olan ihvân-ı müstaiddîne lâzım olan budur ki mehbit-i envârı izzet ve mahall-i kuds-i ulûhivyet olan dil hânesini âlem-i imkân
kazûrâtından pâk ve musaffa evliye ve kalbi âyînesini ki meclâ-yı
tecelliyât-ı rabbânıdir ve mir’ât-ı cemâl-i rahmanidir alâik-i bâtmî
olan her mahbûbun ıyarından (?) ve her matlûbun âsârmdan
mücellâ evliye. Ba’dehû beyyine-i Hakk ve mazhar-ı vücûd-ı
mutlak olan insân-ı kâmilin kalbine teveccüh idüb kalbini anın

kalbine ulaşdıra tâ kim müstevâyı Hakk olan kâmilin kalbinde
zuhûr iden envâr-ı ilâhiyye ve şümûsât-ı rabbâniyye ol tâlibin
kalbine işrâk idüb bakayâyı sıfatını dahi ifnâ idüb bil-külliye
kalbini anın kalbinde zuhûr iden zât-ı kudse âyine idinüb zuhûr-ı
küil ile kalbinde zuhûr idince mahabbet-i ilâhiyyeye
teveccühünden hâli olmıya ve bir nefes andan i’raz itmiye tâ kim
zâtı insân-ı kâmilin zâtında ve sıfatı anın sıfâtında ve efâli anın
ef’âlinde fâni olub mazhar-ı küll ve iıısân-ı kâmil ile şey’-i vâhid
ola ve anın mazharında Hakk'la vuslat bula. Gören ve işiden ve
yapışan ve söyleyen Hakk ola ve Hakk’ın varlığından gayrı bir
varlık kalmıya. Pes vahdet iklimine sefer itmeğe ve Hakk’la vuslat
bulmağa insân-ı kâmilin kalbine kalbin ittisalinden ve mahabbet-i
ilâhiyye ile ana teveccüh idüb ol mazhar-ı feyz-i akdes kalb-i
mukaddesden münbasit olan nûr-ı ilâhiyyenin kalbine inbisâtından
ve kalbin cânib-i Eîakk’a incizâbmdan gayrı tarîk yokdur ve insân-ı
kâmilden gayrı Hakk’a kapı yokdur ve kalbinden gayrı ana yol
yokdur. Zırâ zât ve sıfatıyla ve cemi’-i esmâsıyla Hakk teâlâ
kâmilin kalbinde istivâ' etmiştir. Hakk'ı istiyen kendü varlığından
geçsün ve Hakk’dan gayrı kalbinde olan havâtırı çıkarsın ve Hakk’ı
kalbinde hâzır müşahede itsün ve yâhûd kalbini kâmilin kalbine
ulaştırsın tâ ki cümle müşkilâtı âsân ola ve tuttuğu iş klay
gele.Bâkîişi Allah onara(…………………………………………………………………)
İnsân-ı kâmilden murad Resûl-i Ekrem salla’llahü aleyhi ve
sellemdir. (………………………………………………)Zirâ anın hakikati câmii
“cam’i cem”i halayıktır. Vücud-ı ekmel-i mevcud ve cami-i ve
Câmi-i cem-i zuhuratdır.
Zirâ anın hakikati câmi’-i cemi’ hakayıkdır, vücûd-ı ekmel-i
mevcûd ve câmi'-i cemi’i zuhû- râtdır vc dahi vârisi ekmel olan
nisân-ı kâmildir ki her devirde bir merd-i müteavyendir.
Sülcymaniye {Hacı Mahmut Efendi; Kitaplığı: Tasnif No. 895.35-6
Eski kayıl No. 267 322.
Yaprak:1696-1720 a Yazı: Rık’a
(1)Kehf Sûresi:XVIII/29.âyet: Dileyen inansın, dileyen inkâr etsin.
(2)Âl-i İmran, III/97.ayet: Doğrusu, Allah âlemlerden müstağnidir.
(3)Ahzab : XXXIII/4.âyet : ve O Allah gerçeği söylemektedir.Doğru
yola O eriştirir.

17-HACI BAYRAM’IN SOHBETLERİ
Anadolu’yu Türkleştiren ve İslâmlaştıran tüm hareketlerin
kaynağında Ahmet Yesevî vardır, Horasan, Şirvan, Erdebil vardır.
Hacı Bayram-ı Veli hareketi de aynı kaynaktan hız ve ilham
alarak, Erdebil’den Anadolu’ya gelen kutlu bir harekettir.
Mevlâna, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli ve Hacı Bayram- Veli,
aynı aşk ve iman ordusunun komutanları olup “diyar-ı rum” adı
verilen Anadolu’nun göğsüne ve göklerine huzur, sevgi, barış ve
birlik ışıklarını yıldız yıldız yerleştirmişlerdir. Yerleşen bu yıldızlar
Anadolu insanının göğsünde ve göklerinde parladıkça, bolluk,
bereket, mutluluk ve aydınlık getirmiştir.
“Memleketimizdeki yüzyıllardan beri süregelen inanç birliğini,
manevî bütünlüğü sağlayan Mevlâna gibi, Yunus Emre gibi, Hacı
Bektaş gibi, Hasan ül Harkanî, Hamidüddin Aksarayî, Yazıcıoğlu
Mehmet Efendi, Hacı Bayram-ı Veli, Akşemseddin gibi daha nice
adları belli, mezar ve makamları ziyaret edilir büyük kimseler
vardır. Onları herkes dili döndüğü kadarıyla veli, eren, ermiş
düşünür, büyük mütefekkir, mutasavvıf, şair, âbide şahsiyetler,
ruh adamlar diye nitelendirirler. Yüzyıllar boyu bu topraklarda
yaşayanların yollarına ışık tutan, ruhlarını aydınlatan, bu büyük
insanları gözle görülmeyen bir manevî zincir birbirine bağlayıp
adeta kenetlemiştir. Sanki bu ulu kişiler altın bir zincirin birbiri
içine geçmiş halkaları gibidirler” ‘(*)
İşte bu altın zincirin birbiri içine geçmiş halkalarından tümünün
bir takım ortak özellikleri bulunmaktadır.
Tek kaynağı Kur’an olan bu yüceler
-Vatansever
-Hoş sohbet
-Çalışkan, üretken ve fedakâr
-Türk dili ve töresine bağlı
-Devlete bağlı
-Millî birlik ve beraberliği isteyen

-Şahsi çıkarını asla düşünmeyen
-Kılık, kıyafet ve görüşte değil öz’de esası arayan
-Temiz ve dürüst
-Tıp, fizik, kimya, astronomi gibi ilimleri iyi bilen
-Türk- İslâm tarihiyle hukuk, ziraat, ticaret, siyaset bilen
-Ekonomide “komşusu açken, tok yatan bizden değildir” ilkesini
uygulayan, uygulatan kişilerdir.
-Az konuşan
-Az yiyen
-Az uyuyan
Bu ulu kişiler, yaşamları boyunca alın teriyle kazandıklarıyla
yetinmişlerdir. Hiçbir zaman toplumun sırtından geçinen birer
parazit olmamışlardır.
Kendilerinin yaşamadığı, tatmadığı hiçbir duygu ve hareketi
talebelerine yaptırmamışlardır. 'Sen önden yürü,merak etme, ben
arkadan geliyorum! ' Dememişler “Bak ben öndeyim, haydi ne
duruyorsun, sen de gel! ” demişlerdir.
-Eline
-Beline
-Diline
Sahip olan bu veliler ordusu, Anadolu’yu Cennet yapan
insanlardır. Anadolu’nun bağrındaki her ilde, ilçede ve hattâ
köyde talebeleri vasıtasıyle mesajlarını cümle insanlara
ulaştırmışlardır.
Hacı Bayram-ı Veli de talebelerinin bir kolu ile Osmanlı
Devleti’nin içinde “Devlet-i ebed-müddet” için sarayda ve
çevresinde öğretmenlik yaparak devlet adamı yetiştirmişlerdir.
Talebelerinin diğer bir kolu ile de, köy köy, kasaba kasaba
“gönüller ordusu- sevgi kervanı” oluşturmaya çalışmışlardır.
Başarılarının temel sebeplerinden birisi, sohbetlerinin yumuşak ve
etkili olmasıdır.

Geniş kültürleri ve ilim potansiyellerini mükemmel kullandıkları
dilleri
vasıtasıyla
insanlara
anlayabilecekleri
şekilde
anlatmışlardır. Konuşmaları sırasında kullandıkları her bir
kelimeyi özenle seçmişlerdir. Çoğu da “söz uçar, yazı kalır”
düsturundan hareket ederek, sohbetlerini, fikir ve düşüncelerini
kitap haline getirmişlerdir. Kaleme aldıkları kitaplar, yazıla yazıla
günümüze kadar gelmiş ve insanlara ışık tutmaya devam etmiştir.
Şimdi, asıl konumuza bu perspektiften bakalım.
Hacı Bayram-ı Veli’nin sohbetleri ve etkisi hakkında söylenen bir
kaç sözü aktaralım:
“Sohbeti gayet müessir idi. Çok kimseyi zirve-i velâyete
erişdirmiştir.” (Nefehatü’l-üns çevirisinden)
Lâmi’î
“Sohbeti gayet müessir idi. Anlardan pek çok kimse zirve-i
velâyete yetişti” (Enisî) (i.Yurd metninde)
“Hacı Bayram-ı Veli sohbeti gayet müsesir olduğu ve ondan çok
kimse zirve-i velâyete yetiştiği, üzerinde birleşilen bir özelliğidir.
Bu özellik, kendisinin öğretilerini dersleriyle yapması ve
müritlerinin bunları yayması şeklinde tecelli etmiştir” (Fuat
Bayramoğlu a.g.e. sayfa: 60 )
Demek ki, yapılan tespitlere göre, Hacı Bayram’ın sohbetleri,
insanları etkilemede, onlara yol göstermede, ruhlarının ilahî
fırtınaya tutulmasında bir numara idi. Çevresinde toplanan
insanları kalbinden, beyninden yakalayıp, sevgi barış ve huzur
dünyasının tam ortasına bırakıveriyordu…
Kelimeleri arasında sivri, kulak tırmalayan tek bir kelime
bulunmuyordu.
Göklerin dipsiz ufkundan serinlik dolu cümleleri seçe seçe
susuzluktan kavrulan gönüllere kurtuluş umudu serpiyordu.
Hitabet sanatının en güzel örneklerini sunuyordu.
Kara Medrese’de kürsüye oturup “Bismillâh” ile başladığı
konuşmaları; dalga dalga Anadolu’nun bağrında yayılıyordu.
Sonra, dergâhta, tarlada, camide,
gönüllerdeki o pırlanta tahta oturuyordu.

yolda

anlattıklarıyla

Sohbet kelimesi 'sahâbe' kelimesini hatırlatmaktadır. Sahabe
sevgili Peygamber’imizi gören ve Müslüman olarak ölen kimsedir.
Sohbet, sahabeyle konuşmak, hemhâl olmak gibi…
İslâm’ın çok önem verdiği bir konudur sohbet…
Sohbet, (likâ) buluşmak, birlikte yürümek, birlikte oturmaktır.
Sohbet, hasretin sona ermesidir. Kavuşmadır, buluşmadır.
Bu kelime Kur’an’da 93 yerde değişik şekilde geçer.74 yerde
yanında bulunmak, bir yere veya şeye bağlı halk, topluluk,
cemaat veya mensubiyet ifadeleriyle geçtiği gibi, 14 yerde
arkadaş, beş yerde de eş veya hanım ifadeleriyle geçer.
Öğretmen, öğrencisine bütün bilgileri bir arkadaş gibi sohbet
ederek aktarır. Tasavvufun en büyük ve en birinci metodu
sohbettir. Sohbet, kaynaktan kana kana, tas tas içmektir. Her
türlü maddî ve mânevî bilgiler, cümle aşk ve iman çiçeklerinden
demet demet toplamaktır.
Hacı Bayram öğretisi sohbetle başlar.
Yüce Veli, sohbetlerinde kimi zaman tasavvufla alâkalı eserleri
okur ve dinleyicilerin anlayacağı şekilde izahlarını yapardı.
Anlaşılması zor, felsefî yönü ağır olan ve Farsça yazılmış olan
Fahrettin Irakî’nin “Lemeât” isimli eserini sohbetlerinde okur,
izahlarını yapardı. Öğrencilerinin anlaması için bu eserin Türk
diline tercüme edilmesini Hacı Bayram istemiştir.
Toplulukla doğrudan yüzyüze gelerek gerçekleştirilen sohbet,
doğrudan iletişim özelliği taşımaktadır.
Nitekim, öğrencisi Akşemseddin bu öğretiyi “Şerh-i Ahvâl-i Hacı
Bayram Velî” adı ile kaleme almıştır.

18-HACI BAYRAM’IN NASİHATLERİ
Büyük Veli’miz hem talebelerine ve hem de cümle insanlara
çeşitli konularda önemli nasihatlerde bulunmuştur. Bu
nasihatlerini kaleme aldığı mektuplarında veya Osmanlı Sarayını
ziyareti sırasında verdiği vaaz-ü nasihatten elde etmekteyiz.
Velimizi anlatan eserler bugüne kadar, bu nasihatleri birbirinden
kopya ederek sunmaya-aktarmaya çalışmışlardır. Biz, bu
nasihatleri konularına göre guruplandırıp, güncelleştirerek takdim
etmeye gayret edeceğiz.
İLİM
Önce ilim tahsil edesin. Sonra, helâlinden mal ve servet edinesin.
Ondan sonra evlenesin, çünkü tahsil zamanında hayatını
kazanmak istersen, ikisinin bir arada yürütemeyebilir ve tahsilini
noksan bırakabilirsin. Bu sebeple, öncelikle ilim tahsilini
düşününüz.
Kazançsız, azıksız on yıl daha kalsan, ilim öğrenmekten yüz
çevirmezsin. Çünkü, tahsilden vaz geçtiğinde geçimin yine
darlaşacaktır.
Hoca ve üstadlarına dil uzatmayasın.
İlmi bir meseleyi içi ile dışını birleştirmek suretiyle islâh edesin.
Mevki ve makam bakımından senden üstün durumda olan kişide,
ilme, dine uymayan bir hal ve hareket gördüğün takdirde,
kendisine itaat etmekle beraber, onu münasip bir lisân ile
uyarasın. Çünkü, onun eli seninkinden kuvvetlidir. Ona meselâ
(Benim emirim, büyüğümsün. Bu itibarla emrine itaat ederim. Şu
kadar ki ilme, dine uymayan gidişini sana haber vermekten
kendimi alamıyorum) diyebilirsin.
İşlerini ehil ve erbabına havale edesin, bilgiye ihtisasa saygın
olsun.
İlim meclislerinde hiddet ve şiddet göstermekten sakının
İlim adamıyla konuşmak istediğinde, hazırlıklı gidesin.

İNSAN İLİŞKİLERİ
Peygamber’imizin
dediği
gibi,
büyüklerimize saygı gösteriniz.

küçüklüklerimize

sevgi,

Çarşı, sokak ve camilerde bir şey yemeyesin.
Eşinin yanında başkalarının kadınlarından konuşmayasın
Bir evde iki eş bulundurma. Mümkünse iç güveyisi olmayasın
Küçük, büyük, avam, havas her ferde iyilik ve nasihatte bulunun
Münazara meclisinde korku ve endişe içre konuşmayasın
Çok gülmeyesin, işlerinde aceleci olmayasın, gürleyiş- bağırıpçağırıp- konuşmayasın. Kendin için daima sakin ve sükût içinde ol.
Nefsini daima murakabe edesin. İnsanların hatalarına uyma.
Sevaplarına uy. İnsanları fena yönleriyle değil, iyi yönleriyle an ve
değerlendir.
-Ölümü daima hatırda tutasın. Kur’an okumaktan geri
durmayasın. Kabirleri ve büyük zatları, mübârek yerleri çokça
ziyaret edesin. Hayvanî ve nefsanî zevklere düşkün olanlarla
dostluklarını ilerletme. Komşunda gördüğün nahoş halleri örtesin,
çünkü sır sana emânettir. Cimri olma. Çünkü herkes cimrilere
buğz eder. Ne tamahkâr ol, ne yalancı… Asla karıştırıcı olma.
Güzel huylu ol, incitici olma. Dünyaya rağbet ve hırsı azaltıp,
nefsini temizleyesin. Himmet ve gayret sahibi olasın. Yolda
giderken vakur, ağırbaşlı ol, önüne bakarak yürü. Halka boş
sözlerle hikâyeler anlatanlardan olma, zira, hikâyeciler
yalancıdırlar. Düşünmeden, anında yalan söyleyebilirler.
-Sabırlı ve sebatlı olasın.
-Ahdini muhafaza edesi, va’dinde vefa gösteresin.
-Mânevî hallerini gizli tutasın. Zikre devam edesin. Allah için iş
yapasın ve Allah için konuşasın.
-Halkın önünde uluorta konuşmayasın. Ancak, sorulana cevap
verin onlara yardımcı olun. Küçük çocukları seviniz, sevindiriniz.
Ticaretle meşgul kişilerin dükkânında fazlaca oturmayınız.
Ziyaretin kısa olanı iyidir., unutmayınız. Tövbe güzeldir, ama
gençlerde olursa daha güzeldir. Sabır güzeldir, ama kuvvetlide

olursa güzeldir. Unutmak güzeldir, ama kadınlarda olursa
güzeldir. Allah’a isyan yolundan ayrılmayanlara yardımcı
olmayasınız. Çok konuşmayınız. Bildiklerinize cevap veriniz.
Kaynak göstererek konuşunuz ki şüphe ile karşılanmayınız. Hiçbir
günahı küçümsemeyiniz. Unutmayın, Allah çalışanları sever.
Şeytan ise boş gezenleri sever.
-Aile arasında adaba dikkat ediniz. Edeb her işin başıdır. Neresi
senin arzularını kamçılıyor, seni dünyaya çekiyor ve Allah’ı
unutturuyorsa orası senin için bir tuzaktır.
-Kimden ilim öğrendinse, ona sıkça dua edesin. Rahmet, mağfiret
dileyesin.
-Oruç tutmayı ihmal etmeyiniz. Nefsle savaş en önemli savaştır.
Mümkünse beyaz giyininiz. Temizliğe çok dikkat ediniz. Tüketen
olmak yerine üreten, faydalı olan kişi olunuz. Az yiyiniz, az
uyuyunuz.
Büyük Veli’mizin nasihatleri bu kadar değildir. Aslında tüm
nasihatlerini, eğitim-öğretim metodunu yüz ayrı başlıkta topladığı
“menziller ve makamlar” da bulmak mümkündür. Ayrıca, İmam-ı
Azam Ebu Hanife’ nin ilim yoldaşı İmam Yusuf Hazretlerine
vasiyetleri, O’ nun nasihatlerinin dizildiği güzel bir manzumedir
diyebiliriz. Bu nasihatlerini, Akşemsettin’e de, Osmanlı Sarayında
görevlendirirken açık açık söylemiştir. Bütün bu konuşmalarında,
topluma, insanlara yol göstermiştir Veli’miz…

19-HACI BAYRAM’IN DUALARI
Hacı Bayram-ı Veli’nin şüphesiz çok çeşitli duaları bulunmaktadır.
Büyük Veli’mizin sabah namazından sonra etmiş olduğu duası:
“Bizi (uyutarak) öldürdükten sonra dirilten ve ruhumuzu bize geri
gönderen Alla’a hamd olsun. O’nadır yine dirilişimiz, uyanışımız.
Uykumuzdan afiyetle uyandıran ve dünümüzden bugünümüze
kavuşturan Allah’a hamd olsun. Bağışladığı kulluğa ve başarıya
hamd olsun. Eksiklik ve güçsüzlükler içinde yanılarak veya bilerek
işlediğim tüm günahlardan affedilmemi, bağışlanmamı istiyorum.
Sana arınmam için yalvarıyorum. Karanlık geceyi gideren, aydınlık
gündüzü getiren Allah’a hamd olsun.
Derler Ki :
“Bizden üzüntüyü gideren Allah’a hamd olsun. Doğrusu Rabbimiz
bağışlayandır. Şükrün karşılığını verendir. Bizi lûtfu ile, temelli
kalınacak cennete O yerleştirir. Orada bize ne bir yorgunluk
gelecek ve ne de usanç gelecektir”(Fâtır :34-35)
“Bize verdiği sözde duran ve bizi bu yere vâris kılan Allah’a hamd
olsun! Cennette istediğimiz yerde oturabiliriz. Yararlı iş
işleyenlerin ecri ne güzeldir.”(Zümer:74)
“Bizi buraya eriştiren Allah’a hamd olsun. Eğer Allah bizi doğru
yola iletmeseydi, biz doğru yolu bulamazdık. And olsun ki
Rabbimizin peygamberleri bize gerçeği getirmiştir. Onlara
(işlediğimize karşılık işte mirasçısı olduğunuz Cennet) diye
seslenir.(A’raf: 43)”
Duanın giriş bölümünde büyük Veli’miz, Kur’an’ dan “Fâtır,
Zümer ve A’raf” surelerinden pasajlar okumaktadır. Dua,
Kur’an’la başlamalıdır. Yüce Yardan’ın affı sonsuzdur ve
Rabbimiz şükrün karşılığı olarak mü’minlere Cennet’i
müjdelemiştir. İnsanoğluna ne mutlu ki, Kur’an çizgisinden
ayrılmaz ise, müjdelenen Cennete ulaşacaktır. Burada Veli’ miz,
“müjdeci” bir dil seçmiş, korkutarak, Cehennemden bahsederek,
geceden sabaha erildiği anı cennetle güzelleştirmeyi tercih
etmiştir.
Dua devamla;

“(3 kez)Ey yüce Allah, sabaha kavuştuk, şükürler olsun sana!
Varsın, birsin şehadet ederiz. Arşını taşıyanların, meleklerin,
bütün yaratıkların varlığına inanırız. Onlara şehadet ederiz.
Yarab! Sen, kendinden başka ibâdete lâyık Tanrı olmayan tek
yüce Allah’sın! Birsin, ortağın, benzerin yok senin. Senden bizi
bağışlamanı yalvarırız. Yalnız sana yönelir, senden tövbemizin
kabulünü dileriz. Yakınen biliriz, bildiririz ki Hz. Muhammed
senin kulun ve elçindir.
Ey bizim Rabbimiz! Her canlı, her devran, göklerin ve yerin her
hareketi ve evrende her şey senin bilgin içinde olur ve
olmaktadır.
Ey bizim Rabbimiz! Bütün bu saydıklarımızın önünde, yeni gelen
sabahı selâmlıyoruz. Merhaba! Merhaba! Ey mutlu gün hoş
geldin! Keremli iki melek, koruyucu âdil şahitler, kâtipler hoş
geldiniz!
(…)
Sabaha kavuştuk. Bütün mülk Allah’ındır. Yücelik, ululuk,
kudret, büyüklük O’nun. Tüm güzellikler, nimetler hep O’ nun.
Bekâ Allah’ın, beha Allah’ın; güzellik, yücelik Allah’ın.
Hükümranlı, en yüce güç, her şeye galip gelen tek yüce
Allah’ındır. Peygamberimiz-Salât ve selâm üzerine olsun- Hazreti
Muhammed’in dini İslâm fıtratı ve babamız Hazreti İbrahim’in
yolu üzerine samimiyetle, temiz, doğru Müslümanlar olarak
sabaha kavuştuk.”
(…)
Ve son olarak “Fatiha” okumuştur.(1)
Hacı Bayram Veli’ miz belli zamanlarda okunması sevap sayılan
Yüce Mevlâ’ nın isimlerini de duaları arasında okurdu.
Veli’miz sabah duasında veya öteki dualarında:
“Allah’ım! Sen esenliksin. Esenlik barış senden gelir. Her türlü
esenlik, barış sana döner. Rabbimiz! Bizi bağışlayacağın
esenliğinde, barışında yaşat! Senin yurduna, barış yurduna,
cennete ulaştır. Yarab! Sen yücelerden yücesin. Ey yücelikler,
tüm iyilikler, güzellikler sahibi Allah, sen yücesin!

Allah’ım bizi ateşten kurtar (7 defa) ve iyilerle birlikte cennette
kıl ! Affeyle, bağışla bizi, Ey yüce Kurtaran(3 defa)” şeklinde dua
etmeden geçmezdi.

20-HACI BAYRAM VELİ’NİN ŞİİRLERİ
İLÂHÎ ZİKİR
“N’oldu bu gönlüm, n’oldu bu gönlüm
Derd ü gamınla doldu bu gönlüm
Yandı bu gönlüm, yandı bu gönlüm
Yanmada derman buldu bu gönlüm.
Gerçi ki yandı, gerçeğe yandı
Rengine aşkın cümle boyandı
Kendide buldu, kendide buldu
Matlabını hoş buldu bu gönlüm.
El-fakru fahri, alfakru fahri
Demedi mi âlemlerin fahri
Fakrını zikret, fakrını zikret
Mahvu fenâda buldu bu gönlüm.
Sevda-yı âzam, sevda-yı âzam
Bâna k’oluptur Arş-ı muazzam
Mesken-i cânan, mesken-i cânan
Olsa acep mi şimdi bu gönlüm.
Bayrami imdi, Bayrami imdi
Yâr ile bayram eyledi şimdi
Hamd ü senâlar, hamd ü senâlar
Yâr ile bayram etti bu gönlüm. “
*
İLÂHÎ TAKSİM
Çalabım bir şar yaratmış iki cihan aresinde
Bakıcak dîdar görünür ol şarın kenâresinde
Nâgihan ol şara vardım, anı ben yapılur gördüm
Ben dahi bile yapıldım, taş u toprak aresinde.
Şâkirdleri taş yonarlar Yonup üstâda sunarlar
Çalab’ın adın anarlar her bir taşın pâresinde

Ol şardan oklar atılur gelür sineme dokunur
Aşıklar canı satılur ol şarın bazâresinde
Şar dedikleri gönüldür ne âlimdür, ne câhildür
Aşıklar kanı sebildür Ol şarın kanâresinde.
Bu sözümü ârif anlar câhiller bilmeyüb tanlar
Hacı Bayram kendi banlar ol şarın minaresinde.
*
İLÂHÎ SAVT
Hiç kimse çekebilmez pektir feleğin yayı
Derdine gönül verme bir gün götürür vayı
Gelür güle oynaya aldır senü çapüktür
Bir bunculayın fitne kande bulunur ayı
Bir fâni vefasızdır kavline inanma hiç
Gâh yoksulu bay eyler gâh yoksul eder bayı
Çün yüzünü döndürdü bir lâhza karar etmez
Nice seri pay eder döner ser eder payı
Denir vâhid vahdette kesrette kanı tefrik
Hızır ermedi bu sırra bitirmedi Musa’yı
Hayran kamu âlimler bu ma’ninin altında
Kaf’tan Kaf’a hükmeden bilmaz bu muammayı
Miskin Hacı Bayram sen dünyaya gönül verme
Bir ulu imârettir alma başa sevdayı.

SEN SENİ BİL SEN SENİ
Bilmek istersen seni
Can içinde ara canı
Geç canından bul anı
Sen seni bil sen seni
Kim bildi ef’alini

Ol bildi sıfâtını
Anda gördü zâtını
Sen seni bil sen seni
Görünen sıfâtındır
Anı gören zâtındır
Gayri ne hâcetindir
Sen seni bil sen seni
Kim ki hayrete vardı
Nûra müstağrak oldu
Tevhid-i zâtı buldu
Sen seni bil sen seni
Bayram özünü bildi
Bileni anda buldu
Bulan ol kendi oldu
Sen seni bil sen seni
GAZEL
Benim maksudum âlemde değildir lâkin illâ Hû
Bu benim derdime derman değildir lâkin illâ Hû
Değildir Huri ve Gılman ne Cennet köşkü ne Rıdvan
Bu benim gönlüme sultan değildir lâkin illâ Hû
Anın nakş-ı hayâlinden cihan bir zerre olmuştur
Nazar etsen o zerreden görünmez lâkin illâ Hû
A Bayrâmî eğer idrâk edersen sen bu âlemde
Bu sırrın sırrına kimse erişmez lâkin illâ Hû

21-HACI BAYRAM’IN ÜNVANLARI
I) MÜDERRİS NUMAN: Hacı Bayram’ın Ankara’da Melike Hatun
Medresesi’nde, profesör olarak ders verdiği dönemlerdeki adıdır.
Müderris Numan, genç, dinamik, çağdaş, akılcı ve bilimsel mantığı ile
dinleyicilerini ve talebelerini aydınlatan meşhur âlimin adıdır.
2) BAYRAM: Hocası Somuncu Baba ile bir kurban bayramı günü
karşılaşması nedeniyle, hocasının kendisine verdiği isimdir. Kendisi de,
yazmış olduğu şiirlerinde “Bayram” ismini kullanmıştır.
3) HACI: Hocası Somuncu Baba ile hacca gidip geldikten sonra bu isimle
anılır olmuştur.
4) VELÎ: “Allah dostu” anlamına gelen bu isim, hocasından icâzet aldıktan
sonra anılır olmuştur.
5) HACI PAŞA: Osmanlı’yı kuran alperenlere verilen bu isim, en çok Hacı
Bayram’a yakışmaktadır. Ayrıca, Koyunluca Ahmet’in yaşça en büyük oğlu
olması münasebetiyle de “paşa” ünanı ailesi tarafından verilmiştir. Enisî,
Akşemşettin hakkında yazdığı menkıbede “Şerh-i Ahvâli Hacı Paşa” adlı
Akşemşettin’e ait bir esere, atıfta bulunmaktadır. Ayrıca O’nun
talebelerinden Yusuf Hakikî’ de şiirlerinde bu ünvanı kullanmıştır.
6) KAPICIBAŞI: Kapıcıbaşılık, Osmanlı devlet idaresinde resmî bir görev idi.
Hacı Bayram, Yıldırım Bayezit’in Ankara’da görevli kapıcıbaşısı idi.
Talebelerinden Sarı Abdullah Efendi “Semerât” adlı eserinde bunu açıkça
ifade etmektedir.
7) AHÎ SULTAN: Hacı Bayram, talebelerinin bir meslek sahibi olmalarını
istemiş, onların üreten ve birbirleriyle dayanışma içinde olmalarını
isterdi. Bu bağlamda, Hacı Bayram Ahîliğin kurucularından birisi olarak,
“Ahî Sultan” adına en lâyık olan kişidir.
8) PÎR: Onu sevenlerin, onun efsânevî yaşantısından ilham alanların
verdiği bu isim, onun tasavvufi yönünü simgelemektedir. Onun talebeleri
yazdıkları şiirlerinde “Hacı Bayram pirîm Sultan” diye söylemişlerdir.
9) SULTAN: O’nu sevenler “Gönüller sultanı” diyerek, gönül şehrini imar
ve inşa eden kişi olarak O’na “Sultan” ismini vermişlerdir.

22-KONUKSEVER HACI BAYRAM
Hacı Bayram konuksever bir Veli’dir. Osmanlı Padişahı Yıldırım,
İsfendiyaroğulları üzerine sefere giderken, Ankara’ da konaklamıştır.
Bizans İmparatoru II.Manuel Palaiologos babası Yoannis ile beraber
Osmanlı Ordusu’na, yani Yıldırım’ın emrine girmişti. İşte bu Bizans
İmparatoru II.Manuel ve babası Ankara’da, Hacı Bayram’ın evinde misafir
olmuşlardır. Manuelle, Veli’miz, Hıristiyanlık ve Müslümanlık üzerine 26
oturum süren dine dair tartışmalar-sohbetler yapmışlardır. Bir ay süren
bu misafirlikte ele alınan konular, Manuel tarafından dostlarına
mektuplar şeklinde aktarılmıştır. Bu tartışmaları daha sonra “Diyaloğlar”
adıyla küçük kardeşinin faydalanması için de kardeşine göndermiştir.
Diyaloğlar, yıllar sonra, 1966 yılında Viyana Üniversitesi Bizans
İncelemeleri Enstitüsü yayınları arasında Ericih Trapp, Manuel II.
Palaiologos Dialoge mit einem “Perser” adı ile yayınlamıştır.(1)
Manuel bu eserinde, Veli’mizin ismini vermese de ondan Persli ve
Babil’den yeni gelmiş ihtiyar bir derviş olarak bahsetmiştir.
Manuel, ayrıca Yıldırım’ın ordugâhından bilgiler de aktarmış ve 1392
yılında bu müderris’in muhtemel ki Padişah’ın içkiye düşkünlüğü
sebebiyşe Ankara’ dan uzaklaştığını, ayrıldığını da söylemiştir. Fuat
Bayramoğlu a.g.e de, Padişah’ın damadı ve Hacı Bayram’ın arkadaşı olan
Emir Buharî’ nin Ulu Camii inşasında yaptığı eleştiriyi, Molla Fenari’ nin
Beyazid’e karşı koyarak Konya’ya gitmiş olması gibi tepkilere benzeterek,
Veli’mizin de tepki koyabileceğini ifade etmiştir.
Hacı Bayram, “Kapıcıbaşılık” görevini de yapmaktaydı. Kapıcı başı Osmanlı
sisteminde önemli bir subaydı, devlet görevlisiydi. Devleti temsilen şehre
gelenleri konuk eden, ağırlayan kişiydi. Çünkü Manuel söz konusu
eserinde “yargıçların ve bilginlerin her işi bu adamın ağzından çıkacak bir
söz bağlıydı” diye Veli’mizi anlatmıştır.(2)
Hacı Bayram sayısı bir hayli artan talebelerinin yanı sıra, Ankara kentine
dışarıdan gelen her konuğu bizzat kendi evinde-dergâhında misafir
etmiştir.

Kapıcıbaşılık görevi, I.Murad’ın Kosova’da şehid edilmesinden sonra
padişahlarla, yabancı büyükelçi veya konuk ilişkilerinde, padişahı
korumakla görevlendirilmiş bir kurumdu. Gelen elçilerin Koltuğuna
girerek onların herhangi bir suikast yapmalarına olanak bırakmamak için
kurulmuştu.
Bugün dahi Hacı Bayram camii ve çevresinde bazı garip giyimli, tuhaf
hareketli, kimsesiz insanlara rastlıyorsak, işte bu dahi, insan ayırdımı
yapmadan Hacı Bayram Veli mânevî havasının verdiği iklim sebebiyledir.
Garip ve gurabanın sığınağıdır, konuk edildiği bir sevgi dergâhıdır
Veli’mizin dergâhı.
Yıldırım Bayezid ile Timur arasında 1402 de meydana gelen Ankara Savaşı
yıllarında da Veli’miz, hocası Somuncu Baba ile birlikte Ankara dışında,
Hacc görevindedir.
Türk Edebiyatının önemli şairlerinden Şeyhî ( Mevlânâ Sinan) da önemli
bir hekimdir ve Hacı Bayram bendesidir. Çelebi Sultan Mehmet 1415
yılında Karaman Seferi’nde Ankara’da hastalanmış ve Germiyanoğlu
II.Yakup’un özel hekimi olan Şeyhî tarafından Ankara’da tedavi edilmişti.
Bu da göstermektedir ki, Hacı Bayram iklimi hastalara şifa bir iklimdir.
Hakeza Akşemseddin gibi bir Osmanlı ulusu da Hacı Bayram’ın gönül
potasında yanmaya gelmiş konuklardan bir tanesiydi.
Eşrefoğlu Rumî de öyle. O da sonradan Veli’ mize bağlanmıştır.
Edirne’ye giderken Yazıcıoğlu kardeşler Gelibolu’da onun mânevî
mıknatısına tutuluvermiştiler.
Anadolu’ nun mânevî koruyucusu, hâmisi Hacı Bayram bir sevgi ve hoş
görü çağlayanıdır. “Çalabım bir şar yaratmış iki cihan arasında” dedikten
sonra, “asıl meselenin taş içinde sabır sahibi olmaktır, asıl mesele
yontulmak, nefs gömleğinden kurtulmaktır, geniş bir çatı olup, herkesi hiç
ayırdım yapmada o çatı altında toplayabilmektir” diye Veli’miz tarihin
kaydettiği en önemli konukseverlerden birisidir.
(1-2):Bayramoğlu, Fuat; a.g.e, Cilt:1, Syf:17

23-KURBAN, BAYRAM VE HACI BAYRAM
Ankaralı ilim adamı Numan Efendi, bir BAYRAM GÜNÜ gelmişti üstadının
yanına. Madde ilimlerinin en zirvesinden, mânâ ilimlerinin kapısının
eşiğine bend’olmaya gelmişti hem de bir KURBAN BAYRAMI sabahında.
Atmıştı mâziye süslü kaftanlarını, lüks koltukları ve görkemli kürsüleri.
Kalabalık insan topluluklarını, yüzlerce öğrenciyi ve alkışları geride bırakıp
Bursa'da 'Ekmekçi Hoca' adıyla nam salmış, görüntüsüyle sıradan bir
'derviş' manzarası arzeden zatın kapısına dayanmıştı.
Üstadı; ona, adını sormadan daha,
-'Hoş geldin ey beklenen yolcu. Bu kurban bayramı sabahı hoş geldin.
Bundan sonra biz ve cümle âlem 'BAYRAM' desinler, adın 'BAYRAM'
olsun, olmaz mı? ' demiş;
Kapıda bekleyen ve erim erim eriyen dağ cüsseli Numan, kavuşmuştu
bayramına... Bayram ediyordu içi. İçinin içindeki iç, bayram müjdesiyle,
aldığı bu yeni isimle bayram ediyordu.
-'Ohhh! ! ! Ne güzellll! ' diye düşündü.
Aradığını bulmuştu. Kurban'da kurban olmaya gelmişti bu muhteşem
kapıya...
Öyle de oldu. Kurbanlık koyunlar gibi sessizce uzatıp başını, 'çal bıçağını,
dile ve çal sultanım' dedi usulcacık. Teslim oldu..
O günden itibaren Bayram, bayramı yaşadı hep.
Benlik gömleğini soyundu, kurtuldu tenden, maddeden koptu. Hakikat
ikliminde yıkandı, duruldu; kurban oldu üstad bıçağıyla. Işık oldu, insan
insan aşk oldu ışıdı...
O, bizim kurbandı. O, bizi bayram etti bayramında.
Ya, şimdilerde 'anguslar' gibi 'deli danalar' gibi ithal zihniyet ve amaçla
yetiştirilmiş, zaptedilmez kurbanlıklara ne demeli?
Neye? !
Bugün en çok muhtaç olduğumuz şey, bu oluşlar, bu olgunluklar
değil midir?
Onlar olmasaydı, bu topraklar müslüman ve Türk olmazdı. Onlar
olmasaydı biz olmazdık.
Nihayet 600 yıl sonra Hacı Bayram'ı, H.BAYRAMLARI hatırlayanları
kutluyorum.
Cümlenize Hacıbayram
himmeti, olgunluğu
diliyorum...

24-HACI BAYRAM-I VELİ SOYU(ANA KOL)
1-Hacı Bayram-ı Veli
2-Ahmed Baba
3-Edhem Baba
4-Yusuf Sinan Baba
5-Halil Baba
6-I.Tayyip Baba
7.Haydar Baba
8.I.Salih Baba
9.Mehmed Baba
10.II.Salih Baba
11.Mustafa Baba
12.Şeyh Mehmed Baba
13.Şeyh Hacı Ahmed Baba
14.Kasım Baba
15.Halil Baba
16.Tayyip Baba
17.Mehmed Said Baba
18.Ahmed Muhlis Baba
19.Edhem Reşad Baba
20.Ahmed Muhlis Baba II
21.Mehmed Tayyip Baba
22.Şeyh Şemseddin Efendi
23.Reşad Bayramoğlu

25-HACI BAYRAM-I VELİ (TALİ KOL)
1.Ahmed Nuri Baba
2.Halil Nihad Bey
3.Ahmed Baba
4.Mustafa Baba
5.Şeyhî Mustafa Efendi
6.M.Arif Efendi
7.Abdülkerim Efendi
8.Sadullah İzzet Efendi
9.Mustafa pertev Efendi
10.Mehmed Galip Efendi

26-BAYRAMOĞLU SİLSİLESİ -I1.Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V)
2.Ebû Bekir Sıddık
3.Selman Farisî
4.Kasım İbn Muhammed İbn Ebû Bekir
5.İmam Cafer Sadık
6.Bâyezid Bistâmî
7.İbrahim Bistâmî
8.Şeyh Musa El-Bistamî
9.Ebu’l Hasan Cürcânî
10.Ahmed Horasanî
11.Süleyman Isfahanî
12.Sülayman Buharî
13.İshak Harezmî
14.Sadeddin Bağdadî
15.Mahmud Kerhî
16.Osman Rumî
17.Mahmud Basrî
18.Hasan Esterebâdî
19.Süleyman İskenderânî
20.İbrahim El Basrî
21.Şeyh Şâdî Er-Rumî
22.Hamîdeddin Aksarayî
23.Hacı Bayram-ı Veli

27-BAYRAMOĞLU SİLSİLESİ -II1.Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V)
2.Ali El-Murtazâ
3.Hasan Basrî
4.Habib A’cemî
5.Davud Tâî
6.Ma’ruf Kerhî
7.Seriyyi Sakatî
8.Cüneyd Bağdadî
9.Mimşâd Dîneverî
10.Muhammed Dineverî
11.Vecihüddin El-Kadî
12.Ebu’n-Necîb Suhreverdî
13.Kudbeddin Ebherî
14.Rükneddin Muhammed Nahhas El Buharî
15.Şehabeddin Tebrizî
16.Cemaleddin Şirazî
17.İbrahim Zâhid Gîlânî
18.Safiyüddin Erdebilî
19.Sadreddin Erdebilî
20.Alâaddin Ali Erdebilî
21.Hamîdüddin Aksarayî
22.Hacı Bayram-ı Veli

28-BARAMİYE VE KOLLARI
Hacı Bayram-ı Veli(Bayramiyye)
A-Ak Şemseddin(Şemsiyye)
1-İbrahim Tennuri (Tennuiye)
1.1-İlyas bin İsa Ruhanî (İseviye)
2-Abdürrahim Karahisarî (Karahisariyye)
3-Hamza Şamî (Şamiyye)
3.1-Himmet Efendi (Himmetiyye)
B-Hızır Dede
1-Üftade
2-Aziz Mahmud Hüdai (Celvetiyye)
3-Haşim baba (Haşimiyye)
C-Bıçakçı Ömer Dede
1-Hamza Bali (Hamzaviyye)

29-HACI BAYRAM VELİ’ NİN HOCASI
SOMUNCU BABA
HAMİDÜDDİN AKSARAYİ
(.... - 1412)
İstemek, başlamaktır. Başlama, bir işin yarısını yapmak, yolun yarısına
varmak demektir.
Şam'da dünya ilimlerinin, yani bugünkü tarifiyle pozitif bilimin
doruklarına ulaşan Hamidüddin'in ruhundaki boşluk, bir türlü
dolmuyordu. Beyni bir vagon gibi dopdoluydu. Kendini hamal sanıyordu.
Kitaplar, kitaplar ve kitaplar... Okumuş, beyin vagonunu tıka basa
doldurmuştu. Zamanın içinde bir boşluk, ruhunda bir uçurum vardı.
Beynindeki vagonun yükü ağırdı, lâkin, lokomotif ve ray olmadığı için,
vagon hep o uçurumda darmadağın oluyordu...
Gelene, gidene soruyor, bu boşluğun çaresini arıyordu. Şam, doğu
dünyasının en işlek köprüsüydü. Köprüden her geçene soruyordu...
Kim? Ne? Nasıl?
Bu boşluğu, bu uçurumu dolduracak? Olmalı, bulunmalı, bilinmeliydi.
Boşluk dolmalı, noksan tamamlanmalıydı, istiyordu... Soruyor, bıkmadan
araştırıyordu...
Günlerden bir gün, Hamidüddin'e Erdebil'e gitmesini söylediler.
Erdebil...Erdebil...Gel...Gel...Diyordu. Gel ve bil... Acaba, bu uçurum, bu
korkunç boşluğu dolduracak yer miydi? Bir yanda "acabalar" öteyanda
"neden olmasınlar"... Bir yanda boşluk, bir yanda ümit. Bir tarafta
çaresizlik, öte yanda hakikatin pırıltıları, derman ve çare... Şam'da bir saat
bile kalamazdı...
Koştu, yürüdü, vardı.
Vardı Erdebil'e...
Aslen Kayseriliydi. İlim öğrenmek için Şam'a gitmişti. Ama, bugün Şam'a
sığmıyordu. Erdebil yollarına düşmüştü.
Erdebil, Azerbaycan'da... Bakü, Şiraz ve Tiflis arasında kutlu bir belde, bu
kutlu beldede Halveti silsilesinden gelme gönül ustaları var. İbrahim
Zahid Geylani'den alınan aşk ve iman bayrağı, Erdebil'li Ebu İshak
Safiyeddin'e, ondan da oğlu Hoca Alaeddin Ali Erdebil'e ulaştırılmıştı.
İman ve aşk bayrağı, Hoca Alaeddin'in elinden nice gönül kalelerinin
burçlarına dikiliyor ve dalgalanmaya devam ediyordu.
Şam'dan gelen Hamidüddin'in gönül kalesinin burçlarına da aynı bayrak
dikilmiş, dalgalanıyordu...

Derler ki, Hamidüddin Üveysi meşrebiidir. Manada kurtuluşunu,
huzurunu Bayezid-i Bestami yapmıştır.
Derler ki, Hamidüddin, Erdebil'de akan mâna çeşmesinden kana kana
içmiştir...
Öyle veya böyle...
Olan olmuştur. Boşluk dolmuş, uçurum kaybolmuştur. Madde ilmiyle
dolu olan beyninin ortasındaki vagon mâna rayına girmiş ve gönül
sonsuzluğunda mürşidinin lokomotifliğiyle atom hızından daha büyük bir
hızla ilerliyordu.
Muazzam sırra ermiş, kendini aşmış, büyük oluş'ta yeniden hayat
bulmuştu.
Ne zevksiz tarih, ne lezzeti bulunmayan binlerce dünya ilminin kabuktan
öteye gidemeyen yükü, beyin vagonunda kalmamıştı. Tamamını mum
misali eritmiş, yok etmişti. Artık BİR'de milyarları, milyarlar'da o mutlak
BİR'İ (TEK'i) görüyordu.
Ustası Alaeddin Ali, günlerden bir gün, O’nu halvethanesine gö-türmüş
"Ve mahfi ve tenha buyurmuşlar ki, ey veled-i keramet baht-ı hidayet
eser. Zamir-i münir mir'at-ı nazire cilvegir ola ki aftab-ı velayet ba-iradet-i
Huda-yı müteal burc-u Acem’den intikal ve burc-u Rum'a irtihal edip
diyarımızda bu emanet-i uzmayı hamil bir merd-i fazıl-ı kabil-i saf-dil
kalmadı. Pes, hurşid-i asman-ı velayet şimdiden sonra nehzat ve saadet
ve ikbal ile diyar-ı Rum'a pertevefgen-i nur-u hakikat olasın, diye
müanaka edip ric'atlerine ruhsat verdi"(1 )
Burc-u Acem'den intikal ve burc-u Rum'a irtihal...
Diyar-ı Rum'a yani Anadolu'ya... Görev bu... Ve "diyar-ı Rum'a nur’u
hakikat olasın..."
Anadolu'ya... Anadolu’ya...
Hakikat nuru... Nur tufanı... Anadolu'ya...
Ve medreseleriyle nam salmış Bursa. Bursa'yı Bursa yapan
medreselerinden çok, fıkıh, kelam ve belagat ilminde mükemmeli
yakalamış, ötelerin ötesine ulaşmış dev şahsiyetlerdi. Bursa onlarla nam
salıyordu. MOLLA FENARİ: Ki, hem müderris, hem de mahke-mede kadı.
Bütün Osmanlı ülkesinin müftüsü. İlk Şeyhülislam... EMİR BUHARİ (Emir
SULTAN): Ki Yıldırım Bayezid'in damadı. Bursa'nın manevi mimarı. Madde
ve mâna ikliminin sultanı. İlmine bir sınır çezilemeyen derya... Hayır.
Derya değil okyanus...

Hamidüddin Bursa'da... Bursa, manâ ikliminin iki otoritesinin el-lerinde
şekil bulmada... Hamidüddin, tanıtmadı kimseye kendisini... Soranlara
"Bir garip baş, bir cahil, bir ümmi işte..." deyip geçiyordu. Sessiz, sakin...
Bekleyiş, sabırla...
Bekleyiş, her şeyden uzak, kendi halinde, kendi yatağında ışıltılarla
gürültüsüz akan bir ırmak... Bir muhasebe zamanı, tespit ve tayin zamanı.
Kainatı kucaklamak için hazırlanmaktır.
Bekledi Hamidüddin...
Kimse bilmedi sırrını.
Her akşam evinde yaptığı ekmekleri ertesi gün, Bursa sokaklarında:
-Ekmekler!.. Mü'minler!..
Diye seslenerek satardı. Mütevazi, sevecen, hoşgörülü, babacan samimi
bir ekmekçi. Bütün Bursa O'nu (SOMUNCU BABA) diye biliyor, tanıyordu.
Sabahın erken saatlerinde Bursa sokaklarındaki evler, Somuncu Baba'nın
seslenişi ile uyanırdı...
-Ekmekler!... Mü'minler!..
Ekmek ki, nar gibi kızarmış. Ekmek ki, yiyene kudret macunu... Sımsıcak,
nefis ekmekler... Teknolojinin bütün imkânlarıyla dahi bu kadar
muhteşem ekmek yapmak mümkün değildir. Ekmek, doyuran... Açlığı
gideren... Cümle insanlar için mutlaka lâzım olan şey... Onsuz olmuyor.
Onsuz yaşanmıyor..
İman ve ekmek...
İki temel esas...
İnsanı insan yapan ikisi... Hele iman ırmağı, iman okyanusu olan bir insan
ekmek yapıyorsa, o ekmekler ne güzeldir... Ekmeği yiyenler ne güzeldir...
Herkesin bildiği ümmi, gariban Somuncu Baba.
Açları, fakirleri doyuran, onlara yardım eden Somuncu Baba.
Kimse O'nun Şam'da pozitif (dünya) ilmini, Erdebil'de mana ilmini ikmal
etmiş bir koca umman olduğunu bilmiyordu.
Olan oldu. Vakit tamam oldu. Zaman, dokusunu öre öre bitirmişti.
Niğbolu Zaferi kazanılmış, Osmanlı Sultanı Gazi Yıldırım Bayezıd Han bu
zafere atfen Bursa’da Ulu Cami'yi inşaa ettirmişti. Cami tamamlanmış, bir
cuma namazıyla açılıyordu. Muhteşem açılış anı... O anı Hacı Bayram-ı
Veli'den dinleyelim. Çünkü O'da oradaydı...

"İşte Emir Sultan, İşte Molla Fenari, İşte Yıldırım Bayezid Han.
Numan Efendi (Hacı Bayram-ı Veli) titremeye başlamıştı. Kalabalığın
arasından başını uzatmış adeta nefes almadan bakıyordu. Kapı önünde
sultan’ın, anahtarı, damadı Şemseddin Buhari'ye uzattığını gördü. Emir
Sultan coşkun bir duaya ellerini kaldırınca, binlerce insanın uğultusu bir
anda kesilmiş, her hamdin sonunda arşa yükselen bir “amin” Bursa'yı
inletmeye
başlamıştı.
Dua
tamalanınca
Emir
Sultan:
(Bismillahirrahmanirrahim) deyip kapıyı açtı. Bu arada caminin yan
kapıları da açılmış ve avluyu dolduran insan seli içeri akmaya başlamıştı...
O insan seli içinde bir damla gibi Numan Efendi (Hacı Bayram-ı Veli) de
içeri süzüldü. Caminin ortasında kocaman bir şadırvan şadırvanda her
acıyı unutturan bir su sesi...
İç ezan okundu. Numan Efendi birden minberin önünde bir güneş gibi
parlayan ve ziyasıyla camiyi aydınlatan Emir Sultan'ı gördü. Güzel
yüzünde bir çocuksu tebessüm ve sevinç vardı, Emir Sultan'ın.. Gözlerini
önce padişahın bulunduğu tarafa, sonra da cemaate çevirip yüksek sesle
konuştu.
- Aziz mü'minler. Padişahımız bu ulu mabedin ilk cumasında hutbe okuma
şerefini bize vermiştir. Ne var ki şimdiki halde MANEVİ DERECELERİN EN
YÜKSEK MERTEBESİNE SAHİP YÜCE İNSAN ARAMIZDADIR. O VARKEN
İMAMET VE HATİPLİĞİN BİZE TEKLİFİ MÜNASİP DEĞİLDİR. İŞTE ŞANINA
ŞÖHRETİNE UYGUN OLARAK İSİM ALAN BU CAMİNİN AÇILIŞ HUTBESİNİ
OKUMAYA LAYIK ZAT ŞURADADIR.
Numan Efendi beyninden vurulmuşa döndü. Kulakları uğulduyor. elleri,
ayakları, şakakları uyuşuyordu. Sanki, dünya tersine dönmeye, sular
yokuş yukarı akmaya başlamıştı. Kalabalığın ortasından, bir başka güneş
kalkmış, boynunu bükmüş, gözleri yarı kapalı minbere doğru yürüyordu.
Numan'da, bütün bir kalabalık da şaşkınlığın en büyüğüne düşmüş
çalkalanmaktaydı. Minbere doğru yürüyen, boynu bükük, gözleri yarı
kapalı güneş, Somuncu Baba'nın ta kendisiydi. Hani Bursa sokaklarında
yıllardır (Somunlar!... Mü'minler!...) diye somun satan yaşlı adam...
Demek, şimdiki halde manevi derecelerin en yükseğine sahip olan yüce
insan bu ha?.. Ümmi bildikleri, okuma yazma dahi bilmez sandıkları sessiz
sedasız Somunca Baba... Demek şanına şöhretine uygun olarak isim alan

bu caminin açılış hutbesini Emir Sultan gibi bir veli, Molla Fenari gibi bir
Şeyhülislam okumayacak da Somuncu Baba okuyacak ha?..
Numan Efendi yüreğini dolduran heyecan sebebiyle soluğunun
kesileceğini ve düşüp bir daha kalkamayacağını sandı. Somuncu Baba
minberin önüne gelince Emir Sultan’ın kulağına eğilmiş:
-"Ne ettin de bizi ele verdin Emir'im?"demişti. Demek Emir Sultan onu ele
vermişti. Öyleyse birbirlerini çok yakından tanıyorlar. Birbirlerini pek iyi
biliyorlar. Somuncu Baba ağır ağır minberin basamaklarına çıkıp
hutbesine
başladı...
Fatiha
suresini
tefsir
ediyordu.
Bismillahirrahmanirrahim... Ve yedi türlü tefsir geliyordu arkasından...
Dinleyenleri hayretler içinde bırakan yedi türlü tefsir. Hutbe
tamamlandığında bu sefer Molla Fenari'nin sesi camiyi doldurdu.
Heyecan ve sevinç içindeydi, Molla Fenari...
-" Şeyh Hamidüddin-i Veli’dir bu. Somuncu Baba'mızdır. Bize burada
hikmetler saçmakta, ululuğunu göstermekte. Fatiha’nın ilk tefsirini belki
hepimiz anladık. İkinci tefsirini ise ancak bazılarımız kavrayabildi. Üçüncü
tefsirini anlayanlar sanırım çok azdır içimizde. Dördüncü ve daha sonraki
tefsirleri ise idrakimizin sınırlarını aşmıştır" (2) diye seslendi.
Bundan sonra hem halkın, hem bilginlerin sınırsız hürmetleriyle
karşılaşan Somuncu Baba, bundan rahatsız oldu. "Bursa'ya Emir Sultan
yeter." deyip, gizlice şehirden ayrıldı. Kayseri'ye yerleşti. Daha sonra
yanına Hacı Bayram-ı Veli'yide çağırdı. Onunla birlikte önce Şam'a sonra
Hacc farizası için Hicaz'a gitti, dönüşte Aksaray'a yerleşti. Orada vefat
etti...
*
Evliyalar ölmez...
Somuncu Baba'da yaşamaya devam ediyor işte...
Veliler veli'si Somuncu Baba’mızın ölümsüz bir şiirini burada sîz-lere
sunalım.
"Biz ol uşşak-ı ser bazız
Akıl rüşd bize yar olmaz
Mey-i aşk ile sermestiz
Bize hergiz humar olmaz

Diriyiz daim ölmeyiz
Çürüyüp toprak olmayız
Karanlıklarda kalmayız
Bize leyl-ü nehar olmaz
Bizim illerde ay-ü gün
Sebat üzre durur daim
Televvün erişip ana
Gahi bedr-ü hilal olmaz
Bizim gülşendeki güller
Dururlar taze solmazlar
Hazan olup dökülmezler
Zemistan-ı bahar olmaz
Şarab-ı aşk çün içtik
Feragat mülküne göçtük
Yanıp aşkınla tutuştuk
Bize tahrik-i bal olmaz
Erelden şems nuruna
Vücudum zerreden katre
Ne katre ayn-ı bahr oldu
Ana kaar-ü kenar olmaz
Bırak ey HAMİDA varı
Görem dersen sen ol yari
Göricek ol tecellayı
Andan özge kemal olmaz."
*
"San'at ve hayat…
San’at ve hakikat üzerinde fikri olmayan, fikir tasası çekmeyen şair,
bence, kuyruğu kıstırılınca ağlayan bir hayvancıktan farksız... Birbirine
aykırı çift başlı bir mahluk olan şairde, biri süfli ve mahkum, öbürü ulvi ve
hakim, iki kutup var... Bunlardan biriyle şair, insanoğlu'nun en altında,
öbürüyle de, nebiler ve veliler ayrı, en üstünde..." (3)
*

Ya Veli olursa? Veliler velisi olursa?
İşte onların "gül bahçesindeki güller, sonbahar bile gelse yapraklarını
dökmezler, daima taze dururlar, çünkü onların gönülleri sürekli
bahardadır, ve kış mevsiminin gelmesi imkansızdır."
*
Onun için Velilerin söylediklerini sade, kuru bir şiir kalıbı ve tarifi içine
almamak gerekir. Onların söyledikleri, hikmet denizinden pırıltılı
damlalardır. Gül bahçelerinin solmayan gülleri onları asırların üzerinden
günümüze getirmiştir. Onların ki hikmetli sözlerdir. Onların ki nurun
infilâkıdır. Ölümsüzlük türküsüdür.
Somuncu Baba’nın (ŞERH-İ HADİSİ ERBAİN) isimli, tasavvuf diliyle yazılmış
bir eseri de bulunmaktadır.
{ 1): La'lizade Abdülbaki Efendi'nin risalesinden aktaran M.Ali Ayni, -acı
Bayram-ı Veli, Akabe Yayınları, 1986, Sahife : 84
(2): EFE, Ahmet : N'oldu Bu Gönlüm, Hacı Bayram-ı Veli, Kandil Yayınları,
1987, Ankara, Sahife : 54-56
(3) : FAZIL, Necip; Çile (Şiirler), Büyük Doğu Yayınları; 5, 13.Basım,
1987, Metinler Matbaası, "Şiirlerim ve Şairliğim" önsözünden.

30-HACI BAYRAM-I VELİ' NİN İKİ TALEBESİ:
BEDRETTİNLER-İNCE BEDRETTİN
Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin güzide talebelerinden birisi olan İnce
Bedrettin, önceleri Somuncu Baba (Hamiddüddin Aksarayi) nin talebesi
idi. Somuncu Baba’nın ebedî âleme irtihalini müteakip Ankara’ya gelmiş,
kısa bir süre sonra Hacı Bayram’ın en sevdiği talebelerinden birisi
olmuştur.
Somuncu Baba ile birlikte İran dolaylarından geldiği söylenen İnce
Bedrettin, Hacı Bayram’la mânâ ilminin doruklarına ulaşmıştır. Hacı
Bayram’ın sohbetlerinden kemalât derecesini yakalamış ve ondan sonra
da Bursa ve Lârende çevresinde ilim-irşad ıiıklarıyla kendisine gelenleri
yıkamıştır. Kendisini seven, meclisinde yapılan sohbetlerden müstefid
olanlar felâha ermişlerdir.
**
O ve O’nlar, hep ideali aramışlar, bulmuşlar, güzel olanı oluşturmuşlardır.
İşte hakkında pek fazla bilgi bulamadığımız İnce Bedrettin’de ideal
ruhlardan birisidir.
Ankara, Bursa ve Lârende’de dost meclisleri kurmuş, gönül fatihliği
yapmış bir ulu zat.

31-KIZILCA BEDRETTİN
(BEDRETTİN-İ AHMER)
Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri’nin talebesi…
1- Allah’ın seçilmiş kullarından olan Veliler, insanoğlunun
İman
Ümid
Teselli
Sevgi kapısıdır.
2- Anadolu Velileri, 1071 Malazgirt zaferinden evvel ve sonra Anadolu’yu
Türkleştiren, Anadolu’yu ebedi Türk Vatanı yapmak üzere destur almış ve
aldıkları ilâhi emrin ve müsaadenin icabını icra etmiş alp erenlerdir.
3-Hacı Bayram-ı Veli Osmanlı-Türk cihan devletinin buhranlı FETRET
yıllarında hocası Somuncu Baba-Hamidüddin-İ Aksarayî ile yaşamış ve
Türklüğün ve Türk Devletinin vahdet idrakini tesis ve yaymak hususunda
velâyet rütbesini İZHAR ederek Anadolu’nun her köşesine talebelerini
yollayarak Anadolu’nun manevi hâmisi ve sahibi olmuştur.
4-Günlük hayatı meçhulümüz olan ve toprak adamlarının ve sade
insanların yani milletin ekseriyetinin gönül mimarı olan Hazret, Roma’nın
mermer AUGUSTUS güneş mabedinin bitişiğine ahşaptan cami’sini
yaparak;
Tevazu ile kibirin
Allah ile yapma put’un
Sevgi ile soğukluğun
Sevgi ile zulmün
Birlikte idrak edilmesine yardımcı olmuştur. AUGUSTUS, güçlü Roma
İmparatoru, şimdi yalnıza tarih bilenlerce kısa anılmalara mevzu olurken;
Hacı Bayram-ı Veli, Türklük dünyasının eksilmeyen sevgisi ile halâ
yaşamaktadır.” (1)

Kızılca Bedreddin’de Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin Anadolu’nun
Türkleşmesi için görevlendirdiği alperenlerden birisidir.
O, İstanbul’u feth eden kahraman ordunun mânevî mimarlarından
birisidir.
İstanbul’un 'İSLÂMBOL' yapılışı, gemilerin karadan yüzdürülüşü, surlara
Müslüman-Türk’ün zafer bayrağının ilk çekilişi sırasında, Kızılca Bedreddin
gibi, Hacı Bayram Erenleri, ordunun mânevi komutanlığını yapmışlardır.
Akşemseddin, Akbıyık Sultan, Baba Yusuf Bayramî, Durmuş Dede,
Şeyhoğlu Edhem Baba, Ferruh Dede, Kavas-Başı, Keskin Dede,
Mecdüddin İsâ gibi daha bir çok Hacı Bayram ereni fetih ordusunda görev
almıştır. İşte bunlardan birisi de Kızılca Bedreddin’dir.
Kızılca Bedreddin, aynı zamanda âlim ve mutasavvıftır.
Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri’nin tavsiyesine uyarak, Fahreddin-i İrakî’nin
LEMEÂT adlı eserini Türkçeye çevirmiştir.
Peygamber (s.a.v.) ’mizin övdüğü, çağ açıp çağ kapatan ordunun içinde
yer alan Kızılca Bedreddin’in mezarı şu anda Rumelihisarı şehitliğinde
bulunmaktadır.
Fetih dedik de, istedik ki, o fetih anından bir manzara sunalım:
“Asker kaleye karşı bir sel gibi aktı. Kös ve tâbl ve nây sedası feleği iniletti.
Toprağını göklere savurdu. Ve nice ceng azmanı pehlivan, Konstantiniye
kalesi kapusuna kılıç vurmak için at sıçrattılar.
Karşı taraftan dahi, Konstantiniye tekfuru-ki ona Kayzer-i Rum derler- ve
kefere memleketlerinden, merd cinsinden namlu pehlivanlar ki kulluğuna
bel bağlamışlar- kendi zanlarınca gaza niyetine Konstantiniye’ye
gelmişlerdi. Bu tekfur, hasmına baş indirir mel’un değildi. Bu gayretli
cahiliyet gereğince ifritini ve nice kudurmuş itini, kendilerini ve atlarını
baştan ayağa demire gark eyledi ve onları kırışmak için kapu önüne
gönderdi. Her kapu önünde dehşetli savaşlar oldu.
Buna makabil devletlinin azapları ise nice hamleler yapıp kâfiri püskürtüp
kale tokadına koydular ve kale kapularını yıprattılar. Bu aralıkta nice

başlar kesildi ve diri kâfirler alındı. Kale üzerine kaza-i rabbani gibi
sarkıtıldı. (2)
İşte böyle…
Adaletsiz bir şehir adalete kavuştu Konstantiniye İslâmbol oldu. Hacı
Bayram erenlerinin aşk ve iman ateşiyle ışıl ışıl oldu…
Adalet dedik de; bilge kişilerden nakl edilir ki, beş şey olmadan kemal
süsü ile süslenilmez.
Ölçüsü düzgün olmayan terazi iyi tartmaz.
Çeliği iyi dövülmemiş parlak kılıç bir işe yaramaz
Güzel olmayan söz iyi bir sonuç vermez
Amelsiz ilim netice vermez
Adaletsiz ülke bâki olmaz. (3)
Onun için, Türk ülkesi ebedîdir, bâkidir. Kızılca Bedreddin gibi nice Hacı
Bayram erenlerinin ellerinde, dualarında şekillenen bu ülke sonsuza
kadar kalacaktır. Hür-Türk-Müslüman olarak…
------------------(1) Bolak, Ahmet Aydın, 1. Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu bildirileri, T.
C. Ankara Valiliği- il Kültür Müdürlüğü yayın No: 3, THK Basımevi, 1981,
Sahife: 59
(2) Tursun Bey: Tarih-İ Ebul Feth (Fatih’in Tarihi) , Tercüman Gazetesi
1001 Temel Eser NO: 21 Sahife: 27
(3) Tursun Bey: a.g.e, Sahife: 49

32-TACEDDİN HAZRETLERİ
“ Kim ki ziyâretim ider
Mâsum pâk olur gider
Hak emrini daim tutar
Hak bendedir Kâbe benim..” diyen Şeyh Tacettin Hazretlerini değil ziyaret
etmek vesilesiyle uğramak, dergâhında ikâmet eden, O’nun gezdiği yerde
gezen, ayak bastığı, yere basan, baktığına bakan M. Akif Ersoy, Tacettin
Dergâhı’nın mânevî havası Akif’e istiklâlimizin şiirini yazdırmıştır.
Bu gün dahi çoğu özelliklerini muhafaza eden bu dergâh Ankara
Hamamönü semtindedir.
Tacettin Hazretleri’nin söylediği gibi Akif’te, milletimizin gönlüne taht
kurmuş, ismi pak, dili Hakk, muhterem ve ulu bir zattır.
17’nci asrın başlarında Bursa’dan Ankara’ya gelip yerleşen Tacettin
Bayrami’liğin Celveti kolu mensubudur.
Tacettin Dergâhı yanındaki camiyi, bugünkü adıyla Tacettin cami’ni gene
bir şair olan oğlu Mustafa, babası adına yaptırmıştır.
Hacı Bayram-ı Veli yolunda gidenlerin her biri apayrı şahsiyetler. Her biri
ayrı bir imân ve enerji küpü. Her biri birbirinden farklı potansiyele
sahipler ama hepsi de aynı ışığın çevresinde pervâne. Hepsi aynı kökten
uzanmışlar. Her biri öbürüne, bir öncekine bağlı. Böylece ârifler zinciri,
hikmet halkası ortaya çıkmış.
Her birinin attığı adımda, aldığı nefeste, söylediği sözde aynı tad, aynı
yaşama motifi bulunmakta. Ama ağızlar değişik, adımlar değişik, nefesler
değişik, fakat tad, ol motif aynı.
Sonsuz nura doğru dörtnala koşanların, gönül kalelerini feth edenlerin,
kendilerini ve ötekilerini aşan, fânilik teninden sıyrılıp bütün Anadolu’yu
topyekün bâkiliğe götüren Hacı Bayram erenleri, Ankara’daki Hacı
Bayram Çeşmesinden su içmişler, susuzluklarını gidermişler. Sonra,
Anadolu insanının hüsranını, ruh şöleninin hüznünü bayram sabahlarının

sevinçine dönüştürebilmek maksadıyle son nefese kadar, son dünya
nefesine kadar dört koldan sonsuz sefere çıkmışlardır.
Zaman ve mekânı, bu ikisinin dördüncü, yirmidördüncü boyutlarını aşarak
dokuz cennet kapısını dahi istemeyip, “Hak bendedir gitme uzağa” deyip
milyonlarca güneşe ışık veren, kütleyi, ışık hâline getiren, birde milyonu,
milyonda biri bulan Hacı Bayram erenleridir.
Bir yanda, TBMM açılışından önce Hacı Bayram camii önünde göğe açılan
eller ve ardından Müslüman - Türkün yedi düvele meydan okuyuşu,
vatanı düşman çizmesinden kurtarışı.
Öte yanda, gene bir Hacı Bayram talebesi olan Tacettin Sultan
Dergâhında, bir büyük üstad Mehmet Akif Ersoy, Müslüman Türkün bu
kahramanlık destanı üzerine İstiklal Marşı’nı yazıyor.
Yani,
Bir yanda, merkezde: kurtuluş, felâh.. Kahramanlık, zafer. Öte yanda
şubede; Kurtuluş zaferinin destanı. Bir yanda hâdisenin kendi. Öte yanda
şavkı, sözle, satırlarla ifade edilişi.
Her kap içindekini sızdırır.
Yağmur ulaşabildiği yere iner
Ya kabın kendisi? Ya dışındakiler? Ya öteki kaptakiler?
Ya ruhumuzdaki yağmur?
Akif, Tacettin Dergâhında İstiklal Marşımızı, ruhumuzun haykırışlarını
yazmıştır.
Akif İstiklal Marşını başka bir yerde yazabilir miydi?
İyi ki, Tacettin Dergâhı varmış. İyi ki Akif varmış…
Sözümüzü daha fazla uzatmadan Tacettin Sultan’ın bir şiirini okuyalım.
“Ey talib-i Kâbe olan
Hak bendedir Kâbe benim
Gelsin hacc-ı ekber kılan
Hak bendedir Kâbe benim
Kim ki kapımda kul olur

Eşiğimde Kâbe bulur
Münkir olan mahrum kalır
Hak bendedir Kâbe benim
Kim ki ziyâretim ider
Mâsum pâk olur gider
Hak emrini dâim tutar
Hak bendedir Kâbe benim
İnsaf idip ol ehl-i Hak
İnkârı ko gel bende Hak
Hak bendedir gitme uzak
Hak bendedir Kâbe benim
Taceddin oldu müttaki
Zâhidin bu söz hakkı
Münkir kabul etmez Hakk'ı
Hak bendedir Kâbe benim”

33-BABA NAHHASî ANKARAVî
“Bundan 14 asır önce Peygamber Efendimizin (S.A.V) etrafında çok yakın
bir çevre oluşturan 'Ehli Sufa' grubu vardı. Medine’deki mescidin üstü
örtülü olan, fakat açık bulunan sofasında kaldıkları için bu gruba Ehli Sufa
(sofa sahipleri) denmekte idi.
Ehli sufa, sof adı verilen yün kumaştan Libas (giysi) giyerlerdi. Tasavvuf
kelimesinin hangi kökten geldiği hakkında pek çok tahmin var ise de en
çok revaç bulanlar Ehli sufa ile alakalı olanlardır.
Ehli Sufa, Kur’an-ı Kerim’in bütününe tabi olan (uyan)
kitabın her emrini yerine getiren bir cemaat (topluluk) idi.

ve bu yüce

Onlar kendilerine buğz edenlerede ve kendilerinden hoşlanmayanlara da
muhabbetle davranırlardı. Yani tasavvufu yaşarlardı.
Tasavvuf, Peygamber Efendimiz (S.A.V.) zamanında Kur’anı Kerim’in
bütününe ittiba edilerek (uyularak) yaşanan bir muhteşem hayattı. Bu
devre bir asr-ı saadet denmesinin kökeninde, Kur’an-ı Kerim’in bütününe
uyanların, nefislerindeki bütün afetleri yok etmeleri nedeniyle “hazzül
aziym”i (sonsuz haz, sonsuz saadet) yaşamaları yatmaktadır.(1)
**
Peygamber Efendimiz (S.A.V.) ’ın bütün sohbetlerinde bulunan ve
gelemeyenlere son gelişmeleri anlatan bu Ehl-i Sufa’dır.
Tasavvuf kelimesi “sufa” kelimesinden mi gelmektedir, yoksa “sof”
kelimelerinden mi?
Ağırlık Arapça gramer açısından 'sof' kelimesinde gibi görünmektedir”.
Hangi kelimeden kaynaklanırsa kaynaklansın “Tasavvuf” kelimesini
oluşturduğu kabul edilen her iki kelime de aslında aynı kişilere, aynı
gruba aittir.
Sufa kelimesinden gelmekte ise, bu Ehl-i Sufa adı verilen grubun ismidir.
Sof kelimesinden gelmekte ise bu Ehl-i Sufa’nın giydiği elbisenin
kumaşıdır. Yani karşımıza hep “ehli sufa” çıkıyor.
Unutulmamalıdır ki Tasavvuf 14 asır evvel, başta Peygamber Efendimiz
(S.A.V.) olmak üzere bütün sahabenin yaşantısının adıdır. Yani kitabın
(Kur’an-ı Kerim’in) bütününe tabi olanların hayat tarzları Tasavvuf’tur.

Yani Allah’a önce ruhunu, sonra fizik vücudunu sonrada nefsini teslim
edenlerin ve kalpleri müzeyyen olanların yaşamıdır ve Allah onlardan razı
olmuştur
İşte tasavvuf konusunda söylenebileceklerin özü…
**
Esas konumuzu teşkil eden Baba Nahhasî-İ Ankaravî’de tasavvuf ehlidir.
“Baba Nahhas hakkındaki bildiklerimiz Şakayık’ın verdiği kısa bilgilerden
ibarettir. (Arif-i bi-ilah Şeyh Baba Nahhası-i Ankaravî, rahmetullah, Şeyh
Bedrettin gibi bunlar dahi Hacı Bayram Sultan’ın ashabından idi. Ol
hazretin bedrika-i irşadının imdadiyle tarik-i tasavvufun, müntehasına
vasıl ve nail oldu. Misi vücûdunu şeyhin cevher-i irşâdiyle zer-i hâlis edüb
kimyâ-yı saadete zafer buldu...) (Sh:95) Görülüyor ki münşice yani süslü
terimlerle anlatılan sadece Hacı Bayram-ı Veli’nin müridi olduğudur. (O
hazretin –Hacı Bayram’ın) irşad kılavuzluğunun yardımıyla gizemcilik
yolunun sonuna ulaşıp kavuşmuştur.
Vücudunun bakırını Şeyhin irşad cevheriyle saf altın yapıp mutluluk
kimyasını kazandı. Allah aziz sırrını kutlu ve mutlu eylesin.) denmektedir.
Bu imgeli terimlerden Baba Nahhas’ın bakırcı olduğuna da işaret edilmiş
olmaktadır. A.İ. Yund, adı geçen eserinden kendisine Baba Demur
denildiğini de öğreniyoruz. (Sahife 104, Not. 281) Mezarı Kalecik’tedir.
Bakınız Ankara Salnamesi 1325 yılı, Sh: 191) (2)
Şahsen benim, uzun süren araştırmalarımda(Yaklaşık 17 yıl) , Kalecik'in,
bizim Elmadağ Kayadibi Köyü tarafına düşen yamacında 'Demir Baba' adı
verilen bir 'yatır'ın-mezarın olduğunu gördüm. Oldukça uzun bir mezardı
ve üzeri açıktı.
Civar köylerde oturanlara ve oradan geçen çobanlara sorduğumda evet
Hacıbayram Veli'nin önemli bir talebesi Demir Baba dediklerini de
duydum. Tespitim böylece doğrulanıyordu.
Uzun, (yaklaşık 4-5 metre uzunluğunda) mezarın başında mezartaşı
yoktu. Köylüler burada yatan zâtın, özellikle demiri ve diğer madenleri
ısıtarak işleyebildiğini, çok çalışkan madenci bir köylü olduğunu da
söylediler.
---------(1) :M. İskender Ali, Mutluluk Tasavvuf İslam, 1990, Özden Ofset, Sahife:
216-217
(2) : Bayramoğlu Fuat, a.g.e, Sahife: 49

34-MUSLİHİTTİN HALİFE
“Şeyh Muslihiddin Halife hakkında da Şakayık (Syf:95)de ancak (cadde-i
kavime-i müstakime-i tasavvuf da Bayram Sultan’ın vadisini meslek
edinüp anın isr-i saadet eserine gitmekle münteha-yı menazil ve
makamata vasıl olduktan sonra rütbe-i irşad ve mertebe-i irşada vüsul
buldu) demekle, onun da başkalarını Bayramilik yolunda eğitip
yetiştirdiğini, irşad ettiğini öğreniyoruz.
Sicili-i Osmani ( IV / 490) de şu kısa bilgiyi buluyoruz : Bayramiyyeden bir
şeyh idi. Bu senelerde fevt oldu.(860 H /1456 m dolayları). Müderriszade
Larendi diye bir halifeden söz edilmektedir. Belki de aynı kişidir. Bu ibare
eile Darende ya da Larendeli olduğuna işaret edilmiş olmaktadır. A.İ.Yurd,
Akşemseddin Menakıbnamesi’nden naklen, Muslihiddin Halife “Attar
oğlu adıyla meşhurdur. İskilip’te medfundur.” Diyor. (Syf:104, Not:283 ve
111)”
*
“İbrahim Tennuri’nin yetiştirdiği üç büyük ilim adamından birisidir. Eski
bir el yazması eser olan Şakayık-ı Numaniye’de hakkında; ‘’Kırkbin müride
malik hutbede kadem basmış ve ilim yıldızı olmuş ve çevreyi aydınlatmış
büyük
ilim
adamı’’
denmektedir.
Bayramiye
tarikatı.
Akşamseddin Hazretlerinin İskilip’e ikinci hediyesi, belkide en büyük
armağanı Şeyh Müslihiddin Attar’dır.İskilipte “Çakmak Dede” ünvanıyla
anılan bu zaat hakkındaki tek bilgi kaynağımız, Evliya Çelebi
Seyahatnamesidir.Bu eserin 3. Cilt ,242 sayfasında Şeyh Muslihihddin
Attar hakkında şöyle denilmektedir.”İlim ve hikmet hazinesi,hilm ve
ismette tek,sır köprüsü Şeyh Muslihiddin Attar:Bu aziz Akşemseddin
Hazretlerinin Halifelerindendir.40bin müride malik kutupluk derecesine
yükselmiş kemal ehlindendir.Halen bu İskilip şehrinde medhun olup
türbesi herkese açık ziyaret yeridir.”
Bu ifadelerden anlaşıldığına göre Şeyh Muslihiddin Attar Hazretleri
Bayramiye Tarikatının Şemsiye koluna mensup olan Akşemseddin
Hazretlerinin Halifesidir.

Çok geniş irşad halkasına sahip olan Bu büyük Mürşidi,n İskilip’te
mescid,medrese,tekke hatta hamamı olduğu anlaşılmaktadır.Ali kılıcı’nın
“İskilip’te Suyun Hikayesi” adındaki kitabında bu hamamdan şöyle
bahsediliyor:
“Şeyh Muslihiddin Camii karşısında hücreli latif bir zaviye (tekke)ve
mübarek bir buk’a (bina)yaptıran Şeyh Nasraddin İmadi,(Ebussuud
Efendi’nin kardeşi) Zilkade 972/1555 vakfiyesinde bu hamamı”Tatlı sulu,
sağlam yapılı, güzel bir hamam”şeklinde tarif etmektedir.(Adı geçen eser
S.39)
Şeyh Muslihiddin Attar Hazretlerinin mescidi, medresesi, tekkesi,
hamamı, türbesi zamanın akışı içinde tamamen yıkılmış, sonradan
yapıldığı anlaşılan ahşap bir mescid kalmış idi.1942 yılında Vakıflar Genel
Müdürlüğünce satılan bu mescid, şahısların eline geçti.Bir müddet ardiye
olarak kullanıldı.Sonrada Mustafa Avşar(Tavukcu Hoca)tarafından tamir
ettirilerek Kur’an Kursu olarak hizmet verdi.
Daha sonra Müftü Cevat Altun zamanında bizimde aracılığımız sayesinde
satın alınıp Müftülük sitesi yapıldı. Şeyh Muslihiddin Hazretlerinin
himmetiyle bu gün müftülük binası, lojmanı, mescidi ve yatılı Kur’an
kursu ile hizmet vermeye devam etmektedir. Sitenin arkasındaki bahçeye
Şeyh Muslihiddin hazretlerine ait temsili bir mezar yapılmıştır.” (1)

(1): http://www.corumtime.com/

35-İSA DEDE
Hacı Bayram’ın Başkent Ankara’ daki ilim, sevgi ve aşk dergâhında
yetişmiştir. Doğum ve vefat tarihi bilinmiyor.
Hacı Bayram’ın ilkelerini Kastamonu ve çevresinde yaymakla
görevlendirilmiştir. Yıllarca Kastamonu’ daki Atabey Camiinde halkı
aydınlatmıştır. Kabri aynı caminin yanındaki türbededir.
*
Bir Başka Kaynakta :
“Atabey Camiinin kapısının karşısındadır. 1400'lü yıllarda inşa edilmiştir.
Bayramı şeyhidir. Ankara'daki Hacı Bayram Veli hazretlerinin halifesinin
damadıdır. Şeyh Şa'ban Veli'nin Kastamonu'yu şereflendirdiği 1530
tarihinde hayatta olup kendisini karşılamak üzere iki dervişini şehir dışına
göndermiş, ancak dervişler Şa'ban Efendi kendisini bildirmediği için onu
fark edememişlerdir. Kendisinden soma Şeyh Ali Dede, Müftü Şeyh
Mustafa Efendi, Şeyh Mehmet Efendi, Münzevi Şemseddin Efendi gibi
halifeler posta oturmuşlar, tekke ve zaviyelerin kapanmasına kadar
Bayramı Tarikatı usullerine göre irşad görevini devam ettirmişlerdir. Kabri
ziyaretgÂhtır.” (1)
*
Anadolu’nun bağrında binlerce evliyâ, eren, abdal, veli, âşık adlarını
verdiğimiz alperenler bulunmaktadır. Kimileri hakkında detaylı bilgiler
bulamadığımız bu gönül adamlarının, kulaktan kulağa anlatılagelmiş nice
menkıbeleri bulunur. Bir efsâne misalince çoğu kişinin özene bezene
anlattığı ve hattâ kendi duygu, düşünce ve hâyallerini de kattığı bu
menkıbeler, bizim önemli bir kültür hazinemizdir.
*
Hacı Bayram’ın talebeleri o kadar çok ki… Ülkenin her bir köşesinde,
bıkmadan-usanmadan görevlerin yürütmüşlerdir.Hattâ bazıları isimlerini
dahi vermemişler, kendilerini, benliklerini gizlemişler, geri planda
tutmuşlardır. Çünkü onlar için önemli olan insan gönlünü imar ve inşa
etmektir. Gerisi boştur…

Zira Hacı Bayram, insan-ı kâmil olarak Peygamber’imizi görmektedir.
İnsan-ı kâmil olan Peygamber’imiz “Hakk’ın nurudur, âleme anınla nazar
eder idüb rahmet ider ve âlemin ruhudur.” Örnek alınacak tek insan
O’dur. Ve tek kaynak Kur’an ‘ dır.
Hacı Bayram’ın talebelerinden olan İsa Dede’ de bu düşüncelerle
Kastamonu ve çevresini aydınlatmaya çalışmıştır.

(1): http://kastamonu-abdulhalim.blogspot.com.tr/

36-HIZIR DEDE
“Hızır Dede (Kötürüm olduğu için Arapça Muk’ad Kara Hızır da denir).
Bursalı Şeyh İsmail Hakkı Celveti (Öl.1137 / 1723-24 nın “Nakd-i hâli bîadd Hazreti Hızır Dede El Muk’ad kaddesallahu sırrehu” dediği Hızır Dede
“Bursa sancağında Mihalıç nam kasaba sahrasında ra’yi ganem ederken”
(koyun otlatırken)ayakları donmuş, çobanlıktan vaz geçip Bursa’ da Camii
Kebir’ de Eski mianere dibinde zikir ve ibadetle meşgul iken Hacı Bayram
Veli Buhari’yle buluşmaya gelmiş. Hızır Dede ona biat edip “taht-ı
iradetinde oldu ve içtihad eyleyüb hâl ve makamda ne bulduysa minare
dibinde buldu; tasarrufa kadir kimse idi”. Silsilename-i Celveti, s. 76
Bilindiği gibi bu eser Celtevilik tarikatının silsilesidir. Orada Hızır dede
Hacı Bayram’ı Veli’den hemen sonra yazılmak suretiyle Celvetilik
doğrudan doğruya ona bağlanmıştır. Ünlü Celveti şeyhlerinden Yakup
Afevî ( Öl. 1149/1736) da “Tarik-i Celveti’ nin zuhuru Hacı Bayram
Veli’den olmuştur. “ Diyerek bunu yinelemektedir. Bu konuda yukarıda
29 nolu nottaki açıklamalara ve 95 nolu dipnotun sonuna bakılabilir.”(1)
*
Osmanlı cihan hakimiyeti ve dünya nizamı ideali, bu millî şuur ve uyanış
yanında, mânevî kudretin başlıca kaynağını şüphesiz İslâm mefkûresi ve
cihad ruhundan alıyordu. Bursa’ da temerküz eden gaza ruhu şeyhlerin,
evliyanın ve Türkmen babalarının himmetleriyle yükseliyor; câmiler,
medreseler, zâviyeler ve türbeler Bursa’yı kudsîleştiriyor ve bu
medeniyet merkezinden taşan gaza ruhu Rumeli’ye yayılıyordu. Bursa ve
civarını dolduran evliya türbeleri ve ziyaretgâhlar bu ruhu besliyordu. ..”
“… Hiçbir devir ve devletin inkişafında görülmemiş bir hadise olarak
Osmanlı Devleti’ nin kuruluş ve yükselişinde tasavvuf tarikatleri, şeyhler,
veliler, babalar ve dervişler birinci derecede rol oynamıştır.”(2)
*
Bursa’da Ulu Camii…
Tarihi kucaklayan, hattâ destan destan her ezan okunuşunda yeniden
yazan camii. Bu caminin minaresinin dibinde, sürekli zikir yapan İsmail
hakkı (Kara Hızır) Hazretleri…
Eski minare dibinde bir Hızır dede… Minareden yükselen ezan sesi Bursa’
nın göklerine muştular yağdırırken, minarenin dibinde ayakları tutmayan,
kötürüm bir veli yanmada, yakılmada… Göğün katmanlarını birbir
tırmanıp, sekiz cennet kapısından içeri girmek istemektedir. Ama nasıl?

Tutmasa da ayakları, elleri. Hiç mümkün değil!.. Arayışını, haykırışını ve
aşkın çilesini çekecek, sürdürecekti. Arayıp bulacaktı. Bulmalıydı. Çünkü
arayan bulurdu.

(1):BAYRAMOĞLU, Fuat, a.g.e
(2):Prof.Dr.TURAN, Osman; Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi, Cilt I-II,
Nakışlar Yayınevi, 1980, Sh: 354-355

37-İZZETTİN YUSUF AKSARAYÎ
Sözümüz Ankara’daki “Şeyh İzzettin Mescidi” hakkında bilgi vererek
başlamak istiyorum.
“Şeyh İzzettin Mescidi”
Yapı tarzından XIV. Yüzyılda yapılmış olduğu tahmin edilen Şeyh İzzettin
Mescidi aynı isimdeki mahallenin yan sokağında bulunmaktadır.
Boyuna dikdörtgen plandaki mescit çok küçük bir yapı olup kerpiç
duvarlıdır. Yapının bu kadar küçük olmasına mukabil, üst örtüyü teşkil
eden ahşap tavanı, Ankara’daki genç Selçuklu erken Osmanlı camilerinin
hususiyetlerini taşımaktadır. Tavan kirişlerinin kenar birgileri uçları kavisli
olarak sıralanmıştır. Mescidin mihrabı kıble duvarlarının yarısını kaplamış
olup, mihrap nişi 5 kenarlı ve köşelerde iki sütunçe ile süslenmiştir. İki
kitabe bordürü ile 3 tarafı çevrilmiş olup mihrap mescidin esasen çok dar
olan kıble duvarında nisbetsiz bir görünüş arz eder. Mihrap nişinin üzeri
makaralar ve en üstte tavan hizasında bir sıra palmetle nihayetlenir.
Mescidin kuzey kısmında giriş kapısının hemen üzerine sonradan
yapılmış ahşap bir kadınlar mahfili bulunur.
Minare ahşap ne çok küçüktür. Mescidin yanında evvelce Şeyh İzzettin
Türbesi bulunduğu söylenirse de bugün mevcut değildir. Türbeye ait
kitabe bugün Ankara Etnoğrafya Müzesinde bulunmaktadır.” (* )
(*) Türkiye’deki Vakıf Akideler ve Eski eserler a.g.e. sayfa: 377-378
*
“Çocukluk dönemi örgenimi üzerinde gelenekse söylenti niteliğindeki
bilgilere göre ilk hocası Şeyh İzzettin adında birisi imiş. Bugün Hacı
Bayram semtinde bir türbesi gömülü ve halkın ziyaret edip adak adadığı
bir yatır olan Şeyh İzzettin’in onun nasara yansuru, yani Arapça hocası
olduğu söylenir.
Şeyh Hamidi-i Aksarayî onun şeyhi, maneviyat bilgilerinde hocasıdır.
Ancak o çok daha sonra, müderris iken yaşamına karışan ve onu ermişliğe
götüren yolda kılavuzluk eden bir kimsedir.
Şeyh İzzettin adı arşivimizdeki belgelerden bir kaçında geçer.
Fuat Bayramoğlu İzzettin Yusuf Aksarayi hakkında eserinde verdiği bir
başka dipnot’da şöyledir.

“Hacı Bayram müridleri arasında Bursalı Tahir Bey’in, İzzettin Yusuf
Aksayî, Şeyh Hamideddin Aksarayi’nin oğlu ve Hakiki mahlasını almış olan
İzzeddin Yusuf’tan başka birisi ise hakkında fazla bilgi edinilmedi. Şeyh
İzzeddin adı Haı Bayram-ı Veli ile birlikte anılan adlandandır. Bu adda bir
hocası olduğu söylendiği gibi bir müridi olduğu da söylenmektedir.
Ankara’da adına bir mahalle ve mescit bulunan Şeyh İzzeddin
hakkındadaha önce bilgi verilmiştir.

38-ELVAN-I ŞİRAZÎ
I. Murat zamanında, 19’ncu yüzyılda yaşamış ve II. Murad zamanında
vefat etmiş olan, Şeyh Elvan-ı Şirazi, Hacı Bayram-ı Velinin
müridlerindendir.
Türkçe ile aruzu bir gül bahçesinde birleştiren Şirazi, İran’dan gelen,
Şiraz’da doğup, Orhan Gazi döneminde Anadolu’ya yerleşen veliler
halkasından bir halkadır. Kaşgarlı bir Türk olan Şirazî “Ne korkum var
cehennem zulmetinden” diyerek, cehennemden korkmadığını da açıkça
ifade etmiştir.
Engin tasavvuf bilgisi ve Hacı Bayram-ı Veli’nin açtığı yoldan uzun
mesafeleri kat etmesi sebebiyle elde ettiği derin ve manâlı kültürle,
Bayramî’liğin asırlarca “Kaynak Eser” olarak başvurduğu İranlı Şair
sadettin Mahmut Şebüsterî’nin gülşen-i Râz (Sırrın Gül Bahçesi) isimli
eserini Farsça’dan Türkçeye tercüme etmiştir. Bu tercüme de, şiir
tekniğiyle tasavvuf deryasının gizli dalgalarını ustalıkla birleştirmiştir.
Türçeyi, aruzu ve tasavvufu şahane bir şekilde yan yana getirmiştir. Hacı
Bayram-ı Veli’nin vefatından üç-dört yıl önce yaptığı bu tercüme, bugün
bile rahatlıkla okunabilmektedir.
Sâde, açık, inciler misâli sözleriyle, aruzu kullanışının ustalığına çoğu şair
henüz ulaşamamıştır.
Kendisi cehennemden korkmadığı gibi “Eğer âh’ım ilâhî ah olursa,
cehennemi gözümün yaşında yok eder, ateşini söndürürüm” demiştir.
“Yeter ki nefis sultanının boynunu Allah’ın kılıcıyla vurayım” demiştir.
Şirazî’nin arı, duru Türkçe’si asırlar üzerenden aşa aşa günümüze kadar
uzanmış olup, (Sırrın Gülbahçesi) halâ okunan kıymetli bir eserdir.
Şirazî adıyla yazdığı şiirlerinden çok, bu tercümesiyle İslam ve Türk
dünyasında nam salmıştır.
Çoğu İslâmi kaynaklar, onun bu tercümesinden övgüyle
bahsetmektedirler.
“Örneğin, Semeratüt Fuadi’da Abdullah Efendi gülşen-i Râz’dan bir çok
alıntılar yapmıştır. (s.34-35)
“Şeyh Elvan-ı Şirazî Tercüme-i Gülşen-i Râz’da mukallid muhakkiki beyan
buyururlar:
“Cihanda iki türlüdür mürâi
Ki aldarlar bular yohsul u bayı
Birisi yürür eski kisvetiyle

Ki zâhidler olur bu suretiyle
Avâmün- nâsı bular yimek ister
Bularınla işitmek dimek ister
Giyerler pâre pâre köhne câme
Dilerler kim seviler avâme
Yeniden giy desen giymez olursa
Bu dediğin söze uymaz olursa
Ki yani dünya terk etmiş desinler
Cihanda nefsi ürkütmüş desinler
Fitillenürse taramaz sakalın
Ki desünler unutmuş kendü hâlin
Desinler kim Hak’a meşgul oluptur
Avâm içinde bu makbul oluptur
İkincisi budur ehli riyânın
İşte imdi olâmetlerin ânın
……………………….” (5)
* (5) Bayramoğlu, Fuat, a.g.e. Sayfa: 52-53
Şirâzi “Olursa” isimli şiirinde aynen şöyle diyor:
“Eğer himmet bana hemrâh olursa
gönül tahtında devlet şâh olursa
Urayım boynunu sultan-ı nefsin
İnâyet kılıcı Allah olursa
Ne korkum var cehennem zulmetinde
Bu yoldameş’alem ol mah olursa

Gözüm yaşıma gark adem câhim
Eğer ahım ilâhi âh olursa
Ümidi kesme şirâzi bilinmez
İnâyet kuluna mâgâh olursa”
Diyen Şirazi, Hacı Bayram Piri’nden aldığı ilham ve hızla nefis sultanının
boynunu vurmaktadır. Hacı Bayram-ı Veli’nin yazdığı zaptedilmez ışık
çizgileri, Anadolu’nun dört bir yanında üstün insan mertebelerini, ruh ve
toplum fatihlerini birer birer devreye sokmuştur. Anadolu’nun geleceğini
şekillendiren bu fetihler “Cehennem’den korkmamışlar” hattâ “Cennet’e
bile tâlip olmamışlar” dır.

Hacı Bayram Dergâhında yetişen her mürid, gittiği, uğradığı her yeri
aydınlatmıştır. Bu şekilde ışıklarla dopdolu. Aydınlık bir Anadolu vücuda
getirmiştir.
Çalışkanlığıyla, toprağı işlemesiyle yaşantısıyla da örnek olan bu müridler,
insanları Allah’a, ebedî sevgiliye götürme de birer rehber olmuşlardır.
Bu rehberler, bur ruh şöleniyle Türk milletine yön göstermişler, hız
vermişlerdir.
Ruh şöleninde sadece Aşk..Alllah aşkı vardır.
Her şeyin, ama bütün her şeyin önünde Aşk. Cenneti istemekten, hayâl
etmekten de önce aşk..
Onun içinde Şirazi “Eğer âh’ım ilâhi âh olursa, cehennemi gözyaşımla
söndürebilirim” diyor.
O doyumsuz, o ilâhi aşkta saadeti göz yaşıyla tatmak vardır. Kul olmak,
tâbi olmak, bende olmak yolunda ciğerin yanması, cayır cayır yanması
vardır. Taşın erimesi vardır. Hamur olması vardır. Çöllere sicim sicim
rahmet yağması vardır. Şahane bir zaferle ölüm korkusunu yenmek
vardır. Cehennem’den korkmamak vardır. Tabut’u kabri saray görmek
vardır.
Şirâzî, Hacı Bayram dergâhının ışığıdır.
Bu noktada Bayramoğlu’nu a.g.e’deki dipnotunu sunalım.
101 Şeyh Elvan-ı Şirazî, Orhan Gazi zamanında Anadolu’ya yerleşen,
Türkleşmiş bir İranlı ailesinden geldiği anlaşılan ve ataları Şiraz’lı olduğu
için bu adı kullanan ve bir veli olarak da tanınan bir ozandır. I. Murad
zamında yetişmiş II. Murad devrinde ölmüştür. Kaynaklarda Hacı
Bayram’ın halife veya dostlarından biri olmak üzere adı geçen şair “Latifi
Tezkeresi” ve Kafile-i Şuura gibi kaynaklarda sözlerin nazik, vezne uygun
inci gibi dizilmiş parlak ve beğenilen olduğu belirtilen, ve Türk Dünyası el
Kitabı, Ankara, 1976; (s.424) de zamanının Türkçe kelimelere fazla yer
veren; sâde, açık ve kolay bir söyleyişi bulunan, aruz vezniyle Türkçeyi
iyice kaynaştıran XV. Yüzyılın güçlü bir şair ve sanatkârı olarak nitelenen
bir mutasavvıftır. Farsçadan Türkçeye çevirdiği Gülşen-i Rûz: (Sırrın
Gülbahçesi) İranlı şair Sadedin Mahmud Şebüsteri’nin bir yapıtıdır. Şeyh
elvan onu 1426 yılında, yani Hacı Bayram-ı Veli’nin ölümünden üç dört yıl
önce, çevirmiş tasavvuf biliminin gizli deyimlerini açık ve güzel bir şekilde
ve nazımla Türkçeleştirmiştir. Yukarıda (Bakınız Not: 84) belirttiğim gibi
bu yapıtın aslı kadar Türkçesinin de gizemciler ve özellikle Bayramiler
arasında başvurulan kaynaklardan olduğu görülmektedir. (Tercüme-i

gülşen-i Râz) Örneğin, Semeratü’i-Fuad’da Abdullah Efendi gülşem-i
râz’dan birçok alıntılar yapmıştır. (sayfa 34-35)
“Şeyh Elvan-ı Şirazî Tercüme-i Gülşen-i Râz’da muhallid ile muhakkiki
beyan buyururlar:
Cihanda iki dürlüdür mürâi
Birisi yürür eski kisvetyile
Avâmün-nâsı bularyirmek ister
Giyerler pâre pâre köhne câme
Yeni don giy desen giymez olursa
Ki yani dünya terk etmiş desinler
Fitillenürse taramaz sakalın
Desinler kim Hak’a meşgul ulubdur
İkincisi budur ehl-i riyânın
………………………………….
Kim aldarlar bularyohsul u bayı
Ki zâhidler olur bu suretiyle
Bularınla işitmek dimek ister
Dilerler kim seviler avâme
Bu dediğin söze uymaz olursa
Cihande nefsi ürkütmüş desinler
Ki desinler unutmuş kendu hâlin
Avâm içinde bu makbul olubdur
İşit imdi alâmetlerin ânın
…………………………………
Bir başka örnek (sayfa 46)
Melik zâdesin ü şehzadesin sen
Çu uydun kârbân-ı lâmekâne
Bile koşuldu tapınla melekler
Bu vechile ki sen Rûşen gühersin
Vatandan gönderildi sana nâme
Sarı Abdullah Efendi tasavvuf konularını açıkladığı ilk dört bapta Elvan-ı
Şirazî’den on yerde yüz otuza yakın beyit, yani ikiyüz altmışa yakın dizeyi
açıklamalarının arasına almıştır.
Gedâ gibi niçün üftadesin sen
Yularun ile gelin bu mekâne
Ki hâsıl ide seninçün dilekler
Niçün yoldaşlarından bîhabersin
Ki meşgul olma bu fâni makame
Yukarıda birörnek bile Şeyh Elvan’ın Türkçesi hakkında fikir verir.
Şirazi’nin ailesinin şiraz dolaylarında yaşayan ve günümüzde de Kaşgayi
denilen Türklerden olabileceği varsayılabilir.

39-YUSUF HAKİKÎ
Yusuf Hakikî, Hacı Bayram-ı Veli’nin hocası olan Somuncu Baba adı
ile tanınan Hamîd-i Velî’nin oğludur.
Asırların bağrına Türk-İslam mührünün vurulmasına vesile olan
Somuncu Baba’nın öz be öz oğlu olan Yusuf Hakikî, aynı zamanda
Hacı Bayram erenlerindendir. Daha çok küçük yaşlarda iken
babasının mânevî kanatları altında, manânın zevk dolu
doruklarında dolaşmıştır. Ballar balını bulup, kovanını yağma
ettirmiştir. Aşk ve iman ağacının bir dalı olarak, henüz daha o
yaşlarda rengârenk çiçeklerle sevgi ve barış mesajları vermiştir.
Kemalât merdiveninde adım adım yükselmiştir.
Gençlik yıllarında Konya ve Aksaray medreselerinde ilim tahsil
etmiştir.
Medrese tahsilini müteakip, Hacı Bayram’dan gönül süsleme
sanatlarını, usül ve metodunu öğrenmiş, öğrendikleriyle babasının
ona küçük yaşlarda vermek istediği manâ biliminin aynı şeyler
olduğunu görmüştür.
“Babasından sonra vefatına kadar Aksaray’daki hankâhda şehlik
yaptı.
Hakikînâme
Muhabetnâme
Metâli-ül imân kitapları yanında tasavvuf adâbıyla ilgili eseri ve
Babasının Şerh-i Hadis-i Erba’in adlı eserine hâxiyesi olan Yusuf
Hakikî Baba’nın türbesi Aksaray’da Şeyh Hamîd Mahallesindeki
hankâhın bahçesindedir.” ( *)
Fuat Bayramoğlu eserinin 18 nolu dip notunda Şeyh Yusuf
Hakikî’nin “Zikr-i İsnad-ı hırka” başlığını taşıyan bir şiirini yazdıktan
sonra, onun tarikat silsilesini anlatan Türkçe bir şiirinden bir
bölümde vermiştir.
Şimdi onları aktaralım.
(*) Evliyâlar Ansiklobedisi, 42. Cilt. Sayfa: 247. Türkiye Gazetesi
Yayını İstanbul-1993
İşte Yusuf Hakiki’nin tarikat silsilesini anlattığı şiirinden bir bölüm:

“Hem beldedeki mesâcid içün
hem ravza-i şeyh Hâmid içün
…………………………….
Hem rütbe-i şeyh Hâcı Paşa
Lûtf îde görem i Pâdişâhâ
Tehlili üçün mehamid içün
Üftedeleriz inâyet eyle
…………………………….
Hem Rif’at-şeyh-i Şah İlâhâ
Üftedeleriz inâyet eyle” (**)

(**) Bayramoğlu, Fuat, a.g.e. sayfa: 16

40-ABDULKADİR ISFAHANÎ
( 102 Es-Seyyid Abdülkadirbin Yusuf-i Isfahanî, Ankara’da Tabakhane
mahallesi “eski Kahkaha sokağında, şimdi dolmuşların toplandığı yerde,
namaza kapalı taş taş duvarlı, yerden 7 basamak yüksek bir
cami..inbânisi Abdülkâdir Efendi, Hacı Bayram müridlerinden olup 832
(1428-29) tarihli vakfiyesinde (Kutbül7i-vliya cihac Bayram bin ahmed bin
Mahmud’ül-Ankaravi)’yani Hacı Bayram-ı Veli’nin şâhid olarak imzası
bulunduğunu Bursalı Tahir Bey yazıyor”. E.H. ayverdi, ag.e.c., II.,s.231.
Tahir Bey bu zatın mürid olduğundan söz etmez. Mescit hakkında E,
Mamboury, Güzide Torütgue d Ankara, Ankara 1933, s.221’e bakılması
orada, yapıtın tabaklar için Abdülkâdir İsfahanî tarafından H. 648 (144445) tarihinde yaptırılmış olduğu yazılmakla birlikte “Selçuki” olarak
gösterilmektedir. Bununla herhalde stili kast edilmiş olmalıdır. ( 1 )
*
“Gerçek âşıklar, tutuldukları aşk hummasıyla, iç dünyaları dâima bir
yanardağ gibi dumanlı ve inim inimdir. Duyup sezebilenlerce, onların her
iniltileri sinelerinden kopup gelen öyle “lavlar” dır ki, düştüğü her yeri
yakar-yıkar ve yangınlar çıkarır”
“Aşkın sözlerle anlatılması oldukça zor, hattâ imkansızdır. Bu itibarladır ki,
aşk adına anlatılan şeylerin büyük bir kısmı, onun dışa aksetmiş eserleri
olmadan öteye gitmez. Zira, o, bir haldir ve onu beyan edecek dil de
sadece âşıkın kendisidir”
“Âşık, Hakk sevgisini mezhep edinip ömrünü hayret, hayranlık ve
sevdiğine takdir hisleriyle donatmış öyle bir sermestdir ki, ancak kıyâmet
Sûr’uyla kendine gelebilecektir.”
Fanilik elemini dindirerek, onunla oturup kalkan rûhların ızdırâb ateşini
söndürecek tek şey hakîkî aşktır. Ve yollardan beri bütün dertlerimize,
onulmaz zannettiğimiz hastalıklarımıza, korku ve endişelerimize, kargaşa
ve buhranlarımıza yegâne çare ve biricik devâ da yine aşktır.”
“Nesiller, ilim-irfan ve günümüzün kültürüyle ihyâ edilmeye çalışırken,
onların gönüllerine, az dahi olsa, aşk kıvılcımlarını saçmadığımız takdirde,
hep eksik ve kusurlu kalacak ve katiyen cismaniliklerini
aşamayacaklardır.” ( 2 )
( 1 ): Bayramoğlu, Fuat; a.g.e.

( 2 ): Şahin, M. Adülfettah, Kriterler-3, Zaman Gazetesi Yayını, İzmir1981, Sahife: 64-65-66
*
Ankara evliyâlar şehri Ankara, yeryüzündeki cümle Müslümanların, cümle
insanların, cümle Müslüman Türk’ün nabzının attığı yer. Bu yer, dün
öyleydi, bugün de öyle olmaya devam ediyor. Gelecekte de, hep umutlar
şehri, hep müjdeler şehri olacaktır.
Çünkü, bu şehir mukaddes bir şehirdir.
Bu mukaddes şehrin, her yanında bir mübârek zatın izine, kabrine
rastlamak mümkündür. Bu şehir, dünyanın göz bebeğidir.
Bu şehrin Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti olmasında bile, mânevî bir sır
vardır.
*
Abdülkadir İsfahanî Hazretleri’ de bu kutlu şehirde, yüceler yücesi Hacı
Bayram’dan ders almıştır. Onun güzide müridlerinden birisidir. Kendisi
hakkında, hayat öyküsü hakkında pek detaylı bilgi bulunmamakla
beraber, vakfiyesi bulunduğu ifade edilmektedir.
*
Abdülkadir İsfahanî Hazretleri’nin adını taşıyan bir mescit de
bulunmaktadır. Şimdi mescit hakkında bilgiler aktaralım:
TABAKHANE ( ABDÜLKADİR ISFAHANÎ) MESCİDİ
Bendderesi Mahallesi Tabakhane Camiinin biraz ilerisinde yer alan küçük
mescid olan eser 978 H. (1570) tarihinde Abdulkadir Isfahanî isminde bir
şahıs tarafından yaptırılmıştır.
Boyuna dikdörtgen plânındaki eserin beden duvarları kuzey cephede
yontma, diğer cephelerde tamamen moloz taştandır. Kuzey cephedeki
giriş kapısı üzerindeki niş kemeri ve pençere kemerleri tuğladandır.tavanı
ahşap kirişli ve kiremitli bir çatı ile örtülmüş olan mescitin altında bir de
bodrumu bulunmaktadır. Beden duvarında taşlar arası derz yapılmıştır.
Kuzey cephede 6 basamak merdivenle çıkan eserin giriş kapısının, saçak
hizasının 1 metre altına kadar yükselen sivri kemerli nişinin üzeri
dikdörtgen profillerle belirtilerek cümle kapısına abidevi bir görünüş
kazandırmaya çalışılmıştır. Kapının her iki tarafındaki pençereler önce

sivri kemerli nişler içine alınmış, dikdörtgen taş söveli pençerelerin
üzerinde sivri kemer alınlıkları yapılmıştır.
Giriş kapısı üzerinde kitabe yeri bulunmakta ise de kitabesi yoktur. Doğu
ve batı yanlarda pencereler 2. sıra halinde olup 2.ci sıra pencereler alçı
şebekelidir.
Mescidin ibadet mekânında zemin altıgen tuğlalarla kaplanmıştır. Tavan
XVII veya XVIII.y.y. da yapıldığı sanılan ağaç kirişlemeli ve aşı boyalı
nakışlarla süslenmiştir. Tavan kirişlerinin etrafında konsollu bir pervaz
bulunmaktadır.
1963 yılında eser üzerinde yapılan restorasyonda ortaya çıkan sol yan
duvarın köşesindeki sıvalar altında 978 H. (1570) tarihi okunmaktadır. (*)
(* ) Türkiye’de Vakıf Âbideleri ve Eski Eserler, I. Cilt, Sayfa: 395-396
Vakıflar Genel Müdürlük Yayını. İlâveli 2. Baskı, Ankara-1983

41-BARDAKLI BABA
“Bardaklı Baba adında bir azizin Hacı Bayram hulefasından olduğunu
Evliya Çelebi yazmaktadır. (Menâkıb-ı Bardaklı Baba) başlığı altında şu
bilgiler verilmektedir: “Mezkûr beldenin kurbünde “Bardaklı Baba" nam
bir aziz-i hümâmın (himmetli) ziyareti var. Hacı Bayram-ı Veli
hulefasından imiş. Nice keşfü kerâmâtı zâhir olmuş. Cümleden biri (?):
Kendileri kifâf-ı nefs içün bardak yaparmış. Daima tecdid-i vuzû’ (abdest
yenilemek) içün bardak taşırlarmış. Cemi’-i fukaraları o "bardaktan
abdest alırlar. Yine mâi zülâl leb-ber-leb (su ağzına kadar) dururmuş. Hâlâ
o bardak kabr-i şerifi asitânesinde durur. Anın içün “Bardakiı Baba’’
derler. Hakir türbedarın izniyle bardağı indirip su ile doldurarak tecdid-i
vuzû' edeyim derken bir de gördüm ki bardak su ile mâlâmâl (dopdolu)
amma üzerine kırk yıllık gubar (toz) duruyor.... O sudan abdest aldım.
Mâ-i müsta'- meli leğen içine koyduk. Burcu burcu Zemzem gibi kokmağa
başladı. Amma ibrik yine eskisi gibi mâlâmâl duruyordu. Hayrette
kaldım.... Elhasıl dört kişi o bardaktan abdest aldı. Yine ibrik âb-ı tâhirle
(temiz su) mâlâmâl durup kaldı. Cümlemiz mebhût ve mütehayyir olduk
(şaştık). Yine dua ve senâ ile ibriği kubbeye asıp oturduk... İbrik kırmızı
çamurdan yapılmış ve karnında Sure-i Ra’d’den (………….) [Enzele
mines semâ’i mâ’en fesâlet evdiyetün bikaderihâ-Allah gökten su indirir,
dereler onunla dolar taşar] tahrir olunup altında huruf-u erkam ile
(rakamlarla) (…………..) [66636 ] adediyle üç kâf iki cim, bir mim bir kadem
(ayak) ve bir bardak tasvirleri mersum idi... “(Seyahatname, c. II, s. 412413) Sözü geçen yer Kızılırmak’ın (Çorum yöresinde) kıyılarında Kurt
kasabası ve (Bardaklı) belini geçerek gelinen (Kurt Deresi) köyü imiş.
Evliya Çelebi, gezdiği ülkelerde gördüğü ziyaret yerlerinden başka,
Padişahların zamanlannda yaşamış olan bilginler ve evliyalar hakkında da
gerek gördüğü zaman bilgi vermiştir. Bu bilgilerin çoğu zaman dayanağı
pek güvenilir kaynaklar değildir. Bununla birlikte bir çokları da değerli
bilgilerdir. (Yıldırım Bayezit zamanındaki ulema, suleha ve kibar-ı evliya
faslında) da der ki :
“Mevlânâ Kutbü’ddin İznikî, Timur ile çok mücadele ve mübahase
etmiştir. Ser-çeşme-i bayramîdir. Yıldırım Han devrinde vefat edüb

‘Engürü’ kalesi içinde asitâne-i mahsuslarında denfedilmişlerdir. Şeyh
Hüsam hazretlerinden mezun idi.” (c. II. s. 42) Bu kesimin yazma
nüshadan aktarılmasında ve baskıda bir yanlış yapılmamışsa bu bilgi
başka kaynaklarla teyit edilmediği için şüpheli karşılanmak gerekiyor.
Kutbüddin İznikî adlı ünlü bilgin ve mutasavvıfın Timurla konuşmaları
Şakayik’te geçerse de şeyhi Hüsam’dan ve ser-çeşme-i bayramî (bayramî
pîri) oluşundan söz edilmez. Mecdî, “Tezyil” nde Kutbüddin (in 8 Zilkade
82) (7.12.1418)‘tarihinde öldüğünü ve İznik'teki mezarı üzerinde öyle
yazıldığını eklemiştir.”(1)

(1):BAYRAMOĞLU, Fuat, a.g.e

42-YUSUF SEFERHİSARÎ
İkinci Bayezit Han, çok dindar bir padişahtı. Babası Sultan Fâtih’in açmış
olduğu fazilet yolunda yürümeye devam etti ve son olarak kendi adma
Bayezit camiini yaptırdı. Bir cuma günü camiin açılış merasimi yapıldı ve
ilk cuma namazı kılınırken. Sultan da hazır bulundu. Çok kalabalık ve
oldukça seçkin bir cemaat toplanmıştı. Bütün vezirler orada olmakla
beraber, ilim adamlarının çoğu da bu merasime katılmışlardı. İkinci
Bayezit Han, ilmiyle, irfaniyle, keramet ve lakvasiyle ün yapan Baba Yusuf
Hazretlerinin namaz kıldırmasını, vaaz edip hutbe okumasını arzu etti.
Sûltanın bu arzusuna olumlu cevap veren Baba Yusuf Hazretleri bir çok
müridi eri ve yakin dostlarıyla cami’a geldiler Namaza iki saat, kadar bir
zaman vardı, cami dolup taşmış, dışarılara kadar hasırlar yayılmıştı. Baba
Yusuf Hazretleri o gür sesiyle kürsüye çıkıp gönülleri yerinden oynatacak,
ruhları heyecandan heyecana sevkedecek ölçüde bir konuşma yaptı.
İnanmış ve son derece samimi kâmil bir zatın dudaklarından çıkan her
cümle cemaatin kalbini delip derinliğine iniyor ve geniş te’sir meydana
getiriyordu. Başta İkinci Bayezit Han olmak üzere cami’de; ağlamayan
cemaat kalmadı. Herkes vaktin uzamasını, ve konuşmanın kesilmemesini
arzu ediyordu. Derken bu muhteşem açılış merasimini yakından görmek
isteyen üç tane Rum da dışarıda yapılan konuşmaları takip ediyordu.
Dayanamadılar, Cenâb-ı Hak onlara bu sebeple hidâyet kapısını açtı,
kelime-i şahadet ge-tirerek İslâmiyete girdiklerini ilân ettiler. Namaz vakti
girmeden hamama koşup gusül abdesti alarak tekrar cami’e döndüler,
arka safta yer bulup cuma namazını onlar da kıldılar. Namazdan sonra
Baba Yusuf Hazretlerinin elini öperek Müslüman olduklarını söylediler.
İkinci Bayezit Han bu manzara karşısında kendirden geçti. O kadar sevindi
ki bunu kelimeyle anlatmak mümkün değildir. Yeni müslümanlara hayli
ihsanda bulundu. Vezirler de ayni şeyi yaptılar. O günden itibaren Sultan,
Baba Yusuf Hazretlerini kendine mânevi baba olarak seçti ve sık sık
görüşmeye başladı. Baba Yusuf Hazretleri maddeye değer vermiyen bir
Allah dostu idi. Bu bakımdan sultan ile olan münasebetleri hep manevi
alanda kaldı.
Resûlüllah Efendimizden aldığı mânevi işaret üzerine Kâ’be-i
muazzama’ya gitmesi gerekiyordu. Mekke’de bir müddet, kalacak ve
Hacer-i Esved in yanında kalbinden fışkırıp diline dökülen İlâhi beyitleri

yazacaktı. O güne kadar şiirde hiç bir deneyimi olmamıştı. Ama verilen
işaret bunu emrediyordu Derhal hazırlığını yaptı ve Sultan Bayezit Han'a
veda etmek üzere saraya uğradı. Sultan onu kapıda karşıladı ve içeride
uzun müddet görüştüler. İkinci Bayezit bir miktar altın getirip Şeyh
Hazretlerine takdim etti ve şunları söyledi: «Efendi Hazretleri, bu altınlar
şahsıma aittir, tamamen helâl bir yoldan elde edilmiştir, içinde en ufak
bir şüphe yoktur. Medine-i Münevvere’ ye vardığınızda bu günahkâr
kuldan Resûlüllah Efendimize selâm ve ta’zimatımızı tebliğ buyuran ve bu
altınları Ravzai- Mutahhara’nın kandillerinin zeytine sarfediniz. Resûlüllah
Efendimize deyin ki: Günahkâr ümmetiniz Bayezit, bü altınları helâl bir
yoldan elde etmiştir, merhamet buyurup kabul etsinler..»,
•
'
,
Şeyh Baba Yusuf Hazretleri: «Üzülmeyin Sultanım, emirlerinizi harfiye
yerine getireceğim, inşaallah..» diyerek ayrıldı. Bir sene Kâ’be-i
Muazzama’ya komşu olarak kaldı ve işâret edildiği gibi manzum divanını
Hacer-i Esved’in yanında yazıp tamamladı. Sonra Medine-i Münevvere’ye
gitti. Abdest aldı, kalın eski bir elbise giyerek Ravza-i Mutahhara’ya girdi,
yüzükoyun yerden sürünerek Resûlüllah Efendimize Salât-u selâm verdi.
Saatlerce göz yaşı akıtarak halini Cenâb-ı Resule arzettikten sonra
üzerinde emanet, olarak bulunan Sultan’ın selâm ve ta’zimatıını da
münasip bir dille ifadeye çalıştı.
O gece Baba Yusuf Hazretleri, Rahmet Peygamberi Hazreti Muhammed
Efendimizi rü’yasında gördü, Resûlüllah ona iltifatta bulunduktan sonra
şu emri verdi: «Kabr-i şerifin yanındaki bölümde bir asa vardır. Yarın o
asayı oradan al. Üç parça haline getir, Anadolu’ya döndükten sonra bir
parçasını Bursa’da Emir Sultan’ın türbesine, (bir parçasını Ankara’da Hacı
Bayram-i Veli’nin türbesine, bir parçasını da başka bir zatın türbesine
koy!..» (Bu üçüncü zatın kim olduğunu tarihçi tesbit edememiştir). Sabah
olunca Baba Yusuf Hazretleri belirtilen bölüme girdi, oradaki asa’yı istedi.
Muhafız vermek istemedi, derken baş muhafız içeri girdi ve Baba Yusuf’u
görünce, «Tamam, buyrun asayı teslim alın..» dedi, O da emaneti alıp
emredildiği şekilde yerlerine koydu.
Bu kadri yüce zat Yavuz Selim’in ilk yıllarında İstanbul’da vefat etti. Kabri
Ebû Eyyub el-Ensari Hazretlerinin türbesine yakın bir yerde bulunuyor;

43-ABDURRAHMAN KARAMANÎ
İşte, Hacı Bayram dergâhında yetişmiş büyük velilerden birisi. Hayatı
hakkında araştırma yaptığım kaynaklarda pek fazla bilgiye
rastlayamadığım Abdürrahman Karamanî’de Anadolu’yu aydınlatan ışık
adamlardan birisidir.
İstanbul’u İstanbul yapan Hacı Bayram talebelerinden birisi olup, Osmanlı
âlimlerinden, büyük Veli Birgivî’yi yetiştirmiş ve ilim dünyasına armağan
etmiştir. Birgivî’yi tasavvuf konusunda yetiştirdikten sonra Edirne’ye kadı
olarak göndermiştir. Hattâ, dünya işlerini bırakıp, uzlete çekilmek
isteyen talebesi Birgivî’ye şiddetle karşı çıkarak, ona ilim yolundan asla
ayrılmamasını söylemiştir. Zamanın âlimleri arasında parlak bir yere sahip
olan Birgivî’yi hukuk ve ilim dünyamıza armağan eden Abdürrahman
Karamanî’dir.
*
“Bayramiyyenin Osmanlı Devletinin dikkatini çekecek kadar
yaygınlaşması ve etkili bir güce kavuşması, 1418 yılından sonra olmuştur.
Bu tarihten sonra Bayramiyye; Ankara, Kalecik, Çorum, istanbul, Larende
(Karaman), Darende, Bolu, Balıkesir, Bursa, Gelibolu, Kütahya, Göynük,
İznik, Aksaray gibi Anadolu’nun birçok yerinde yayılmıştır. Buna göre
Bayramiyye doğuda Darende, batıda Gelibolu, kuzeyde Çorum, güneyde
Karaman’a kadar yayıldığı dikkate alınırsa o dönem Anadolu topraklarının
Bayramiyye’nin etkisi altında olduğu görülmektedir.(1)
“Kaynaklar, Ebû Hamid Aksarayî’nin Halvetîlik (Sadreddin-i Erdebilî),
Nakşîlik (Şadî-i Rumî) ve Ebheriyye (Şemseddin Musa) tarikatlarının
manevî eğitimini alması ve bunun doğal bir sonucu olarak talebesi Hacı
Bayram’a yansıtmış olması sebebiyle Bayramiyye Tarikatı’nın adı geçen
üç tarikatın karışımı olduğunu kaydetmişlerdir.”(2)
(1):Cebecioğlu, Hacı Bayram Veli, Syf:56
(2): Harîrîzâde, Tibyân, c.I, vr.171b ; Sarı Abdullah, Semerâtü’l-fuâd,
s.227; Bursalı, Hacı Bayram Velî, s.9; Vicdanî, Tomâr-ı Turûk-u Aliyye,
s.44; Aynî, Hacı Bayram Velî, s.65; Cebecioğlu, Hacı Bayram Velî, s.86.

44-ŞEYHÎ (? – 1431)
“15. yüzyılın büyük divan şâiri, sultân-üş-şuarâ. Asıl adı Yûsuf Sinân olan
Şeyhî, Germiyan (Kütahya)lıdır. Asıl mesleği tabîblik olması sebebiyle
Hekîm Sinân adıyla şöhret kazanan bu büyük şâir Hacı Bayrâm-ı Velî'ye
intisâbı dolayısiyle Şeyhî lakabını almış ve böyle tanınmıştır.
İlk tahsiline devrinin kültür merkezlerinden biri olan Kütahya'da başladı.
Şâir Ahmedî ve diğer âlimlerden ilim öğrendi. Daha sonra İran'a giderek
diğer ilimlerin yanında tasavvuf, hikmet ve tıp tahsil eden Yûsuf Sinân,
büyük âlim ve velî Seyyid Şerîf Cürcânî ile birlikte ilim öğrendi. Bilhassa
tasavvuf büyükleriyle temâsını sağlayan bu tahsilinden sonra, tasavvuf ve
edebiyâtta derin bilgiler kazanmış âlim ve değerli bir tabip hüviyetiyle
döndü.
İran'dan dönüşü sırasında Ankara'da Hacı Bayrâm-ı Velî'ye talebe olan ve
bu sebeple Şeyhî mahlasını alan şâir, Kütahya'ya döndükten sonra attar
dükkanı açarak hekimliğe başladı. Şiirle ilgili çalışmalarnı da sürdürüp
Germiyan Beyi İkinci Yâkub Beye kasîdeler yazarak, onun husûsî tabibi,
musâhib ve sohbet arkadaşı oldu.
Çelebi Sultan Mehmed Hanın 1415'te Karaman Seferi sırasında Ankara'da
rahatsızlanması üzerine dâvet edilen Şeyhî, tedâvide gösterdiği başarı
üzerine taltif edilerek Tokozlu köyü tımar olarak kendisine verildi.
Müneccimbaşı Ahmed Dede'nin nakline göre Osmanlı Devletinin ilk
reîsületibbâsı olarak Sultan'ın husûsî tabipliğine getirildi.
Bu arada, Germiyanoğlu Yâkub Beyle de ilgisini kesmeyen Şeyhî, onun
hakkında kasîde ve terci-i bendler nazmetti. 1421'de İkinci Murâd Hanın
tahta geçmesinden sonra Osmanlı sarayıyla münâsebeti daha sıklaşmaya
başladı. İkinci Murâd Hanın emriyle Nizâmî'nin Hüsrev ü Şîrîn mesnevîsini
tercüme etmeye başladı. Hüsrev ü Şîrîn'den bin beyit kadar tercüme edip
Murâd Hana sunduktan sonra Germiyan'a döndü. Germiyan'da kaldığı bu
yıllarda Mehmed Paşa ve 1426-27 yıllarında da Anadolu Beylerbeyi
Hamza Bey için kasîdeler yazdı. 1429 yılında Yâkub Beye yazdığı
kasîdeden sonra hayatta olduğuna dâir bir kayda rastlanmadığından,
1431'de 60 yaşını geçtiği hâlde vefât ettiği tahmin edilmektedir. Mezârı
Kütahya'ya yedi kilometre uzaklıktaki Çiftepınar köyü kıyısındadır. Kabri
1961 yılında yeniden yaptırılmıştır.
Divan şiirinin büyük ustası Ahmedî'nin ardından yetişerek klâsik kültür ve
edebiyâtın birçok inceliklerini eserlerine aksettiren Şeyhî, Anadolu'daki
Türk edebiyâtının kuruluş devrini devâm ettirmiştir. O da diğer çağdaşları

gibi klâsik İran edebiyâtı zevkiyle yetişmiş ve Türkçeye, böyle bir sanat
anlayışı içinde millîleşen eserler kazandırmıştır.
Şeyhî, çağının dînî ve ictimâî yaşayışını peygamberlerin hayatlarını ve
bilhassa tasavvuf kültür ve inanışlarını şiirlerinde işlemiş, divan şiiri
sanatlarını, mecaz ve mazmunlarını incelik ve ustalıkla kullanmıştır.
Daha ziyade sofî mîzaçlı, zarîf, nüktedân olan Şeyhî'nin kendisine
yöneltilen bâzı haksızlıkları hassâsiyet ve tevekkülle karşıladığı
eserlerinden anlaşılmaktadır. Bâzı eserlerinde devrinden ve muhitinden
şikâyet ederken, bunlarda sanatkâr rûhunu ve gurûrunu tatmin
edememekten ileri gelen bir hırçınlık ve asâbiyet görülmez. Bilhassa
onda, sükûn, tevekkül, teslimiyet ve huzûr sezilmektedir. Bu hâli,
tasavvuf ilminde yüksek derecelere ulaşması ve Hacı ve Bayrâm gibi bir
büyük zâta bağlanmasıyla îzâh edilebilir.
Şeyni'nin Eserleri:
Şeyhî'nin hâlen mevcut eserleri; Dîvân, Harnâme ve Hüsrev ü Şîrîn'den
ibârettir. Bunlardan başka Ney-nâme adlı ufak bir mesnevîsiyle tıbba dâir
manzum bir eseri ve Hâbnâme adını taşıyan Farsçadan çevrilmiş bir
mesnevîsinin de bulunduğu bilinmektedir.
1. Dîvân: İstanbul kütüphânelerinde hâlen altı yazma nüshası vardır.
Millet Kütüphânesi, Ali Emîri kısmı, 238 numarada bulunan nüshanın Türk
Dil Kurumu tarafından tıbkıbasımı yapılmıştır. Yirmi kasîde, iki terkîb-i
bend, üç tercî, iki müstezâd ve iki yüz kadar da gazelden meydana
gelmiştir. Eserden seçmeler yapan Prof. Dr. Faruk Timurtaş, Şeyhî'nin
hayâtı ve sanatına yer vererek yayınlamıştır.
2. Harnâme: Yük taşımakta pekçok sıkıntılar çeken, çelimsiz bir eşeği ele
alan Şeyhî, semiz bir öküz gibi olmaya çalışan bu eşeğin başına gelenleri
anlatan hiciv sahasında yazılmış bir mesnevîdir. 126 beyitten meydana
gelen eser, 4 kısımdır. İlk on iki beyit Allahü teâlânın varlığı, birliği,
Peygamber efendimizin üstünlüklerini belirten tevhid ve nât; yirmi altı
beyti de pâdişâhı medhidir. Eser rahmetli Prof. Faruk Timurtaş tarafından
neşredilmiştir.
3. Hüsrev ü Şîrîn: Esere, Şeyhî'nin yeğeni Cemâlî tarafından zeyl (ek)
yapılmıştır. İkinci Murâd Hanın emriyle Nîzâmî'nin aynı adlı
mesnevîsinden tercüme edilen bu eser, mefâîlün mefâîlün feûlün
kalıbıyladır. 6944 beyitten meydana gelir. Eserde hikâyeye girmeden
önce, 775 beyitlik bir kısım gelmektedir. Bu kısım, duâ, münâcât, tevhîd,
nât, yaratılış ve yaratıcıya âit hikmet bahsi, kitabın yazılış sebebi, İkinci
Murâd Hana medhiyeler ve Pâdişâh'a nasîhat yollu hitâb başlıklarını

taşıyan mesnevî ve kasîde şekilleriyle yazılmış 15 parça manzûmeden
meydana gelmiştir. Esas hikâye 11 bölümdür ve mesnevîde gerek Hüsrev
ve Ferhâd ve gerekse Şîrîn ağzından söylenmiş 26 gazel bulunmaktadır.
Ayrıca Şîrîn tarafından söylenen kasîde şeklinde bir münâcâtla Ferhâd'ın
dilinden söylenmiş yedi bendlik bir tercî-i bend de bulunmaktadır.
Çok okunan bu mesnevînin nüshaları oldukça fazladır. Prof. Dr. Faruk
Timurtaş tarafından bir incelemeyle 1963 yılında yayınlanmış ve 1980
yılında ikinci baskısı yapılmıştır. Prof. Dr. Timurtaş ayrıca Şeyhî ve
Çağdaşlarının Eserleri Üzerine Bir Gramer Araştırması adlı eseriyle
Şeyhî'nin Türk dilindeki yerini ve ustalığını geniş olarak ele almıştır.”(1)

(1): turkedebiyati.org

45-ŞAMÎ
Şeyh Şami Hazretleri İki Nefer,
Der Kaza-yı Keskin Kalecik

( 108 Şeyh Şamî hazretleri olarak kaydedilen Şeyh Hazma Şamî, Ak
Şemsettin’in halifeleri arasında sayılır. Enisî, Menâkıbname’de “Şeyh
Şami ki adı Hamza’dır. Rûm’a tabi Keskin nam karyede yatur”
demektedir. 1318 yılı Ankara Vilayeti Salnamesi (yıllık) de “Keskin
kazasında ezze-i kiramdan. Şeyh Şamî-i alevî (?)i kebir ve sağirnam zatlar
defin-i hâk-i gufrandır”. (s.2449 Büyük ve küçük Şamiler denilmesi
oğullarından birine atıf olmalıdır. EvliYa Çelebi Ankara civarlarını
gezerken Şeyh Şami’nin ziyaretine de gitmiş, olup cami ve mihrabı
hakkında bilgi verir, kerametlerinden söz eder. “Mihrap” şeyhin kendi el
işidir derler diye ekler. Şeyh Şami Tarik-ı Bayramiden olup ism-i şerifleri
Hamza’dır. Tarikat-ı Hamzavî bunlardan kalmıştır.” (Seyehatname, II/415)
Hamâviler Bayramî Melâmilerin ve Bosnalı Hazma Bâli adından
gelenlerin oğludur. Evliya Çelebi karıştırmış, yanılmıştır. Ancak o civarda
(Kurbağılı) karyesinden söz eder ve Kalecik nahiyesinde iki yüz haneli
mamur bir köydür. (Şeyh Şamizade Abdullah) burada gömülüdür. “lâkin
kabri mamur değildir bir dam altında âsûdedir”. (II/417) Büyük ve Küçük
Şamiler belki de bu ikisi için denmiştir. Şeyh Şamî’nin ziyaret yeri hakkında
bakınız: Dr. Hikmet Tanyu, Ankara ve çevresinde adak ve adak yerleri, Ankara,
1967; s.127.

İhsan Yurd, a.g.e.s. 110 (not 300) ve (S.XCV) ilginç bilgiler arasında Hazma
Şami için “Ak Şemsettin’ in en eski halifesidir” denilmiştir. Ziraatle
uğraşanlardanmış. Hacı Bayram-ı Veli’ye yetişmiş olması olanaksız
değildir. Prof. Ö.L. Barkan, Vakıflar Dergisi’nde (Ankara 1942, c.II.S.302
ve 314) Şeyh Şami’nin vakıflardan ve çocuk torunlarından bahseden
kayıtlar bulunmaktadır.
Şeyh Şami’den Bayramiye-i Şemsiye’nin “Himmetiye” kolu çıkmış ve
bayramilik son zamanlara kadar sürdürülmüştür.” ( 1 )
*
Buğday öğütenlerin, harman savuranların, tütün kıranların, bağ bozumu
yapanların ülkesi Anadolu, aynı zamanda erenler yurdu, evliyalar
ocağıdır. En büyük şehirlerden en sessiz köşelerine kadar, nerede,

olursanız olun, mutlu demlerinizde bir gülümseyiş, çaresiz anlarınızda bir
cesaret kıvılcımı halinde sizi selâmlayan büyük bir türbe, küçük bir mezar,
yahut efsaneye dönüşmüş eski bir olay bulursunuz orada.
Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda ve gelişmesinde “Gaziyânı Rum”
“Bacıyânı Rum” ve “Ahiyânı Rum” diye alay alay saymakla bitiremedikleri
Horasan erlerinden tutun da, Türkçeyi, beste beste işleyen Yunus, aşk
ateşiyle Anadolu’u kasıp kavuran Mevlânâ, Yeniçeri Oçağına kişilik
mührünü vuran Haı Bektaş. Sonra, Pir Sultan Abdallar, Akşemseddinler,
Bayram Veliler, o alay alay, tabur tabur ermiş; bilerek, bilmeyerek,
hepimizin hamuruna maya oldu, içimize sindi, kokusunu ve rengini
kişiliğimize aşıladı.
Türk halkı mahallesini onlar adına temiz tutmağa bakar, komşularıyle
onlar adına iyi geçinir. Şenlikli günlerde onların fukarasını sevindirmeğe
koşar. Kısacası onlar, hayatın bütününde yeri olan ve kendi hayatları da
her gün yenilenip tazelenen varlıklardır.
Yolunuz düşer, bozkırın bitmez tükenmez yalnızlığına adım adım
ilerlerken, karşınıza topraktan, kerpiçten, boz bulanık küçücük bir köy
çıkar. Bir beyaz minare, bir yeşil kavak köyün hemen de tek süsüdür. “
Nedir bu köyün adı? Dersiniz. Yalıncak derler, Keskin derler Süleyman
Hacılı derler, Akbıyık derler….Hele biraz karıştırın! Ya o beyaz minareciğin
cami avlusunda, ya o yeşil kavağın ince gölgesinde bir yatır vardır. Yalın
Baba, Keskin Dede, Akbıyık Sultan, Sarı Kız. Sonra yediden yetmişe, kime
sorarsanız size hikâyeyi oracıkta anlatıverir: Yalın Baba yalın güneşin
altında, başı açık, yalınayak, eline orağı alır, bütün köylülerin tarlalarını
sıcak yaz gününde, bir orak vuruşuyla biçivermiş de “cemi cümleyi”
külfetten kurtarmış.
Hızır Baba’nın bir ayrı hikâyesi, Sarı Kız’ın türlü hikâyeleri vardır. Anadolu
evliyâlarının birinin huyu öbürüne benzemez. Kimi öfkelidir, kimi sessiz,
dingin. Kimi kıskanç, kimi yufka yürekli. Yalnız bütün velilerin
değişmeyen yanı Hak âşığ birer serdengeçti olmaları, iyiyi güzeli, doğruyu
sevmeleri ve hayatı bu üç nimeti uğruna yaşayıp savaşmalarıdır.
Kerametlerinden, menkıbelerinden, efsanelerinden, sıyırın: ortada şu
gerçek her zaman kalacaktır: Anadolu evliyâlarının hiçbiri hayatlarını
kendi özleri uğruna, kendileri için yaşamamışlar, koşulları nasıl

gerektiriyorsa o türlü, etraflarına, insana yaşamanın yollarını
göstermişlerdir.
Velilerimizin hepsi mücahit, aydın, verimli, güler yüzlü, bağışlayıcı ve
hoşgörülüdür. Hepsi çalışkandır. İddiasız ve özellikle alçak gönüllüdür. Bir
abâ bir asâ tenhalarda ermemiş, toplum içinde ve onun hayatına karışa
katıla ermiş ve olmuştur.” ( 2 )

( 1 ): Bayramoğlu, a.g.e.
( 2 ): Araz, Nezihe: Anadolu Evliyaları, 6. Baskı, Atlas kitabevi-İstanbul, 1980, Sahife 5-6

46-ETHEM VE FERRUH DEDELER
(110) Kitabımızın Belgeler bölümü (s. 247 nde Şeyh Oğlu Edhem Baba'nın
bir İlâhisi vardır. Orada bu İlâhinin makta’ beytinde (son iki dize): Şeyh
Oğlu Edhem Baba / Kolu Hacı Bayram’ın diyen ve eldeki bilgilerden
kimliği saptanamayan ozanın Hacı Bayram-ı Veli’nin torunu ve Ahmed
Baba’nın oğlu Şeyh Edhem Baba olabileceği yolunda bir varsayım ileri
sürülmüştür.
Bu İlâhî Ankara'daki Hacı Bayram-ı Veli dergâhında okunurdu; kimi
metinlerin (kulu Hacı Bayram’ın) sandıkları sözcüğün doğrusu “Kolu”
olarak okunurdu.
Kitabın o kısmının basılmasından sonraki incelemelerimden elde ettiğim
sonuç, Şeyhoğlu Edhem Baba'nın torun değil mürid olduğu, kardeşi
Ferruh Dede’nin de kendisiyle birlikte Ak Şemseddin’le İstanbul fethinde
bulundukları inancını kesinleştirdi.
Özeti şöyledir.
E. H. AYVERDÎ (Osmanlı Mimarisinde Fatih Devri c. IV-s. 758)”
Okçular’dan aşağıda ‘Abdurrahman Şeref Caddesi’nde sol tarafta geniş
hacet pencereli, XIX. ‘asır başı yapılmış bir türbede yatar.
Hadika (Ayvansarayî) bu zatın Hacı Bayram-ı Veli müridlerinden, Ak
Şemseddin Hazretleri’nin pîrdaşı olduğunu söyler. Halbuki sonradan
sandukanın basma konan bir levhaya bu zâtın Eyüb Sultan’ın sakası
olduğu yazılmıştır.
Halk bu zâta Şeyh oğlu Edhem Baba demektedir.” “Edhem Baba’nm
biraderi olan (Ferruh Dede) ‘aynı cadde üstünde, kardeşinin türbesinden
biraz yukarıda bir set üzerindedir. Binâ çatılı ve kısmen ahşâb, fakat
ma’murdur”. Ord. Prof. A. S. Ünver (İstanbul'un Mutlu Askerleri ve Şehit
Olanlar, s. 32) de “Şeyhoğlu-Edhem Baba Arpacı- Hayruddin’in inşa
ettirdiği Arpacı mescidinin karşısındaki hususî türbede medfundur: Ak
Şemsüddin Hazretlerinin pirdaşlarından olup İstanbul fethi esnasında
bulunmuştur.
Biraderi Ferruh Dede de Otakçılar’da yıkılan hamam mukabilinde bir eve
yakın bir türbede medfûndur”.

(İstanbul Kütüphaneleri Türkçe Yazma Divanlar Katalogu -c. I- s. 71; de
“Şuara tezkirelerinde ve sair mehazlerde adı bile kayıtlı olmayan, on
beşinci asrın Fatih, yahut Beyazıd II. devri şairlerinden “EDHEMÎ’nin
divanından söz edilirken :
“Dirlikde yoh huzûrum u ölmekde nef’ hem
Ey mâye-i hayât ü memât öldüm el-amân.
gibi beyitlerinden... hususiyle divanının (H. 885. M. 1480) tarihinde
yazılmış bulunmasından anlaşılmıştır.” Sicil’-i Osmanî (c. I. s. 312-313) de
verilen şu: “(Edhem Dede)” Şeyh oğludur, biraderi (Ferruh Dede) ile
beraber İstanbul fethinde Ak Şemseddin ile beraber bulundular.
Vefatlarında Hayreddin mescidinde defnedildiler” denmesi öteki bilgilerle
birleştirilerek “... bu Edhem dede, yahut Edhem baba’nın İstanbul
fethinde bulunması, şair Edhemî’nin Fatih devri şairlerinden olduğuna
dair edilen tahmine ve divanının fetihden ancak yirmi sekiz sene sonra
yazılmış olması bahis mevzuu olan Edhemî ile Edhem dede’nin bir zat
bulunduğuna dair -ihtimal kaydiyle- bir fikir verebiliyorsa da Edhem
dede’nin şair olduğundan bahsedilmemesi o fikri zayıflatıyor. Mamafih
Sc. Os. sahibinin Edhemî divanını görmemiş olması mümkündür. ………”
Bütün bu bilgilerin sonucunda en kesin olarak bir nokta ortaya
çıkmaktadır: Şeyh Oğlu Edhem ve Ferruh Baba’ların Hacı Bayram-ı
Veli’nin müritlerinden oldukları ve İstanbul fethindeki Bayramî dervişleri
arasında bulundukları. .. )
(1)

(1):BAYRAMOĞLU, Fuat; a.g.e

47-AHMET BABA
Bayramoğlu Hacı Bayram’a dair o muhteşem eserinde “Ahmed Baba ya
da Baba Ahmed’in Hacı Bayram’ın en büyük oğlu ve onun ölümünden
sonra Ankara’ da ilk şeyh olarak posta oturan zat olmasını muhtemel
görmekteyim” demektedir.

48-EDİRNELİ NURETTİN BABA(? -1432)
Mehmet Nurettin Baba, Edirne’ nin önemli Velilerinden birisidir.
Bayramiye’ nin Celvetiye kolunun büyüklerindendir.
“Kumru Baba” lâkabıyla tanınmıştır.
Edirne’ de uzun yıllar vaaz ve nasihatlerde bulunmuştur. 1432 yılında
ebedî âleme göç etmiştir. Kabri ise, bir zamanlar dergâhının bulunduğu
yer olan Edirne saat kulesinin yanındadır.
Araştırmamızı yaptığımız kaynaklarda Nurettin Baba hakkında detaylı
bilgiler bulamadık. Hacı Bayram hareketi, Ankara merkezli, kutlu bir
Anadolu hareketidir. Onun talebeleri veya talebelerinin talebeleri
Anadollu’yu her beldesinde-her yöresinde sevgi atmosferiyle
kucaklamışlardı.
Edirne, Hacı bayram erenleri tarafından her dönemde yalnız
bırakılmamıştır.

49-MEHMET YAZICIOĞLU (? – 1451)
Gönüller sultanı Haı Bayram-ı Veli’nin “Yazıcıoğlu” adını taşıyan iki
talebesi bulunmaktadır. Bunlardan birisi Mehmet, ötekisi’de Ahmet
Bîcan’dır.
Yazıcıoğlu kardeşer, asırlardan beri milletimizin engin gönlünde yazdıkları
dev eserlerle yer etmişlerdir. “Keşfüz-zaman” adlı eserden esinlenerek
“Muhammediye” ve “Envar’ül Âşıkın” isimli iki kitabı kaleme alan
yazıcıoğullarından birisi şiirle, ötekisi de nesirle aynı konuları işlemiştir.
Mehmet Yazıcıoğlu “Muhammediye” adını verdiği destan türü-nazım
eserinde ağdalı bir dil kullanmıştır. muhammediye’yi Gelibolu’da inzivaya
çekildiği bir sırada yazmıştır. Fatih döneminin ünlü isimlerinden olan
Mehmet Yazıcıoğlu’nun Muhammedie’si başlı başına bir mevlüt
sayılabilir.
Hacı Bayram-ı Veli’nin yetiştirdiği gönül erlerinden birisi olan Mehmet
Yazıcıoğlu, Yazıcı Selahadd’in oğlu’dur. Hacı Bayram’ın gelibolu’dan geçişi
sırasında intisap edip, dersler almıştır. Gönül makamında ilerlemesi, o
büyük veliye bağlandıktan sonra gerçekleşmiştir. İçindeki aşk ateşini
tutuşturmuş, geçen zamanların ortaya koyduğu ruh boşluğunu aşkın
alevleriyle doldurmuştur. Yenine yaptığı ışıklarla karanlıkları parça parça
etmiştir. Zira, daha önce bütün bilim ve fen .ilgilerine sahip olmasına
rağmen, boş işlerle meşgul olurdu.zamanın tüm pozitif bilgilerine vakıf,
ancak, mânevî bilgiler den olan ilâhî hazdan yoksunken, rüzgârın
önündeki yaprak gibi bir meçhule sürüklenip gidiyordu.kabiliyet ve
kapasitesini gündelik, gelip geçiçi temelsiz işlere kullanıyor, adetâ
kendini harcıyordu. Ondaki kabiliyet ve kapasitesini gündelik, gelip geçici,
temelsiz işlere kullanıyor, adetâ kendini harcıyordu. Ondaki kalibiliyet ve
kapasiteyi keşfeden Hacı Bayram, yürek teline bir dokunuşuyla onu
canevinden kendine bağlayıverdi. Rüzgârın önündeki yaprak gitmiş,
yerine gönüller yapmada görevli bir “gönül eri” gelmişti.
Mahlas olarak “Daî” ünvanını kullanıyordu. Şiir yazıyor, fakat yazdıklarının
hiç birisini beğenmiyordu. Şöyle kalıcı asırlar sonra da okunabilecek,
ellerden düşmeyecek bir eser yazmalıydı. Gündelik telâşlar ve sıkıntılarla
şair gönlü bir türlü derlenip, toparlanıp, o büyük arzusunu
gerçekleştiremiyordu. Arzuladığı dev eseri yazamıyordu.
Gönül dili konuşmaya, parmakları yazmaya azırdı. Ama, bir türlü kendini
günün kıskacından kurtarıp, kafasında tasarladığı o dev kitabı yazmaya

vakfedemiyordu. Hazırdı hazır olmasına, ancak, gündelik boş telâş ve
koşuşturmaları bir kenara ırlatıp, kendini o yüreğindeki yüce denizin
dalgalarına bırakamıyordu. Yağmur bulutları gibi bereket yüklüydü, fakat
yağamıyordu. Uzansam elimle göğe tutunacağım diye düşünüyor, lâkin
elleriyle göğe değemiyordu. Dünya ağacının yaprağı gibi dala bağlanmış
kopamıyordu. Vakti, saatini bekliyordu.
Nihayet, günlerden bir gün kararını verdi. Gelibolu yakınlarında sessiz,
sakin tabiatın zikrini dinlerken bir kaya gördü. Kaya ki ne kaya, üç, dört
adam boyutlarında denizi seyreden bir kaya.
Gitti evinden çekiç ve çivi getirdi. Başladı kayaya vurmaya ve onun
bağrında oyuk açmaya. Her çekiç vuruşunun çıkardığı ses, ona “tak”
“tak” değil “Hak”! Hak”! diyordu. Bu nasıl bir şeydi. Şaşkına döndü. Evet,
taşı oyacak, kendisine bir “uzlethane- çilehane” yapacaktı. Böylece
toplumdan dünyadan koparak, “ölmeden evvel ölecekti.” Taş, her bir
çekiç vuruşunda zikir yapıyordu. Kendi yüreği ile taşın yüreği bir olmuş,
beraber zikir yapıyorlardı. Aman Allahım!... İçinde bir serinlik, bir müjde,
bir bayram havası, bir bahar iklimi oluşmuştu. Yüreğiyle taşın yüreği,
“Hak!...Hak!” diye diye, çekici jet hızıyla çivinin başına indirip indirip
kaldırıyordu. Taş, çekice ve çiviye adetâ yol gösteriyordu. Namaz
vakitlerinde abdestini alıp taşın yanıbaşıda namazını kılıyor, namaz
sonrasını ise taş adetâ yalvararak kendine çağırıyordu. Taşın seslenişini
yaydığı frekansları beyin bilgisayarında hissediyordu.
Sonunda taşın bağrına bir ev yaptı. Bismillâh deyip o eve girdi. Taşın
bağrında sanki bir düğün evi ortaya çıkmıştı. Girdi o düğün evine, çözdü
içindeki düğümleri bir bir..
İçindeki düğümler çözüldükçe, dilinin kilidi açılmış, gönlü ile dili arasında
kurduğu köprüden âlemlerin geçişini seyre dalmıştır. Her seyre dalışta
öğretmeni, gönül sultanı Hacı Bayram’la bir ve beraber olduğunu
hissetmiş, taşın içindeki evi bir gül bahçesine dönüştürmüştür. İşte o gül
bahçesine dönüşen taştan evinde “Muhammediye” adını verdiği dev
kitabını yazmaya başlamıştır.
Hayatının önemli dönüm noktaları olmuştu. İran’da Hayadr Hafi, Zeynel
Arap gibi zatlardan der almış, ilmini tamamlamıştı. Fakat, Hacı Bayram’ı
görüp, onu dergâhına diz çöküp ders alana kadar,kendini hep çevirdiği
taşın bağrında dolu dolu yaşıyordu. Kasapoğlu Mahmut Paşa başta olmak
üzere cümle halk kendisinden Peygamber’imizin hayatını da anlatan bir
kitap yazmasını istemşilerdi. Ya, işte onu yazmaya başlamıştı.

Sözümüzün burasına bir ara verelim. Muhammediye isimli eserinden,
ayrıca, aşağıda biraz daha detaylıca bilgi vereceğimizi belirterek,
Mehmet Yazıcıoğlu hakkında ulaştığımız bilgileri aktaralım.
Babasının adı, Katip Çelebi ve Bağdatlı İsmail Paşa tarafından Salih olarak
bildirilmiştir. Muhammediye’nin yeni baskısını hazırlayan Dr. Âmil
Çelebioğlu tarafından da babasının adının Salih olduğu ifade edilmiştir.
Evliya Çelebi Seyahatname’sinde (Engürü’de âsude olan kibar-ı
evliyau’llahın merâkıd-i pür-envâr ve ziyâretgâhlarını beyan) konusundan
başka daha Engürü’de bir musannifin ve müellifin ulema, meşâyuh,
subhâ kabirleri var ise de bir kaç gün misafir kaldığımızdan ancak bu
kadar tahlil edebildik) diyerek baba adının Kâtib Selâhattin olduğunu
bildirmektedir.
Zûgat-i Tarhiyye ve Coğrafiye, isimli 7 ciltlik kitapta “Yazıcızade kibar-ı
meşeyih-i Bayramiye’den meşhur “Muhammediye” sahibi Mehmet
Efendi’nin şöhreti olup mahlaları “Zat” ve irtihali 1451. Mve 855 H.
Tarihindedir. Gelibolu haricinde leb-i deryaya kendi oyduğu bir taş
kovuğunda köşe-nişîn-i inziva ber âbid-i bî- hemta idi. Derun-i şehirde
olan hanesinin yerine muahharen bir medrese bina edilmiştir ve biraderi
Ahmet Bîcan hazretlerinin dahi mahal-i mezburda yine taştan oyulmuş
bir ibadethanesi vardır. Meşarünileyh hazretleri iltida-yı hâlinde eğerçi
bir merd-‘i fazıl ve ulum ve fünunda nehir ve kâmil idiyse de işü işarete
bir ay münhemile olduğundan Hacı Bayramı Veli hazretleri Ankara’dan
ihzaren Edirne’ye gelirken Gelibolu’ya uğradıklarında nasiyesinde esa-i
isti’dât hissetmekle meşerün-ileyhi huzuruna celp ve arz-ı sahba-yı
hakikatle mir’at-ı kalbinden gulâr-ı mâ-sizâ ve arzû-yı nefs-i hesâyı ref’ü
self eylemişlerdir.
“Lügat-i Tarihiye ve Coğrafiye”’nin bu notuna göre Yazıcıoğlu 1457 yılında
ebedi sevgilisine kavuşmuştur. Çilehanesi kendi oyduğu taştan yapılmış
olup, Gelibolu’ da denize yakındır. Şehir içinde evinin bulunduğu yere bir
medrese yapılmıştır. Kardeşi Ahmet Bîcan’ın da taştan oyulmuş bir
çilehanesi vardır. Yazıcıoğlu bütün ilim ve fen bilgilerinde kâmil bir insan
olduğu halde (iş ü işade) düşkündü. Hacı Bayram Gelibolu’ya uğradığında
ondaki istidatı görerek kalbinden (nefs-i hevâyı) attırdı. Denilmektedir.
Şimdi O’nun meşhur eseri “Muhammediye”ye bir göz atalım. Kitap
“Bismillahirahmanirrahim” ile ve şu dizelerle başlamaktadır:
“İllâhün Vâhidün Rabbün Teâlâ
Hüve’llâhü’l-Bedîü’l-a’la

Teâlâ zatühü lemmâ tecellâ
Min’el-gybi ile’l-ayni fecellâ
Ehaddır zâtına esmâsı meclâ
Tecelli-i zâtına esmâsı meclâ
Mukaddesdir celâl-i kibriyâsı
Kemâl-i saltanatta şânı eclâ
Kemâline bu mevcûdât âyât
Cemâline dü-âlemlermücellâ
Çün oldur Âlim-i gayb ü şehâdet
Pes oldur Kadir ü Hallâ u Mevlâ
Tehayyürde kamu efhâm u evhâm
Onun dergâhı izzide teâlâ
Cemi-i kâinâtı kıldı ibdâ
Delâil kıldı zâtına muallâ
Onundur nasr u izzet-i cûr-ı rahmet
Onundur gayb u ayn-ı uhrâ ve ûlâ
Çü ferdâniyyet onun hamd onadır
Çü vahdâniyet onun şükrü evlâ”
Diyerek “Muhammediye” sine başlayan Yazıcıoğlu “Na’t-i Resûlillâh-Allah
Resûlüne övgü, Na’t-i Hülefair’raşidin-Yüce halifelere övgü” şiirlerinden
sora “Sebeb-i Te’lif-Yazılıp sebebi” başlıklı şiiriyle, bu dev eserin yazılışını
alatmıştır. İşte “Sebeb-i Te’lif” şiiri:
“Meğer günlerden bir gün emr-i takdîr
oturmuştum Gelibolu’da sırrâ
Elimi çekmiş idüm cümle halktan
Dilimle zikr idi, kalbimde zikrâ
Gelibolu’nun ol âşıklarından
Dirildiler gelip katıma turâ
Dediler kim niçin kılmazsın ey dost

Resûlün vasfını âlemde büşrâ
Dedim ey gözlerim nûru cemâat
Erin devletlere izzen ve narsâ
Bulun Allah Resûlüllâh katında
Yüce izzetleri mecden ve fahrâ
İşittiniz nice türlü haberler
Husûsâ sîreler oldu müserrâ
Düzülmüştür nicemevlid kitâbı
Yazılmıştır nice evsâf-ı kübrâ
Bilinmiştir denilmiştir okunmuş
Anılmıştırkamu kübrâ ve suğrâ
Dediler nakli tefsîr olsa bize
Hadis olsa kim oldur ilm-i ahrâ
Dedim ger ola takdîr-i ilâhî
Kayem bu yüzde bir zülf-i mutarrâ
Benâg”âh düşüm olur bir gece ben
Görürem kim Muhammedi sırr-ı esrâ
Oturmuş nûr olup ashâb içinde
Temâmet nûr olur şehr ü sahârâ
Nikab ile oturmuşlar tutup saf
Gözükmekten kamu yüzler muarrâ
Önünde çîni taslar dopdolu su
İçilmekten velî sular müberrâ
Dedim bir şahsa niçündür bu hâlet
Beyan et niçün ederler teberrâ
Dedi kim kim açsınlar nikaabı
Cemâlinden kim olurlar huyârâ
Veyâhut kime versinler şarâbı
Bu mecliste kim olurlar sükârâ
Bu sözü işiteekağlayuben
Yakamı ylemişem pâra pâra
Ne katlansın ciğerler bu firâka

Nedöysün uşbu derde seng-i hârâ
Bu kez çün zârlığım gördü ol şah
Yüreğim yarasına vurdu yara
Geri sırrımdan etti bana irşâd
Ki gönlün perdesini aç Dilârâ
Götür gönlün hicâbından nikaabı
Cemâlim nûrunu cânında ara
İçir hikmet şerâbın ümmetime
Sözümü söyle halka aşikâra
Temâmet dolsun iller mu’cizâtım
Yetişsin sözlerim mülk ü diyârâ
Şu resme eyle imdi beni takrîr
İşitsin Mısr u Şâm Rûm u Buhârâ
Yenile mevlidim çıksın cihâna
Eğerçi söylenirdehren fe dehrâ
Ki düpdüz âlemin halkı işitti
Benim evsâfımı beren ve bahrâ
Kemâlâtım yetişir sen dahi pes
İşitsin ümmetim şehren fe şerhâ
Bana ümmet olan şoldur ki dâyim
Hakk’a hamd eyleye sabren ve şükrâ
Tuta buyruğun Allah’ın tamâmî
Simaya hükmünü farzan ve emrâ
Kişi kimi severse onunla kopar
Severse taş dahi haşren ve neşrâ
Beni seven benim ile kapısar
Balısar merteb fazlan ve kardâ
Beni seven sözüm aydan işiden
Yüzümü gözleyen iyden ve kardâ
Çü dili kulağı ola sözümde
Özü yüzü ola sadrenve bedrâ
Çü buyurdu bana sultân-ı kevneyn

Sözünü tuttum uş cebrenv e kahrâ
Sığındım Hakk’a sığındım elimi
Ki yazam vasfını sıran ve cehrâ
İlahî, Yazıcıoğlu Muhammed
Kulundur hazretinde yüzü kara
Habîbin hürmetine afret onu
Ki tâ dergâhına fazlınla vara
Hudâya bâ-cemî-i imân
Atâ kün fazl u rahmet feyz mârâ
İşte “Muhammediye” nin yazılış sebebini yazarı böyle anlatıyor. Şimdi biz,
bugünkü gençler anlasın diye konuştuğumuz dile aktarmaya çalışalım.
Meğer günlerden bir gün Hakk’ın takdiri
Oturmuştum Gelibolu’da sesizce gizlice..
Cümle halktan elimi çekmiştim
Zikir yapıyordu dilimle kalbim…
Gelibolu’daki Hakk sever âşıklar,
Toplanıp geldiler, karşımda oturdular
Dediler ki: Ey sevgili dost,
Resûl’ün vasfını müjdelerle, anlat…
Dedim: Ey gözlerimin nuru olan halk
Mutlu olun, üstünlük bulun, yardım görün
Bulun Allah Peyfamb’inin huzurunda
Kıymeti, şerefi, beğeniyi, övgüyü…
İşittiniz nice türlü haberler
Özellikle “Siyer” kitapları her tarafta yayınlandı
Sıra sıra “mevlit” kitapları,
Ve nice “Peygamberimizin vasıflarını!” anlatan kitap yazıldı.
Bilinmiştir, ezberlenip okunmuştur
Peygamberimizin güzel vasıfları anılmıştır.
Dediler: Bize tefsîr nakli olsa
Hadis olsa ki iyi, güzel bilgiler onda…
Dedim ki: Allah’ın takdiri var ise
Bu yüze (güzel eserlerin yüzüne-tablosuna) bir zülüfte ben kondurayım

Görürem ki Peygamber’i manâ sırrına sahip
Oturmuş nur olup ashâbı içinde
Tamamen mur olur şehirler ve sahralar…
Saf saf olmuştu huzurda oturanlar,
Gözükmemek için bütün yüzler örtülü
Önünde çin yapısı taslar, içleri su dolu
İçilmiyor ve ellerde uzak duruyordu…
Dedim ki: Bir kişiye bu hâl nedendir?
Söyle niçin eller uzakta, peçe yüzdedir?
Dedi, Kim kime karşı açsın yüzündeki örtüyü,
O’nun yüzündeki nurdan, hepsi şaşkına döner.
Veyahut kime versinler tastaki suyu
Bu mecliste kim içse olur aşk sarhoşu…
Bu sözü işitince ağlamaya başladım
Yakam ı parça parça yparçaladım…
Nasıl katlansın ciğerler bu ayrılığa?
Katı taş nasıl katlansın, bu derdin acısına?
Bu kez O şah, ağlayıp sızladığımı gördü
Yüreğim yarası üstüne açıldı bir yara daha
Sonra, sırlarımdan beni aydınlattı:
Ki gönlün perdesini aç ey âşık!...
Götür, gönül perdesindeki peçeyi kaldır, at!
Yüzümün nurunu kendi canında ara!...
İçir hikmet şarabını ümmetime
Sözümü söyle halka açıkca!...
Tamamen dolsun iller mucizelerimle
Yetişsin sözlerim kıtalara, ülkelere
Beni öyle yaz (resmet), anlat ki,
İşitsin Mısır, Şam, Anadolu, Buhara!...
Yenile (yenisini yaz) mevlidimin, çıksın cihana
Her asır yeni bir mevlit okunur, dilden dile ilden ile yazıla…
Ki cümle âlemin h alkı işitti:
Benim vasıflarımı karadakiler, denizdekiler…
Kemalâtımı sende yaz, sıra sende

İşitsin ümmetim şanımı, vasıflarımı ilden ile…
Bana ümmet olan o dur ki daima
Hakk’a hamd eyleye sabrede, şükrede
Allah’ın buyruklarının tamamını tuta
Farz ve vacip emirlerin hükmünü kırıp bozmaya
Kişi kimi severse onunla yaşar
Severse taş bile mahşerde onunla dirilir
Beni seven benimle yaşar, koşar
Kadri, kıymeti, değeri artar…
Beni seven sözlerimi düşlerinde işiten
Yüzümü gözleyen bayram eder, kadir gecesineden
Çünkü dili kulağı olur sözümde
Özü, yüzü yüzümle aydınlanır mehtaba döner…
Çünkü buyurdu bana iki cihan sultanı
Sözüneu tuttum, işi mecburi görev bildim
Sığındım Hakk’a kullarım ı sıvadım
Ki yazayım, gizli açık cümle vasıflarını
Yüce Allah’ım, Yazıcıoğlu Muhammet
Kulundur yüksek katında yüzü kara
Habibin hürmetine affet onu
Ki yüce katına üstün fazlınla vara…
Allah’ım, iman ehli olanların tamamına
İhsan eyle, rahmetini, feyzini yağdır!...
İşte böyle “Muhammediye” kitabının yazılış sebebini yazarının ağzından
böyle anlatılıyor.
Allah sevgisi, Peygamber sevgisi, dünya ve ahiretin durumu ve tevhid
konuları eserdeki şiirlerle teker teker işlenmiştir. Kitabın içindekilerden
bazı başlıklar şunlardır:
- İlle yaratılanlar, Hz.Adem ve Hz. Havva’nın yaradılışı, Cennete girişleri,
Cennetten çıkışları, soyunun verdiği söz, Peygamberlerin gelişi
- Peygamber’imizin doğuşu, vahiyin gelişi; Hz. Ebubekir’in, Hz. Ali’nin, Hz.
Ömer’in İslam’a girişleri.
- Peygamber’imizin sıfatı, huyu, mirası, mucizeleri, hicreti.

- Abdullah b. Selâm’ın Müslüman oluşu, Ezan ve Kıble.
- Bekir, Uhud Gazaları, Hayber Vakası, Mekke’nin fethi, Hüseyin Gayası,
Veda Haccı.
- Peygamberi’imizin ana ve babasının imanı
- Kur’anın faziletleri
- Peygamberimizin vefatı ve önemli gerçekler, salâvat okumak
- Peygamberimizin yakınında bulunanlar
- Hz. Fatma’nın vefatı, Hz. Ebubekir, Hz. Ömer.Hz. Osman, Hz. Ali, Hz.
Hasan. Ve Hz. Hüseyin’in üstünlükleri ve vefatları
- Cennetle müjdelenen on sahabe
- Ashap-ı Suffe hakkında
- Kıyamet âlemleri, Deccal’ın çıkışı, Hz. İsa’nın, Ye’cuc-Mec’uc’un çıkışı,
Dobbetül Arz’ın çıkışı, güneşin batıdan doğmaıs, tövbe kapısını8n
kapanması.
- Sur’a üfleme zamanı, kıyamet mahşer göklerin ve yerin bir başka şekle
girmesi
- Kıyamet günü durak yerleri, Liva-i Hamd
- Cehennemin getirilişi, cehennemlikler
- Peygamberimizin huzura geliş, şefaate dair, Kâbe-i Muazzama
- Mahşerin toplantı yerleri,
1- Amel defterinin verilmesi
2- Huzura çıkmak
3- Amellerin terazide tartılması
- Kıyamet günü halk arasıda tartışmalar
- Zekâta dair
- Kıyamet günü hesabı, azabı olmayanları müminler müjdeler, Kevser
Havuzu,
- Cehennem, cehennemlikler, Cehennem kapıları
- 4. Toplantı yeri: Sırat kapısı
- Cennete yollanış, Cennete giriş, Haziret’ül Kudüs Nüşur (Dağılış)
- Toplandı yeri:A’raf
- Kötülerin günahı iyilerin günahı
- 6. Toplantı yeri: Cennet ehlinin ziyafet sefraları
- Cennet makamları ve dereceleri, Vicdan ve Gılman, Cennet kısımları,
Cennet elinin melikeleri, Dünya ve Ahiret, Cennet ehlinin ziyaret günleri,
Cennette ziyafeteler

- Peygamberimize özgü, Allah’a görmek ziyaretlerin büyüğü, Allah’ı
görmek, Nur meclisi, yüce Zat’ın açılması, irfan sahibi kullar, Yüce
Yaradan’ övgüler, Nefsi bilmek-Rabb’e bilmek,
- İrfan zahiplerinin sırları Yüce Rabb’a münacat, Ruhu bilmek- Nefsi
bilmek, Yüce Rabb’a övgüler
- Kitap biterken, Peygamber’imize övgüler, Zeynel Arap- Haydar Hafi
Kitabın ismi
Beyitten meydana gelen bu kitabın günümüze gelinceye kadar, defalarca
baskısı yazılmıştır. İslâm-Türk’ün baş ucu kitaplarından birisi olmuştur.
“Füsus-ül Hikem Şerhi, Fatiha Tefsiri, “Mağaribüzzaman” isimli üç eseri
daha vardır.
Derler ki, Hacı Bayram dergâhının gözdelerinden birsi olan Mehmet
Yazıcıoğlu, Ankara’da padişaha Hacı Bayram müridlerinin isimlerinin
bildirilmesi için “kurban edilecekler”’in gireceği çadıra ilk giren,
korkusuzca kurban olmaya gelen kişidir. Hacı Bayram O’nu neden
sevmesin? Onun güzelliğini mânevi iklimlere neden donatmasın?
Hacı Bayram-ı Veli Hz.833/1429’da rahmete kavuştu. “Muhammediye”
kitabı ise 1449’da tamamlandı.
Yazıcıoğlu “Muhammediye”’nin “Hâtimetül’l-Kitap Biterken bölümünde
Hacı Bayram-ı Veli’den şu şekilde bahsetmektedir:
“Görürem hâlde sultanü’l-meşâyih
Görürsem vakte birhânü’l-meşayih
Cihanın kutbu mâhı Hacı Bayram
Cihanın şehi şahı Hacı Bayram” dedikten sonra, kendisini bu eserden
dolayı, su yoluyla gözükerek (mânen) överek, müjdeler verdiğini şu
dizeleriyle anlatmaktadır.
“Gözüktü sırr ile der müjdigârî
Ki verdi Hak sana şal zindigânî
Ki sana bir kitabı kıldı ihsan
Düzüldüyse arab düzdü ya a’câm
Denildiyse biraz dendi serancâm
Eğer Türkî dilince varsa divan
Senüge düzülüptür yüce lîvan
Ayıttılarsa türlü dâsitânı
Ayıt kim yürdü bu hoş gülsitânı”
Bize göre bugünkü söylenişi:

Gözüktü sır ile müjdeleri
Ki verdi, Hakk sana manâ yaşantısını
Ki sana bi kitabı kıldı ihsan
Arap acem dilinde yazıldı
Söylenecekler söylendi, anlatılacaklar anlatıldı
Eğer Türk diliyle yazılacaksa bir divan
Senin yolunu izleyecek, meclisler kuracak,
Eğer yazılacaksa bundan sonra bir destan
Göreceklerdir hep; zira bu yazdığın gülistan…
Ve yazıcıoğlu şiirine şöyle devam eder:
“Buların sözü budur kim bir insan
Bir insânı sevip bulmuştu ihsan
Seninle de cümle âlem ilmini Hak
Sana verdi ona yazdın muhakkak
Cihan n’oldu n’olısor söyledin sen
Cihânın halkını pes toyladın sen
Meşâyih sırrını keşf eyledin sen
Temânet kıl be kıl vasf eyledin sen
Husûsâ bir aceb nazm üzre onu
Getirdin ki malır gönlü ve cânı
Hurûf üzre gelir ebyâytı mergûb
Ara yerlerde tercî-bed ile hûb
Yedi bahr üstüne nazmı musannâ
Sekiz uçmak gibi bezmi murassâ
Muattardır sözümden rûh-ı uşşâk
Mutarrâdır nevâ-yı perde uşşâk
Kopunca tâ kıyâmet bu kitâbın
Naziri gelmeye bu âfitâbın”
Bize göre bugünkü söylenişi:
Bunların sözü budur ki, bir insan
Bir insanı sevip bulmuştu ihsan
Senirn de, cümle âlem ilmini Hak
Sana verdi, ona yazdın muhakkak,
Cihan n’oldu, n’oluyor söyledin sen
Cihanın halkını şenledirdin sen

Meşâyih sırrını keşf eyledin sen
Tamamen önceden inceye vasfeyledin sen
Özellikle bir başka şiir ile onu
Getirdin ki okuyanın aklını gönlü, canı
(Şiirlerde) beytler, hece harfi sırasıylagözelce gelir. Ara yerlerde
güzelleştirilen terci bend’dir. (bazı beyitlerin tekrarı)
Yedi deniz üstüne şiiri yazdın sanatkârane,
Sekiz cennet gibi okunduğu meclisi süsledin…
Yazdığın her manâdan âşıkların ruhu ıtır kokusu
Aşıkların canları neşe makamındaki nafmeden tazelendi
Kıyamet kopuncaya kadar bu kitabın
Bu kitabın benzeri yazılamaz, bu güneş bir daha doğmaz…
Hacı Bayram’ın talebeleriden birisi olan Yazıcıoğlu Mehmet, taşın bağrını
oyarak kendisbine çilehane yaparken, Hacı Bayram’ın
“Ben dahi bile yapıldım taş ve Toprak arasında” sözünü iyi biliyordu. M.
Ali Aynî Hacı Bayram Veli kitabında: Bundan başka bu yolculuk, milli
kütüphanemizin kıymetli iki kitabla da zenginleşmesine hizmet etmiştir.
Çünkü, en ileri gelen ve ünlü yazarlarımızadan Yazıcızade Mehmet Efendi
Hazret-i Pir’e Muhammediye gibi ölümsüz bir manzumeyi (1919 beyittir)
yazdıran aşk ateşi onun gönlünde işte bu intisap esnasında tutuşmuştu.
Mehmet Efendi’nin kardeşi Ahmet Bican’da manevi güneşin işığından
hissedar olduğu için kardeşinin yazdığı “Megaribüz zamanli- GazabuilEşya fit-Ayni mel-isyân”ını “Envaru’l aşıkin” ismiyle Türkçe’ye tercüme
etmiştir.
Burada, nisayet kabilinden almakla beraber, fıkrayı öneminden dolayı
yazacağım. Yazıcıoğlu,”Muhammediye’yi Pirine gösterdiği vakit Hazret-i
Pir ona hitaben:
- Mehmed, bunu yazacağına bir sîne hâkk etseydin daha iyiydi! Demiş. Bu
fıkra, Hazret-i Pir’in iliminden ziyade amele ve ahlâk terbiyesine
hakketmek (kağıt yerine insan gönlüne silinmez yazılar kazmak), yâni
şimdiki ifademize göre, insan terbiye etmek ne büyük ve önemli bir
iştir.Hazret-i Pir, bu terbiye hizmetini her vakit için ve hepimize örnek
olacak bir tarzda yerine getiriyordu. Çünkü kedisine intisap edenlerin
kabiliyetlerine göre, bazılarını bir sanata, bazılarını da ziraata sevk
etmekte idiler. Fazla olarak kendileri de geçimini sağlamak için bizzat
toprağı sürerek burçak ekerlerdi! Hasat vakti gelince hep birlikte imece
ile mahsuli kaldırırlardı.

Anadolu’nun manevi koruyucusu olan kadri çok yüce bu zatın çağdaşları
ve bütün halefleri için fiilen göstermiş olduğu bu fazilet ve faaliyet
dürtüsü ne büyük inşaadır! O bizzat çalışmak ile iş görmek, şefkatli
anamız yerinde olan toprağa müracaat etmek, el ile de bir sanat demek.”
“….Şeyh Hazretleri, bu gidiş ve dönüşlerde uğradıkları Gelibolu’da çok
meşhur olan Muhammediyyeye nâzımı (şairi) ârif-i billah ve aşık-ı
Resullah Yazıcızâde Mehmed Efendi’yi halifelik mertebesine nail etti.”
(sayfa: 204) demektedir.
O yüce Veli’nin soyundan gelen Fuat Bayramoğlu kitabında bu hususta
şunları yazmıştır.
Muhammediye’nin yeni bir incelemeli baskısını hazırlamış olan Dr. Amil
Çelebioğlu da bu konuya değinmiş ve yerinde bularak aşağıya aldığım
düşünceleri belirtmiştir:
“her ne kadar bu hikâye, Hacı bayram-ı Veli’nin ahlâki terbiyeye önem
vermesi, en büyük eser olarak insanı yetiştirmesi ve asrının gerçekten bu
yönüyle de bir manevi sultanı olmasıyla onun şahsiyetine uygun
düşebilirse de, herhalde bu rivayetin gerçekte bir alâkası yoktur. Bir defa,
bibirini seven ve sayan iki insandan birinin, diğerine, eserini sunduğu
zaman, ötekinin hele böyle hacimli ve değerli bir eseri hafife alması
tahmin edilemez. En azından terbiyeci durumuda olan bir mürşid, böyle
yapmakla müridinin kalbini kıracak belki de söylenilenin aksine, menfi bir
tesir bırakacaktır ayrıca Hacı Bayram gibi bir sünni ve müteşerri (şeriat
işlerinde geniş bilisi olan) şeyhden, baştan başa Hazreti Peygamber
muhabbeti ve ilahî aşk ile dolu ve peygamber talimi ile yazılan bir eseri
küçümsemesi beklenemez. Ve bilakis bizzat Yazıcıoğlu Mehmet,
rüyasında veya mânada şeyhi Hacı Bayram ile görüşmüş ve eserinin onun
takdir ve medhine mazhariyetini (beğenisini kazandığnı) tespit etmiştir.
(8790-8813b) nihayet en kat’i ve münakaşaya mahal vermeyen delil ise
Hacı Bayram-ı Veli’nin 833/1429 da vefat etmiş olmasıdır. Zira ona
takdim edildiği bildirilen eser ise 853/1499 da tamamlanmıştır.
M. Ali Aynî söz konusu eserinde dipnot olarak Yazıcızâde Mehmet Efendi
hakkında “Malkara’ya bağlı Kadıköyü’nde doğmuştur. Fakat Gelibolu’da
yerleşmiş olduğu için kendisini oraya nisbet ederler. İlim tahsili için birçok
yerlerden başka İran’a ve Mevaraünnehir’e kadar gitmiştir. Yararlandığı
zatlardan başlyıcaları Haydar Hâfi il Zeynel- Arab ise de asıl mürşidi
Bayram’ı Veli’dir. (Vefatı 855 senesindedir. Denmektedir. (Sayfa:103)

“yine Hac Bayram Veli’nin gerçekten olgun ve muktedir bir şeyh
olduğunu anlarız. Zira bir insan, yaptığı eserle belli olur. Hacı Bayram
Veli’nin olgunluğunun en önemli delili, yine onun yetiştirdiği
halifeleridir.” (*)
Yazıcıoğlu Mehmet, Hacı Bayram’ın en önemli halifesidir. Sözümüzü gene
ünlü eseriyle bağlayalım.
Yasıcıoğlu Muhammediye kitabını bitirirken “Hâtimetü’l Kitab”da:
“Tamâm oldu kitâb el-hamdülllillah
Hümam oldukitâb, el-hamdülllillah
O cümle kayînatın âitâbı
Çün emr etti bana düzdüm kitâbı
Yazılınca kitâb ol nur-ı Zâhir
Bana üç kez düşümde oldu zâhir “dedikten sonra, bu eserinin Türk diline
çevrilmesini kardeşi Bican’dan şu mısralarla istemektedir.
“Dedim Bîcân’a imdi ben dahi gel
Çü düzdüm bu kitâbı sen dahi gel
Bunu Türkî diline dönder imdi
Yayılsın ile şehre gönder imdi
Bu söz ile onu kıldı tamâm ol
Gelibolu’da kıldı ihtimâm ol. Dedikten sonra, bu kitabının yazılış tarihini
aynı bölümde şu şekilde ifade etmektedir:
“Bi-hamdi’llâh bu bir iki karındaş
ki bu iki kitâbı eyledik fâş
Onunçün çekmişiz bu yolda zahmet
Diyeler Yazıcıoğlu’na rahmet
Eğer sabh etmet estersen tevârîn

Sekiz yüz elli üçündeydi târih” demektedir. (Yani M:1449) Yazıcıoğlu, Hacı
Bayram-ı Veli’nin “Bilmek, bulmak, olmak” felsefesini “Faslün Fi’l-Esrâri’lÂriflerin Sırları) bölümünde:
“Cihâna ölmeğe geldin ölürsen
Cihâna bilmeğe geldin bilirsen
Bil onu, bul onu ulaş bakaaya
Kalır mı kemse fanide beka yâ”
diyerek a ynen seslendirmektedir. Ve aynı bölümün sonunda alemi nasıl
gördüğünü şu dizeleri ile bildirmektedir:
“Âlemin nakşını hayâl görürsem
Ol hayâl içre bir cemâl görürem
Heme âlem çü mahzar-ı Hak’tır
Onunçün kamu kemâl görürsem…”

50-AHMET BÎCAN YAZICIOĞLU (? – 1452)
Yazıcıoğlu Ahmet Bîcan, Hacı Bayram-ı Veli’nin talebelerinden birisidir.
Mehmet Yazıcıoğlu’nun kardeşidir.
M. Ali Aynî, Hacı Bayram Veli kitabında “Kardeşi Ahmed Bîcan da önemli
eski bir Türk yazarıdır. “Envaru’l-Aşkîn”den başka Dürr-i Meknûn,
Âcâyibül’l-Mahlukat, Müntehi adlı eserleri vardır” demektedir.
Kardeşi Mehmet Yazıcıoğlu gibi Gelibolu’da taştan oyulmuş bir çilehanesi
bulunmaktadır.
Ahmet Bîcan “ilim kazanmak vacip oldu. Çünkü ilimsiz ibâdet, kolay kolay
fesattan kurtulamaz. Sırrıma şöyle zahir olur ki, Meşayihin Sultanı,
Berzahların Berzahı, Muhakkiklerin kutbu, mukarrebin ekmeli, insanların
mürşidi Hacı Bayram, beni sır sahibi kıldı; şunun üzerine ki, nebilerin
hallerinin zahirine muvafık beyân oluna ve velilerin makamlarının
batınına mutabık ayan oluna. Aynı zamanda tefsir ve tahkik arasında
tatbik oluna, evvellerin ve âhirlerin ilmi bunda tahkik oluna…”
Ahmet Bîcan “Envaru’l-Aşkîn” isimli güzide eserini beş vakit namaza
işaret olsun diyerek beş bölümde yazdığını ifade etmiştir. Meşhur
kitabının beş bölümünün başlıkları şunlardır:
1. Bölüm: Mevcudatın Tertibi ve Nizamı
2. Bölüm: Büyük Nebilerle Allah’ın Konuşması
3. Bölüm: Büyük Melekler
4. Bölüm: Kıyamet Gününde Allah’ın Konuşması
5. Bölüm: Yüce Makamlarada Allah u Teâlâ’nın Sözleri
Her bir bölüm başlığının altında ayrı başlıklar halinde kardeşi
“Muhammediye” kitabındaki başlıklar bulunmaktadır. Kardeşinin şiirle
dile getirdiği Arapça ve Farsça ile dile getirdiği konuları, nesirlerle ve
Türkçe ile dile getirmiştir. Bir nevi “mensur mevlit” kitabıdır. Kitabındaki
tüm konuları Teşr-i (Şeriata uygunluk), Tahkik (Araştırma ve hakikate
uygunluk), Temsil (Örnek ve benzetmeyle anlatma) yönünde kaleme
aldğını bildirmiştir.

Kitabın sonunda “Yine Sen’den dilerim ki, bu kitabımı dünyada yüce
eyleyip ahirette bana şefaatçi eyleyesin. Cennette yine bana veresin. Ta
ki, dünyam ve ahiretim, bu kitap ile müşerref olsun.
Beni kudsî Hazretinden mahcup eyleme, gayb âleminden bana sırlarını aç
“ ey âlemlerin ilâhı, rahmetinle ey Erhamer-Rahimin…” demektedir.
Kimileri “Muhammediye”yi Yazıcıoğlu Mehmet, “Ahmediye” de kardeşi
Ahmet Bîcan yazmıştır demişlerdir.
Oysa, bu böyle değildir.
“Ahmediye” isimli eserlden bahsedelim.
“Bugüne kadar birçokları Ahmediyye adındaki eserin Ahmet Bîcan’a ait
olduğunu sanmışlardır. Selâhattin el-Kâtib’in oğlu olan ve Yazıcıoğlu
lâkabı ile anılan Ahmet Bîcan’la Ahmediyye’nin aslında hiçbir ilgisi yoktur.
Bu zat da kardeşi Mehmet gbi Hacı Bayram Veli’nin müridlerindendir.
Kardeşi tarafından Arapça kaleme alınan “Mağribü’l Zaman” adlı eserini
Ahmet Bican “Envârü’l Âşıkîn” diye Türkçeye çevirmiştir. Bir tercüme eser
olmakla beraber kendisinin en önemli eseri budur dersek yeridir. Halen
ünlü yaygın diye tanınan eser budur. Aslında Ahmediyye Uşşak”î
şeyhlerinden Diyarbakırlı Ahmet Mürşidî Efendi’nin eseridir”. ( 1 )
“Sultan Mehmed Han (Fatih) padişah olunca iş bu kitap (Envârü’l Âşıkîn)
Gelibolu ‘da sekizyüz elli beş yılında, muharremin başında tamam
yazıldı.”
“Tevrat’da, Zebur’da, İncil’de ve Kur’an’da ne denli ilahi hitap varsa, yine
nebilerin sayfalarında ne denli ilâhi sözler varsa, ta Âlem-i Cebrut’tan
âlem-i mülke ve melekûte, hattâ Arasat, Mead (her şeyin sonu) ve ebedi
cennetlere varıncaya kadar hepsi, işte bu kitapta (Envârü’l-Âşıkîn)
toplandı.”
“Benim Muhammed adında bir kardeşim vardı ki, âlim, ârif, kâmil, fazıl,
Tanrı’nın hassı ve erenlerin serveri idi. Aynı zamanda cihanın kutbu Hacı
Bayram’ın sırdaşı idi. Evliyanın nakdi idi. Hazreti Resûlün tam kâmil varisi
idi. Hak Teâla Hazretleri, dünyada ve ahirette onu hoş tutup akıbette, asıl
ve fer’i ile Adin cennetini ona lâyık kılsın.
Ben, miskin ve fakir Ahmedî Bican, daima ona derdim ki:
-Ey kardeşim, dünyanın bekası ve rüzgârın vefası yoktur. Öyleyse bir
yâdigâr yaz ki, âlemlerde okusun.
Benim sözüm ile o ad Megaribüz-Zaman adlı bir kitap yazdı. Âlemlerde ne
kadar zahir ve batın tefsir, tahkik, temsil varsa buna kitaplardan çıkarıp ve
nice mükemmel ârifler, âlim raviler ağzından tefsirler, kudsî ve nebevî
hadisler, ihya-i Ulûm ve meşayih kitaplarından, tefsirler, kudsî ve nebevî

hadisler, ihya-i Ulûm ve meşayih kitaplarından, velhasıl on iki ilmin özünü
çıkarıp bir yere topladı. Ondan sonra bana dedi ki:
-Ey Ahmedî Bican, işte senin sözünle bütün mevcudatın güzelliklerini,
şeriat ve hakikatlerini bir yere topladım. Sen de gel, meğaribüz-Zaman
adlı bu kitabı Türk diline çevir ki, bu bizim ilin halkı da maariften ve ilim
nurlarından fayda görsünler.
Bunun üzerine ben miskin de onun mübârek sözü ile adını Envârül-Âşıkın
verdiğim bu kitabı, beldelerin en güzeli ve cihad yeri olan Gelibolu’da
tamamladım.
( 2 ): Ahmediyye Şerhi; S. Ahmet Diyar-ı Bekrî,, Sağlam Kitabevi,
İstanbul, 1976, Nesir haline getiren, Yuluğ, Önsöz, Sahife 5-6
İşte benim bu kitabımla kardeşimin Divan-ı Muhammediye’si ikisi de
Meğarib’den çıkmıştır. O kitap manzumdur. Bu ise mensurdur. Çünkü
âdet olduğu üzere ilmi iki türlü yazmışlardır. Bir türlüsü şiirle nazm
etmişlerdir ki, tatlı olsun diye. Bir türlüsünü de nesirle yazmışlardır ki,
anlamak kolay olsun diye.
Bu kitapların ikisi de güzeldir ve ehli yanında mutenadır. Sanırsınız ki,
Bahr-i Muhit taşıp iki yüzden akarak ne denli cevherleri varsa zahir
eyledirler.
Eğer dürr-i Meknun (Gizli inci) dilersen Envarü’l-Aşıkîn’i mütalâa eyle.
Eğer Gcri Gayri Memnun (Bitmeyen Ecir) istersen Muhammediye’,yi
mütalâa eyle” ( 3 )
“Yazıcıoğlu Ahmed Bican’in başka eserleri de vardır. Bunların meşhurları
şunlardır:
Revh-i Ervah (Ruhların Safası): Nebilerin kıssalarından bahseder. Acaib-ül
Mahlûkat: Yıldızların, göklerin ve Allah’ın halk ettiği varlıkların şaşılacak
hâllerinden ve keyfiyetinden bahseder.
Dürr-i Meknun (Gizli inci): Tasavvuf yolunda yetişmişlere hitap eder ve
ilâhi sırların inceliklerinden bahseder.

Bu eserlerin hepsi Türkçe olup eşsiz bir dil sadeliği ve anlatış güzelliği
ifade eder”.
*
“…..Ben zayıf Ahmet Bîcan gördüm ki, zâhir ve batın âlimlerinden bir
çokları kitaplar yazmışlardır. Fakat bu kitapların, kim Arap dilince ve kimi
Fars dilince yazılmıştı. Her kişi onları okuyup mânâsını kolaylıkla
çıkaramazdı. Bu ibâreleri ancak o işin ehli olanlar bilirdi.
Bu miskin diledim ki, zâhir ve bâtın ilminden bir kitap yazayım ki, bizim
ilimizin halkı da o ilimlerden faydalanıp âlimlerden ve ariflerden olsunlar,
gönüllerine ve itikadlarına şeriat ve hakikat emrini tutmak, Müslümanlık
kaydını bilmek, marifet hasıl etmek sevgisi düşsün.
Fakat âlimler, Farz-ı Ayn (Her kişi içn mutlak şart) olan ilimlerde ihtilâf
ettiler. Mütekellimler dediler ki: “Asıl ilim, Allah-u Teâlâ’nın birliğini ve
sıfatını delillerle bilmektir”
Fakihler: “Asıl ilim, fıkıh ilmidir, çünkü helâli, haramı, farzı, vacibi, sünneti,
emri ve nehyi bilmek, fıkıhla hasıl olur” dediler.
Tefsir ve Hadîs ehli olanlar ise “Asıl ilim, Kur’an’ın mânâsını, tefsirini ve
hadis bilmetir, zira ilmi toplayan Kur’an ve hadîstir.”
Safiler ise dediler ki: “Asıl ilim, kişinin kendi halini ve makamını bilmesidir.
Hakk’a ne ile yakın olunur ve ne ile Hak’dan ırak düşülür, onu bilmektir”.
Ebû Hanife (Rahmetullahi aleyhi), dedi ki: “Asıl ilim dedikleri sofilerin
ilmidir” işte ben zayıf, bu ilimlerin her birinden delîller getirdim. Ta ki,
ilim isteyen kimse çeşitli ilimlerden faydalansın.
Bilmek gerekir ki, ilmin ve âmelin, zahiri ve batını vardır. Bazı âyetler ve
hadisler, zahir itibariyle denilmiştir. Bazı âyetler ve hadislerde
batınitibariyle denilmiştir. Zahir olan, fetva makamıdır. Batın olan ise,
takva makamıdır.”
Ahmet Bîcan, üstadı Hacı Bayram’ın Türkçecilik, anlayışına uygun hareket
etmiştir. Türk dilinin yaşayıp gelişmesinde önemli kilometre taşlarından
birisi Ahmet Bican’dır dersek, yanlış söylemiş olmayız. Asırlardan beri
elden ele, ilden ile okuna okuna gelen Bîcan’ın eseri Müslüman - Türk’ün
evinde bulunan temel kitaplardan olmuştur.
( 1 ): Yazıcıoğlu, Ahmet Bîcan, Envarü’l-Âşıkîn, Sağlam Kitabevi, İstanbul-1977,
Sadeleştiren M.Rahmi, Sahife: 667-670
( 2 ): Yazıcıoğlu, Ahmet Bican, a.g.e.sayfa:5-6
( 3 ): Yazıcıoğlu, Ahmet Bican,a.g.e. Sayfa:11

Türk insanının anlayıp islâmı bilerek yaşamasına önemli katkılarda
bulunmuştur. Çeşitli âyetler, hadisler ve velilerin sözleriyle
desteklenenkonularda güzel dilimiz mükemmel bir şekilde kullanmıştır.
Hacı Bayram hareketinin millilik vasfını gösteren iki önemli hadise vardır.
Birincisi, talebelerinin Türk Ordusuyla birlikte düşmanları göğüs göğüs
çarpışmalarıdır. İkincisi ise, o tarihe kadar Müslüman halkın elinden
düşürmediği Arapça ve Farsça eserleri. Türkçe’ye çevirmeleridir. Devleti
idare edenlerin milletle bütünleşerek, Osmanlı’nın o meşhur yükseliş
dönemini ortaya koymalarının ateşleyici unusur Hacı Bayram erenleridir.
Türk askerinin vatan uğrunda canını seve seve vermesinde, savaşacepheye düğüne gider gibi gitmesinde Hacı Bayram erenlerinin yaktığı
iman ve aşk meş’alesi vardır. Hacı Bayram erenleri, sulh zamanında
milletimizin, okuduğu, elinden düşürmediği önemli güzel dilimize
çevirerek nefisle savaş kazanmasını temin etmişlerdir.
Büyük Atatürk Hacı Bayram’dan ilham almıştır. Aynen Hacı Bayram
erenleri gibi, savaşta-cephede askerin en önünde, kahraman bir
komutan olarak düşmanla çarpışmış, sul zamanında ise ziraat, ticaret,
kültür hayatımızla ilgilenerek, milletimizin ruh kökleriyle bütünleşmiş,
onlara milli birlik ve beraberlik ülküsünü açılmıştır. Özelliklede Türk dili
üzerinde hassasiyetle durmuştur. Milletimizin okuduğu başucu
kitaplarının Türkçe’ye kazandırılmasını istemiştir. O büyük komutan Gazi,
Ankara’a ilk gelişlerinde ve meclisin açılışında önce, Hacı Bayram’ın
mekânını ziyaret ederek, aynı çizgide, aynı anlayışta nasıl buluştuklarını
ifade etmiştir düşüncesindeyim.
Atatürk, tarihte 64 yıl nadide bir yönetim biçimiyle milleti, Ankara ve
çevresini idare eden ANKARA AHİ CUMHURİYETİ’ni ve temeli millilik ve
çalışmaya üretmeye dayalı Hacı bayram hareketini gayet iyi bilmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti’ni ilân edişindeki, Ankara’yı Başkent ilân edişindeki
sebeplerden ikisi budur düşüncesindeyim.
Türk-İslâm tarihinde birbiriyle arkadaş ve dost olup, tanışık olup önemli
eserler yazan nice insan vardır. Veya biri birisinin hocası, talebesi olup
dev eserler yazmış nice kişi vardır. Fakat kardeş olup, aynı eserden ilham
alarak birisi şiirle, ötekisi nesirle, birisi Arapça-Farsça, ötekisi Türkçe
lisanıyla aynı konuları işleyen kişilere ben bugüne kadar rastlamamıştım.
Belki de tek örnek bu Yazıcıoğlu kardeşlerdir.
Yazıcızâde kardeşlerin babası Yazıcı Salih Efendi, Ankara ve Bolu civarında
devlet hizmetlerinde kâtiplik görevinde bulunmuştur. Anadolu’nun
astronomi sahasında ilk eserlerinden birisi olan, Türkçe manzum eser

Şemsiyye’yi yazıp, Ankara’da İskender bin Hacı Paşa’ya ithaf eden Yazıcı
Salih, daha sonra Gelibolu’ya yerleşmiştir.
Ahmet Bîcan’da kardeşiyle birlikte Hacı Bayram’ın Edirne Seyahati
sırasında, yüce Veli’nin yolu Gelibolu’ya uğradığında tanışmışlar ve onun
talebesi olmuşlardır.
Ahmet Bîcan’ın, 18 bölümden oluşan, gökler, arş kürsî, Cehennem, ay,
yıldızlar, güneş, ilim, geometri, iklimler, dağlar, denizler, şehirler,
mercitler, Süleyman aleyhisselâmın tahtı ve saltanatı, Belkıs’ın saltanatı
ve ömrü, helâke uğrayan beldeler, otlar, yemişler, sûretler ve kıyamet
alâmetlerini anlatan “Dürr-i Meknûn” isimli eseri de oldukça ünlüdür.
Muhyiddin-i Arabî hazretlerinin “Füsûs-ül Hikem” adlı eserini teşkil eden
“Müntehâ Tercümesi” de önemli bir eseridir. Bu eser otuz bölümden
oluşmuştur.
Ayrıca Ahmet Bîcan’ın Peygamber kıssalarından bahseden “Rûh’ul
Ervah”, Şemsiyye’nin şeklindeki tercümesi olan “Bostan-ul Hakâyık”
coğrafya, kozmğrafya ve biyoloji bilgileri bulunan “Acâib-ül Mahlûkat”
isimli eserleri de bulunmaktadır.
Şimdi de, Ahmet Bîcan hakkında Türkiye Gazetesi’nin yayınladığı
“Evliyâlar Ansiklopedisi”nde anlatılan bir menkıbeyi aynen aktaralım:
ABDESTSİZ SÜT VERMEK
Ahmed Bican gün, Gelibolu’nun en büyük câmisinde vâz veriyordu.
Herkes huşû içinde söylenenleri dinliyordu.
“Kardeşlerim! İnsanı Rabbinden uzaklaştıran perdelerin en büyükü kalbi
öldürmek karartmaktır. Kalbin ölmesine kararmasına sebep de dünyayı
sevmektir. Bir hadis-i kutside buyruldu ki “Ey Âdemoğlu! Kanaat et zengin
ol. Hasedi terk et, rahat ol! Dünyâyı terk et, dinin halis olsun”.
Kim gıybeti terk ederse Allahü teâla karşı olan sevgisini çoğaltır. Kim az ve
doğru konuşursa aklı tam olur. Kim aza kanâat ederse gerçekten allahü
teâlânın ahdine inanmış olur. Kim dünya için kaygılanırsa Allahü teâlâdan
uzaklaşır.”
Ahmed Bican hazretleri vâz ettiği kürsüde bir ara başını kaldırdı. Câminin
giriş kapısnda ağabeyini gördü. Ayakta bekliyor ve kendisine tebessüm
ediyordu. İçeri girip bir yere oturmamasına hayret etmişti. Sonra mânevi
bir huzurla vaazını tamam etti. Ağabeyinin bu şekilde beklemesi bir türlü
aklından çıkmıyordu.

Akşam annesi ile sohbet ederken bu aklından çıkmayan şeyin sebebeni
öğrenmek istedi. Ve “Anneciğim bütün dikkatimi çeken bir şey oldu. Vâz
ederken ağabeyimin câmi kapısanda durmuş bana bakıyor ve tebessüm
ediyordu. Ama içeri girip oturmadı. Sebebini ondan bir sual eylesen dedi.
Evlâdını kırmayan anne ertesi gün büyük oğlu Muhammed Bican’a
giderek sohbet arasında kardeşinin vâz arasında niçin câmiye girmediğini
sordu. O da, “Kardeşim âlim, ârif biridir. Hâcı Bayarm-ı Veli hazretlerini
görünce bir başka Ahmed oldu. Sözleri hikmet dolu. Gönülleri alan,
ruhları cezbeden bir uslûbu var. İlminden irfanından istifâde edenlerin
sayısı belli değil. Ben de mübârek sözlerini dinlemek için gitmiştim.
Meleklerin kanatlarını sererek vâzını dinlediklerini gördüm. Basmamak
için içeri girmedim” dedi.
Bu duruma çok sevinen annesi, eve dönerek durumu küçük oğlu Ahmet-i
Bicân’a anlattı. Ahmed Bicân sevineceği yerde durgunlaştı. Bunu fark
eden annesi sebebini sorunca “Ağabeyim melekleri gördüğü halde ben
niçin göremiyorum, acabâ sebebi nedir? Dedi. Annesi hiç beklemediği bu
soru karşısında şaşırdı. Ahmed-i Bican hazretleri sonra ilâve etti;
“Anneciğim bunun sebebini senin bilmen lâzım. Biraz düşün bulacaksın
“dedi.
Annesi bir süre düşündükten sonra yaşlı gözlerle oğluna “Sen henüz süt
emme çağında idin. Namaza durmuştum. O esnada komşularımdan bir
hanım geldi. Sen ağlamaya başladın. Selam vermeme de az kalmıştı.
Kadıncağız ağlamayasın diye seni emzirmeye başladı. Selâmı vermemle
birlikte mâni oldumsa da sen birkaç yudum almıştın. Sonra sordum hanım
abdestsiz imiş. Ben seni hiç abdestsiz emzirmedim. Her halde sebebi
odur” dedi Ahmed Bican; “Doğru söyledin” dedi.

51-AKBIYIK SULTAN (?-1455)
“Gavvası bahr-i vahdetim
Buldum hakikat bahrini
Deryaya saldım katremi
Dürdaneyim dürdaneyim…..”
diyen AKBIYIK SULTAN, vahdet denizde yüzen çok iyi bir dalgıçtır. Nice
okyanusları aşan, dünyanın azgın dalgalarını aşan muhteşem yüzücü.
Okyanusların en dibine inip, mercanlardan inciler toplayan bu ulu zatın,
taşıdığı oksijen tüpünü Hacı Bayram ı Veli doldurmuştur.
Şems-i Hüdâ Hazretlerinin asıl adı AKBIYIK AHMET ŞEMSETTİN’dir.
II.Murat döneminin ulularındandır. Kosova Zaferi (1448)ne katılmıştır.
Kosova Zaferi’nden başak İstanbul’un Fethinede katılmıştır. Zaferlerin
velisidir. Hacı Bayram-ı Veli’nin ünlü müridi olup, Fatih’in gönül dostudur.
Hep başı açık dolaşırdı. Başı açık dolaşmasının sebebi için derler ki:
Akbıyık, sürekli zengin olmak isterdi. Mal, mülk ve para sahibi olmak tek
arzusuydu. “Ed-dünyâ mezra’atü’l-âhire” dünya ahiretin tarlasıdır.
Dünyada ne ekersen, ahirette onu biçersin” diyordu. Zengin olup, fakire,
fukaraya, yetime yardım etmek dilerdi. Dileğini mürşidine açtı. Açtı ya,
yüzbin volt cereyâna çarpıldı. Veliler velisi Hacı Bayram-ı Veli:
El fakru fahri (fakirlik benim övüncümdür)” diyor ve “Bizim mesleğimiz
fakr-ı sûrî ve manevîyi kabulden ibarettir. Mal, mülk uman bizden uzak
ola!.” Deyivermiştir. Çünkü, Hacı Bayram’ın felsefesinde zenginlik, gönül
çarşısında olabilirdi. Madde dünyasında değil.
İşte, bu noktada, müridle mürşidin yolları ayrılıyordu. Yolun ayrılması
demek, oraya gurbetin girmesi demekti. Gurbet bir kişiyi potasına almaya
görsün. Kavurur, yakar, pişirir, olgunlaştırırdı.
Akbıyık’la mürşidi arasına gurbet girivermişti.
Şeyhinin “bizim zenginliğimiz fakirliğimizdedir.” Cümlesiyle şaşkına dönen
Akbıyık, huzurdan alel acele çıkarken tarikat tacını başından düşürür. Bu
tacın düşmesi olsa olsa şeyhin hikmetindedir diye düşünür ve başına
bundan böyle hiçbir şey almaz. Hep başı açıktır.

Arzusu olmuştu. Çok büyük zenginliğe kavuşmuştu. Ama bu arada gurbet
de onu pişirmişti. Bursa’da şehrin en görkemli sarayını satın aldı. Malını
ve mülkünü sayısını miktarını bilmiyordu. Fakire, fukaraya ve yetime
yardıma koşuyordu. “mal ola yalan-mülke’de yalan” diyordu…
Akşemseddin’le birlikte İstanbul’un fethine katıldı. Varna seferine iştirak
etti. Müslüman- Türk ordularının mânevi mimarıydı.
Bursa’da ikamet ettiği sürece, irşâd görevini mükemmel bir şekilde
yürüttü. Cezbeye daldığı anda terk-i dünya ederdi. Hattâ Bursa’da ona “El
Meczûb” adı verilmişti.
Kabri Bursa’dadır.
Akbıyık adı ile hem İstanbul’da, hemde Bursa’da iki ayrı semt
bulunmaktadır.
“Yandım cemâlin şem’ine. (ışığına)
pervâneyim pervâneyim” diyerek, pervâneler gibi dönüp durduğunu
anlatmak ister.
Ve şöyle seslenir:
“Şol dem gördüm didarını
Divaneyim divaneyim
Yandım cemâlin şem’ine
Pervâneyim pervâneyim
Ben aşk meyinde sâkiyim
Ol mâşukun müştakıyım
Gel içireyim aşktan
Meyhâneyim meyhâneyim
Gavvası bahr-I vahdetim
Buldum hakikat bahrini
Deryaya saldım katremi
Dürdaneyim dürdaneyim
Bildim seni buldum anı
Verdim bunu aldım anı
Terk eyledim cism-ü canı
Cânâneyim cânâneyim

Terk eyledim ben şeş cihet
Oldum anınla hem-cihet
Yâr gncini pinhân içün
Viraneyim viraneyim
Gel ey Hüdâ Şemsi dün
Buldum Hakk’ı oldum yakin
Söyleme sır eylem tâş
Sırhaneyim sırhaneyim”

“BİLMEK, BULMAK, OLMAK…”
İşte hakikat sırrının yolundaki üç basamak. Bu üç basamağın daha
birincisinin üzerinde, zavallı bacaklarımızla dik bile duramıyor ve ikinci
basamağa geçemiyoruz. Sonra, ikinci basamaktakilerin hallerine şu
kahrolası dünya gözlerimizle delilik” deyip geçiyoruz. Asıl deli biziz! Kalp
gözümüzle bakmadığımız görmediğimiz sürece hep böyleyiz ikinci
basamağa da adım atamayacağız. Çok yazık!
Hüdâ-yı Şemsi, yâr’e yâr olmasını bilmiş, cism-ü canı terk eyliyerek O’nu
bulmuş ve O’nu” emriyle olmuştur. Olmak, kemale ermektir. Hamlıktan
kurtulmaktır. Dünya renklerinden sıyrılmak ya da dünyaya yeni bir renk
vermektir.
Bursa’da derslerine devam etti. Kendini asla yeterli görmüyor ve her gün
öğrendiklerine bir yenisini katmaya çalışıyordu.
Bursa’ya Yeşil Bursa adı boşuna verilmemiştir. Yeşil Bursa adından
yeşilliklerle bezenmiş tabiat içinde bir şehir olduğunu anlattığı gibi, yeşilin
hayat, yeşilin yaşamak olduğunu da gözlerden ırak tutamayız. İnsanlara
hayat veren, yaşamak muştusu veren, öldükten sonra da insanların âmel
defterinin kapanmadığını, yaşamaya devam ettiğini anlatan nice veli,
evliyâyı Bursa şehri bağrında taşımaktadır.
“Bir rivayette (bu) Akbıyık’tan, İsmail Hakkı’nın sözüne göre bizzat sahibi
Bayram’dan, Mak’ad Hızır Dede feyiz almıştır. Hızır Dede aslen Mihaliç

ahalisinden biri koyun çobanı imiş. Ayakları kötürüm olduğu (Aslında
gençliğinde çobanlık yaparken soğuktan donduğu için ayakları kesilmiş
olup mak’adı üzerinde yürüdüğünden kendilerine bu lâkap verilmiştir.)
için Bursa’ya gelip Ulu Cami’deki eski minareye dayanmış ve zikrullahla
meşgul olmaya başlamış. Çoban iken kâmil bir veli olmuş. Ona da meşhur
Bursa’lı Şeyh Mehmet Üftâde Efendi (vefatı, 93 yaşında ve 988 senesinde)
intisab etmiş. Bu zâtın, İsmail Hakkı’nın beyanına göre hesabdan
efzundur (görülmemiş güzellikte halleri sayısızdır) vâlide kazaz (ipekçi)
dükkânında otururken Hızır Dede’ye muhabbet edip ve sekiz sene
hizmetinde olmuştur.”
Ayakları kötürüm bir çoban, Ulu cami’nin minaresine yaslanmış, zikir
yapmakta. İşte yol. Çobanlıktan kâmil insanlığa. Yolda İslâm tasavvufu
var. Yaşanan, yaşatılan, dipdiri, burcu burcu tasavvuf.
Akbıyık Sultan, “Bursa’da zaman’ı nur damlaları ile yıkayan er’lerden…
Aşk mey’inin Hacı Bayram elinden içip, bir çağlayan, aşk çağlayanı olan O.
Aşk. Muhabbet. Hasret tokmağıyla ezim ezim ezilmek. Muhabbet anında,
kendini tavus kuşu gibi rengârenk görmek..
Bakalım Akbıyık Sultan ne demiş?
Okuyalım. Duyalım. İşitelim hele..
( AYNÎ, M. Ali; Bayram Veli, Akabe Yayınları 50, Mart 1986, Sahife: 155)
“Ezelden ben bu aşka yana geldim
kalp derdin şarabın kana geldim
Şu bülbülün ki gölden ayrı düştüm
Firakıyla bu haristane geldim”
Benim Yusuf bugün Ken’an ilinde
Mısır şehrindeki sultane geldim
Aşıklar dârını gördüm dikilmiş
Kararım kalmadı meydâne geldim
Selâdır aşk eri yoldaşlarına
Giyip tavusleyin devlâne geldim
Şikânım sürüyüp sahraya çektim

Av iletmek için sultâne geldim
Boş oynadım anın aşkı yolunda
Bu meydâne acep merdâne geldim
Bu zulmette kalan dertliler için
Benim Şems-i Hüdâ dermâne geldim” diyen Akbıyık Sultan, bülbülüm,
lâkin gülden ayrı düştüm ve ondan ayrılmakla dikenlerle dolu şu
maddesel dünyaya düştüm, ancak aşk erinin eteğini bırakmadım, sabır
değirmeninden elendim ve böylece zulmette kalan dertliler için dermana
geldim diye seslenmektedir.
İşte aşk aşkın adı tasavvuf…
Tasavvuf için kim ne demiş? Birkaç cümle aktaralım., istedik.
- Tasavvuf, vakitleri muhafaza etmektir. Bu da, kulun haddini bilmesi,
Rabbı’na muvakat etmesi ve vaktinin gayrisi ile bulunmasıdır. (haline razı
olmasıdır.)
CÜNEYD
- Tasavvuf, Hakk’la beraber istirsâl (kulun kendisini kayıtsız ve şartsız
Allah’ın irâdesine teslim etmesi) dir.
İBN ATÂ
Akbıyık Sultan’da tasavvuf okyanusunun usta yüzücülerindendir.
Okyanusun olanca derinliklerine inmiştir. Çünkü, o’nun oksijen tüpü Hacı
Bayram tarafından doldurulmuştur.
(8) KELÂBÂZÎ, Ta’ruf, Doğuş Devrinde Tasavvuf, Hazırlayan: Süleyman Uludağ,
Dergâh Yayınları, İstanbul 1979, Sahife: 132-137

Akbıyık Sultan, günümüze kadar uzanan Hacı Bayram Veli’nin
CEVVETİ’likte şekillenen aşk ve iman zincirinin başıdır. Ondan Hızır
Dede’ye , Hızır Dede’den Üftâde’ye , Üftade’den Aziz Mahmut Hüdâi’ye
ve ondanda günümüze kadar gelen kutlu bir halka. Çağlara İslâm-Türk
mührünü vuran bir büyük aksiyon.
Şimdi bu büyük aksiyonun başı Akbıyık Sultan hakkında Fuat
Bayramoğlu’nun eserindeki dipnota bir göz atalım.

Şakayık’ta 6.ncı Padişah II Murad devri şeyhlerinden olarak sayılan
Akbıyık Ahmet Şemsettin Efendi, Hacı Bayram-ı Veli’nin ünlü
müridlerindendir. Akbıyık’ın adı ve yaşam öyküsü üzerine bilgileri iyi bir
şekilde özetlemiş olan Sadedin Nüzhet Ergun’un Türk Şiiri’ne (I/394-398)
bakılabilir. Yaşamının özeti: Hacı Bayram tarikatına mensuptu. Murad
II.ile Kosava savaşında bulundu. (1448) Fatih Mehmed’in dostluğunu
kazandı. Ak Şemsettin’le benzerlikleri İstanbul’un alınmasına katılmış
olmaları yanında Hacı Bayram-I Veli tarafından deneye uğratılmış
olmaları gelir. Bayramiler İstanbul’un fethinde önemli rol oynamışlardır.
Bu konuya Ak Şemsettin vesilesiyle değinilmiştir. 1481 yılından sonra
olduğu tahmin ediliyor. İstanbul’da ve Bursa’da Akbıyık adını taşıyan iki
mahalle vardır. Mecmuatı’n –Nezih’de (bu antoloji hakkında Belgeler
Bölümünde, s.234 bilgi verilmiştir.) tasavvufi bir gazeli vardır. Kimi
yazmalarda Şemsi Hüda mahlâsıyla görülen tasavvufi şiirler onun olarak
tahmin edilir. Akbıyık’ın yaşamında şeyhi Hacı Bayramı Veli ile ilişkin
olarak yazılan ilginç bilgilerin çoğu menkıbe söylence türündendir.
Kanımca tasavvuf tarihimiz açısından da anlamlı olan bu öykülerin bir
özetini vermek yerinde olacaktır.
Akbıyık zengin bir kişi olmak istiyordu. “Erenler nakde kılmıştır duayı,
ayıran fetvasınca nakd ile iktifa eylemek” yanlısı idi. Oysa, Hacı Bayram
mal hırsını yeğlemeyen bir mürşit idi. Hattâ törenlerde çarşıda pazarda
dilenerek yoksullar için para toplardı. Bir gün yine yolda konuşurken Hacı
Bayram (El-fakru fahri) fakirlik benim övüncümdür. Hadisini müridlerine
açıklıyordu. Akbıyık (Ed-dünyâ mezra’atü’l âhilere) dünya âhiretin
ekmeğidir. Dünyada ne ekersen, âhirette onu biçersin hadisiyle karşılık
vererek, bundan dolayı zengin olmak isteğini ve yoksullara yardım
etmesinin daha iyi olduğunu ileri sürer.
Bunu şeyhlerinin yaşamlarını anlatan Şeyh Mehmet Şemseddin Efendi,
Tâdigâr-ı Şemsî, (Bursa-ı 1332; s.220-221) de bu konuda şöyle yazar:
“Erbâb-ı tarikatın malûmudur ki şey-i şerifte bâb-ı ittihad mesdüd olduğu
gibi tarikat-i aliyede de itiraz kapısı kapalıdır. Çünkü mürşit tabiptir, derviş
hastadır. Gerçi hekimin ilâcı acı, perhizi güçtür. Fakat kesb-i sıhhat etmek
isteyen hasta buna katlanmalıdır. Bazı kimselerin gına bazılarını da fakr
yoldan çıkar. Fakr demekten maksatları fakr-ı hakikidir.

Her ne ise Hacı Bayram bizim mesleğimiz fakr-ı süri ve maneviyi kabulden
ibarettir, bize yakın olma! Buyurmuş
Akbıyık tasavvuf terbiyesine yakışmayan bir davranışından sonra şeyhinin
yanından kırgınlık ve aceleyle çıkıp gider. Bur arada tacını başından
düşürür. Daha sonra davranışından pişman olan Akbıyık tacının
düşmesinin şeyhinin incinmesinden ve kerametinden ileri geldiğine
inanarak bu olaydan sonra bir daha başına bir şey giymez, hep başı açık
dolaşır. Saçlarını da uzatmıştır. Bir oğlunun da o şekilde başı açık gezdiğini
Şakayik’ten öğreniyoruz.
Akbıyık’ın dileği yerine gelmiş ve kendisi o kadar zengin olmuş ki
oturduğu evin her köşesinde guya bir hazine varmış. Fakat o bu hazinenin
altınlarının korumasıyla uğraşmayıp yoksullara ve ihtiyacı olanlara sarf
edermiş. İlahi cezbesinin çokluğu o düzeydeymiş ki “şevk-ı
mahabbetu’aılah ile sekr üzere olduğu zaman daire-i akılda olduğu
zaman efsun inmiş. Kendisinde meczupluk hali bulunduğundan Akbıyık
el-mevzâb olarak ün almıştır. Bursa’da cennet gibi bir yerde köşke
benzer bir ev satın alıp onda yaşarken ölmüş ve orada adıyla ün alan
yerde gömülmüştür. Mezarı ziyaret edilen yerlerdendir.
“Akbıyık’ın Hacı Bayram’ın halifelerinden olduğu hakkında bütün eski
kaynaklardaki bilgiye, Ekrem Hakkı Ayverdi, Ömer Lütfü Barkan’ın bir
makalesinden aldığı bir sicil kaydı ile itiraz ediyor. Bu kayıt bazı çiftcileri
“Merhum Sultan Murad-ı Hüdavendigâr temlik edip merhum Akbıyık
Dede Sultan hazretlerine vakfetmiş” olduğuna dairdir. Ayverdi Akbıyık
hakkındaki bilgilerden haberi olmakla birlikte sadece bu çok önemli tahrir
defteri kaydına dayanarak “Her ne de olsa yukarıda Murad-ı
Hüdavendigâr’ın arazi temlik ettiği, Akbıyık ismindeki zatın Hacı Bayram-ı
Veli ile münasebeti pek kabi değildir. Hacı Bayram-ı Veli epeyce
sonradır” demektedir. Aslında bu kayıt Hüdavendigâr ve Murad isimlerini
görünce bunun Murat I. (1360-1389) zamanına ait olduğunu kesinkes
ifade etmez. O ibare Prof. Barkan tarafından doğru okunarak Murad-ı
Hüdavendigâr değil Murad Hüdavendigâr şeklinde yazılmışken Ayverdi
Murad-ı Hudavendigâr şeklinde yazarak yanlış yorumlamıştır. Zira
kayıttaki Hüdavendigâr sözcüğü orada padişah anlamına kullanılmıştır. Bu
tabir eski kayıtlarda yalnız Murad. I.a inhisar ettirilmemiş, padişahların bir

çoğu hakkında kullanılmıştır. Örneğin Prof. Barkan’ın makalesinde 45, 54,
94, 95 numaralı kayıtlarda Gazi Yıldırım Hudavendigâr, Bayezid
Hudavendigâr’dan söz edilir. S. 346 daki Süleyman devri defterinden
“Hüdavendigâr hazretleri Trabzon’da iken…” Belgeler Bölümündeki No.
20 de (sayfa.271-31) çeşitli cümlelerde Hüdavendigâr ve Gazi
Hudavendigâr kelimeleri geçer. Belge No. 44 de (sayfa,65) “Sultan Selim
Han… zamanında berat-ı âlişan sadaka olmağın hûdavendigâr dahi
mukarrer tutub…” demekle Kanuni Süleyman kast edilmiştir.
Akbıyık hakkındaki kayıtta (no. 220-sayfa.351) “Sultan Murad:
Hudavendigâr edüb sonra. Sultan Mehmed nişaniyle tasarruf etmiş”
denildiğine göre bu sultan Gazi Sultan Murad-ı Hüdavendigâr değil
Mehmed’in babası Murad II.dir nitekim No.221 de de” merhum
Hüdavendigâr nişaniyle tasarruf etmiş andan sonra merhum Sultan
Mehmet mukarrer tutub nişan-ı şerif vermiş” denmektedir. Adigâr-ı
Şemsi’de bu konuda aynen şöyle denilerek şüphe bırakılmamaktadır”.
Evasıt-ı Cumadel-ülâ sene 844 tarihli temliknâme mucibince Sultan
Murad Hanı Sâni hazretleri Yenişehir kurasından Eistos (?)……….
Karyesine mumaileyle ihsan ve evail i Cümadel-ülâ 856 tarihli Fatih Sultan
Mehmed Han hazretlerinin, fermanı vechile mezkûr olan zaviye ve
türbesini bina eylemiştir. (sayfa 221) . Bu itibarla da Akbıyık vakfına ait
kayıttaki Murad Hüdavendigâr ibaresini I. Murad olarak kabul ederek,
yalnız bu anlayışla Akbıyık hakkındaki tüm öteki kaynakların verdiği
bilgileri bir yana bırakmak yerinde olamaz. Eğer kayıtların tarihinde
bilmediğimiz bir sarahat yoksa bunu bir zühûl saymak lazımdır.
Ayverdi’nin dev eseri içinde böyle bir zühûl olması da o eserin değerini
asla azaltmadığı inancındayım. Sarı Abdullah Ef. Semerat’ta. (s.145) “Şeyh
Mahmud-ı Üsküdarî Hz.daki Üftade Ef. Dendir ve onlar Hızır
müntesiptirler” demekle Celvetiliğin Akbıyık yoluyla Bayramiye’den
çıktığını anlatmıştır.

52-BALIKESİRLİ LÜTFULLAH
Şeyh Lutfullah’da veliler velisi Hacı Bayram-ı Veli’nin ünlü talebelerinden
ve müridlerinden birisidir. Balıkesir ve civarının mânevi mimarlarının
başında gelmektedir. Kendi adıyla anılan Balıkesir’deki Lutfullah Camiinde
medfundur.
Şeyh Lutfullah’ın mezar taşına yazılmış olan manzumeden İskendiyar
oğlu neslinden geldiği, Karesi’de doğduğu belirtilmektedir.
Mezar taşındaki manzume aynen şöyledir:
“Kimine mülk verir kimine velilile verir Hz. Allah
Burada yatan veli İskendiyar oğlu neslinden Şeyh Lutfullah
Karesi’de doğup ilmi irfanı orada yapmıştı tamam
Büyüklerin dileğiyle Ankara’ya gidip yaptı bir hamam
Faziletli, duygulu, işbilir, cömert bir zattı; açıktı eli
Kendisini Ankara’dan tanımıştı Hacı Bayram-ı Veli
Hacı Bayram’la beraber geldiler Karesi’ye
Hacı Bayram kendisini kemâle erdirirsin diye
Hacı Bayram’ın Balıkesir’de vekili oldu
Bu mâna gülü burada açtı, burada soldu
Halifelik devri rastlar 1404 ile 1421 yılına
Allah ne isterse onu ikram eder kuluna”
Bu manzume de göstermektedir ki, Şeyh Lutfullah 17 yıl Hacı Bayram’ın
vekilliğini yapmıştır. 1404 tarihi ile 1421 tarihleri arasında, Balıkesir ve
çevresinin aşk, feyz ve gönül ırmağı olarak, nice insanı bağrında yumuş,
arıtmıştır. Nice gönül ilâhı sevda ile alev alev yakmış ve yandırmıştır.
O yıllarda Karesi adı, Balıkesir’in adıdır. Karesi toprağı Hacı Bayram’ın ilim
ve iryadını arar, sorar olmuştu. Hacı Bayram’ın ünü köy köy, belde belde
söylenip durmadaydı. Pozitif bilimleri hemal etmiş olan Lutfullah,
manânın kaynağına gitmeliydi. Gitti Ankara’ya vardı. Hacı Bayramın
dergâhına.Orada diz çöktü, nefsini yıktı, toz etti. Manâ ilminin
merdivenlerini birer birer adımladı. Bulutların üzerine çıktı. Topukları toz
toprakta, alnı ve beyni bulutların üstündeydi. “Ankara’da bir hamam”
yapmanın manâsı da, içini, yüreğini, gönlünü beynini o büyük Veli’nin

gösterdiği metodla yuyup, yukarı arıtmasıydı. Yani, tasavvuf ehli
olmalıydı.
*
Şeyh Lutfullah’ın oğlunun adı Bahaüddin Efendi’dir. Oğlu da Bayramî
erenlerindendi. Babaüddin’in oğlu da Muhittin Mehmet Efendidir.
Şeyh Lütfullah’ın oğlu Bahaüddin Şakayık adlı esere göre Hacı Bayram
Sultan hazretlerinin veliliğini, tacını giyerek ve son nefesine kadar o tacı
çıkarmayarak yapmıştır. Son nefesini verdiğinde Hacı Bayram
eserlerinden olduğunu simgeleyen tacı başı üzerindeydi.
Şakayık’ta oğlu Bahaüddin Efendi’ye ait bilgiler de verilmiştir. O’nun
Ref’ül müşebbehi’l-âmme isimli bir eseri olduğu bildirilmiştir.

53-AKŞEMSETTİN ( 1389-1458)
ŞEYH MUHAMMED ÎBNÎ HAMZA
Şeyh Hamza(namı diğer Kurtboğan Hoca)’nın oğlu. Hem öyle bir Şeyh
Hamza ki dillere destan keramet ehli. Derler ki: Amasya’nın Kavaklı
Kasabası’nda vefat eden Şeyh Hamza, ebedi güzellikler âlemine göçünce
kasabaya uzun süredir korkunç saldırılar yapan bir kurt varmış. Yeni bir
ölü kabrine gömülünce, mutlaka mezarları açar, cesetleri yermiş. Şeyh
Hamza’nın kabrini, gömüldüğü günün ertesi sabahında ziyaret edenler,
Şeyh’in elinin kabrin dışında, kurt’un da ölü vaziyette olduğunu görürler.
Kurdu boğan eli yıkandığında, el kendiliğinden toprağın içine çeki- liverir.
İşte bu nedenle Kurtboğan derler Şeyh Hamza’ya.
Akşemseddin böyle bir babanın oğludur.
Akşemseddin... Evet Akşemseddin...
İstanbul’un İSLAMBOL-TÜRK ŞEHRİ olmasında büyük emeği bulunan
ulular ulusu. Fetih ordusunun en önünde. Fethin sembolü.. Fetih ki, ne
fetih... İslam Peygamberi’nin övdüğü ordunun manevi komutanı... İşte o
Akşemseddin.. İşte 0. ..
1389’da Şam’da dünyaya gelmiş. Şahabettin Sühreverdi soyundan
Kurtboğan Hocanın oğlu. Küçük yaşta babasıyla birlikte Anadolu’ya gelen
Akşemseddin, eğitimini Amasya ve Osmancık’ta yapmış, henüz yedi
yaşındayken Kur’an öğrenmiştir. Daha sonra dini, akli, temel bilimlerin
hepsinde önemli mesafeler kat ediyor. İkinci Bayezid’in kazaskerlerinden
İmam Ali Efendi O’nun en çok tasavvufa eğilimini tespit etmiştir. Ve onun
Hacı Bayram’la tanışmasını ister. Ve işte, o andan itibaren, Hacı Bayram
teknesine girmiş ve yoğrulmaya başlamıştır. Yoğrulmuş ve olmuştur.
* OLUŞ Ki, NE OLUŞ...
İstanbul’un fetih muhasarasında bu oluş, fethin gününü, saatini ve
sancağın dikileceği zafer burçlarından ilkini BİLİŞ…
Ve devamlı FATİH’ in otağında, komuta heyetiyle beraber.Ve İstanbul’a
ilk giren kahraman atlıların arasında 0... Fatih’i Fatih yapan usta... Çağ
açıp çağ kapatan muzaffer orduların komutanını eğiten, hattâ eriten O…

Sultan Mehmet, O’nun talebesi. Talebesini hamlıktan olduğuna getiren
O… İstanbul'un kutlu bağrında Eba EYYUBî ENSARÎ (Eyüp Sultan ’ın) kabrini bulan 0... Elleriyle, parmaklarıyla, sözleriyle yol gösteren O… O
Akşemseddin…
Fetih’den 5 yıl sonra, 1458’ de Göynük’te ebedi sevgilisine kavuştu.
Ölümsüzlüğe ulaştı...
Aynı zamanda çok iyi bir tıp alimi. Lokman Hekim sanki... Osmanlı
Padişahı Fatih’in karşısında ayağa kalkmadan, O’na iyi bir ders veren ve
bu dersle, Türk’ün insanlara kucak açma, hoşgörülü olma, mağrur
olmama, affedici olma özelliklerini bir liderin kafasında ateşleyen gönül
dinamiti...
işte bu yüceler yücesi Akşemseddin’in Hacı Bayram-ı Veli’ye intisabının
öyküsü, mensubu olduğu Büyük Türk Milleti tarafından yaklaşık 600
yıldır, dilden dile anlatılır durur. Bizde bindik gönül atına... Dört nala o
günlere ulaştık.
Osmancık’ta gözleriyle beyni ve kalbi arasında köprüler kurmaya,
kafasında nurdan bir manzume gibi inanç ve imar, abidesini örmek için,
sürekli araştırma yapan Akşemseddin, aradığını bulabilmek umudu ile
çırpınıp durmaktadır. Arar...Arar...Arar...
Derler O’na:
-Ankara’da bir Hacı Bayram Veli Var. Veliler velisi...
Duyar ya bunu... Duramaz Osmancık’da. Osmancık O’na gayri dar
gelmektedir. Irmakların denize suyun hasretle akışı misalince Ankara’ya
akmak ister. Varmak, büyük denize kavuşmak ister. Osmancık
Medresesindeki müderrisliği bırakır, düşer yollara...
Ankara kara bulutların dağıldığı umutsuzluğun bir mum gibi eridiği ulvi bir
şehir. Evliyalar diyarı bir kent. Zamanlar içinde en güzel zaman, Hacı
Bayram’lı Ankara zamanlarıdır. Güneş Elmadağ’ın omuz başından
”Bismillah”la gülümserdi. İşte o zamandan bir parça...
"Hacı Bayram Sultan tabl ve nakkare ve tuğ ve alem ile çarşıda ve pazarda
devreyleyip züll-ü süvali ihtiyar eylediklerinde maksutların olduğuna vasıl
olmadıkları sebepten ol fazılı fazâil asar şeyh bizrükvar hakkında bir miktar inkar
üzere idi..."(1)(1):Şalâyık Tercümesi Syf:240

Evet... Manzara bu... Osmancık’ın müderrisi Akşemseddin bu manzara
karşısında şaşkına dönmüştü. Umut bağladığı, kurtuluşu olarak gördüğü
Hacı Bayram, bazı müridleriyle birlikte para topluyordu. Şaşkınlığı
bundandı.
Oysa Hacı Bayram-ı Veli Şakayık yazarının belirttiği gibi inkâr üzre değildi.
Akşemseddin’de öyle zannetmişti.İkisi de yanılıyordu.
Çünkü,
"Maddecilerin putlaştırarak, hayatın esası haline getirdiği parayı esir
almalı ve İslam’a köle yapmalıydı. Müslüman ile parayı, bu ikisini yanvana
getirip, gerçek müslümanın emrine paravı verdiğimiz gün, bugün dahi,
süper güçler bile yer değiştirecektir. (Elbette bu sözümüzle bugün
meydanlarda gördüğümüz maddeci-çıkarcı-insanları sömüren-Kur’anî
yaşantı ile bağaşmayan hâl ve hareketleriyle de İslâm adına İslâm’a zarar
veren oluşumlardaki, üç kâğıtçı, bölücü, hattâ vatan düşmanı, devletmillet ve bayrak düşmanlarını asla kastedmiyoruz.)
*
"Müslüman insan, Asr-ı Saadet’teki TOPYEKÜN KALKINMA sistemini iyi
tahlil etmelidir.
Çünkü,
Peygamber’imiz fakir değildi. İyi bir ticaret erbabıydı. İsteseydi süper
zengin olurdu. O,hiç bir zaman zengin olmak, mal mülk sahibi, para- pul
sahibi olmayı hedeflemedi. O,davaya gönül verenlerle bütünleşmeyi
hedefledi. Ekonomi sahasında bütünleşmek, topvekün kalkınmak
ülküsünün altın anahtarını, ebedi reçetesini O verdi.
Dedi ki:
-“Komşusu açken tok yatan bizden değildir."
Sahabeden açlık çeken birini görünce, O’da açlık acısını taddı.Acıyı
gidermek için kuşağının altına taş bağlardı.
Dedi ki:
-"Helal rızk aramak her müslümana farzdır."
Sormuşlar:
-"Dualarımın kabul olmasını istiyorum. Ne yapmam lazım?"
Dedi ki:
-"Helal kazan. Helal kazan ki duaların kabul olsun.Çünkü,ağzına haram
lokma götürenin duası kırk gün kabul olmaz."
İşte böyle...

Bu konu bir okyanus. Biz de, okyanustan bir-iki damla ile konumuzu, Hacı
Bayram-ı Veli’nin çarşıda, pazarda müridleriyle para toplaması hadisesini
açmaya, izah etmeye çalışıyoruz.
~ Temel mi?
Temel şu: "Komşusu açken, tok yatan bizden değildir."
Temel: Topyekün kalkınma.
Bugün insanlık aleminin, onca üniversitenin, bilim-ilim adamının,
insanlığın huzuru, kurtuluşu ve refahı için ortaya attıkları milyonlarca cilti
tutan teori ve düşüncelerinin hiç birisi bu ölçüyü, bu temeli geçemiyor.
Komşusu açken tok yatmamak... İşte özün özü.. .İşte, milyonlarca cilti
tutan laf salatasını, o salataları icad edenlerin yüzlerine fırlatan tek
cümle... Tek cümle bu...
Şu halde...
Şu halde, idarecilere, liderlere düşen vazife, bu temel üzre hareket
etmektir. Bu temel üzerine dev binalar kurmaktır. İdarecirlider önce
söylediklerini yaşamalıdır. Diliyle kalbi, kalbiyle yaşadıkları, yaptıkları
uyum içinde olmalıdır.
Hacı Bayram-ı Veli Bir hikmet denizidir,
Osmancık müderrisi Akşemseddin’in madde gözüyle gördüğü bu para
toplama hadisesinde de muhteşem bir hikmet gizlidir. Akşemseddin o
anda, işte onu görememiştir. Çünkü, madde gözüyle Bakmış, kalp gö züyle görmemiştir. Çünkü, henüz kalb gözü açılmamıştı...
Akşemseddin’ e dönelim...
Şaşkın müderris, özün özüne ulaşamamış, nefsi yenmenin, top- yekün
kalkınmanın ne olduğunu bilememiş, bir başka ışığa ulaşmak istemiştir.
Horasanlı,Haf Köyü’nde doğan ve şimdi kabri Herat’ta bulunan Şeyh
Zeyneddin-i Hafi’ ye intisab etmek ister. Ve düşer Arabistan yollarına. .
Ankara’ daki arayışından geri döner...
Döner ya...
Mıknatıstan, ışıktan kaçmak mümkün mü?
Günlerden Bir gün, rüyasında boynuna bağlanmış bir zincir görür. Işıl ışıl
parlayan zincir. Zincir Boynundan tutmuş ve kendisini çekmektedir.
0 ne?
Zincirin öteki ucunda biri var. Mıknatıslanmış elleriyle bu madde, bu
metal yığını vücudu boynundan yakalamış, çekiyor. Zincirin öteki ucunda,
Hacı Bayram-ı Veli var...
Derler ki;

Akşemseddin zincir rüyasını, Zeyneddin-i Hafi’ ye intisap etmek için
Halep»e gittiğinde, orada görmüştür. Halep’te Bu rüya üzerine
duramamış ve hızla Ankara’ya dönmüştür.( 2 )
Akşemseddin, bir ışık hızıyla Ankara'ya dönmüştür.
Bu sefer, ne olursa olsun, hangi manzarayı görürse görsün, ne yaparlarsa
yapsınlar gitmeyeçekti. Boynunda asılı duran zincirin sırrını çözecekti...
Geldi...Gördü...Buldu...
Anlatılıyor... Aynen şöyle:
Hacı Bayram müridleriyle Birlikte tarlada çalışıyor. Ellerinde oraklarla ekin
Biçiyorlar. Baktı, seyretti. Kimse ona Bir şev söylemedi. Vardı, bir orakta o
aldı eline. Öğle vaktine kadar o’ da orak salladı. Öğle vakti gelmiş, mola
verilmişti. Hacı Bayram, müridleriyle kurulan sofraya oturmuştu. Ve
sofraya Akşemseddin çağrılmamıştı.
"Acaba, ilk geldiğimde, kaçıp gitmemin, Osmancık’a dönmemin cezası mı
veriliyor?"diye düşünüyordu.
Bekledi... Bekledi... Davet edilmedi
Bir müddet sonra, sofradan köpekler için ayrılan yemekleri iştahla yiyen
hayvanları gördü. Köpekleri gördü, boynunda asılı duran nurdan zinciri
gördü. Gönlü fırtınaya tutulmuştu. Katıldı köpeklerin arasına, yedi onların
tabaklarından...
İşte, o an yenmişti nefsini. Yıkmıştı gururunu.
İşte, o an sofraya davet edildi. Buyur edildi.
İşte o an, zincirden kurtuldu. Zincirin halkası oldu...
Akşemseddin,işte o an muradına erdi.
0 an,aydınlığın billur damlalarıyla sarmaş-dolaş oldu.
0 an,kanatlandı göğe ulaştı.
0 an, “HACI BAYRAM PİRİM SULTAN" isimii şu dizeler dökülüverdi
dilinden...:
"Aşık oldum sana candan
Hacı Bayram Pirim sultan
Gönül himmet umar senden
Hacı Bayram Pirim sultan
Irak mıdır yollarınız
Taze midir gülleriniz
Hub söyler bülbülleriniz
Hacı Bayram Pirim sultan

Ana varan olur hacı
Başındadır nurdan tacı
Molla Hünkarın sağdıcı
Hacı Bayram Pirim sultan
Al yeşil sancağı kalkar
Türbesi misk gibi kokar
Altın şem’aların yakar
Hacı Bayram Pirim sultan
Al yeşil zeynolmuş üstü
Server Muhammed’in nesli
Yaradan Allah’ın dostu
Hacı Bayram Pirim sultan
Şensin Allah’ın velisi
İki cihanın dolusu
Evliyaların ulusu
Hacı Bayram Pirim sultan
AKŞEMSEDDİN der varılır
Azim tevhidler sürülür
Yılda bir çağı bulunur
Hacı Bayram Pirim sultan.
İşte Akşemseddin’in Pirim Sultan dediği Hacı Bayram’ı tasviri böyle. Hacı
Bayram’ın aşk potasına girmişti. Aşk ile yanacak, tütecek, olgunlaşacak,
ışık haline dönüşecekti.
*
Derler ki;
“Akşemseddin’in gördüğü (bu)itibar (ve)süratli yükseliş, çevredekilerin
kıskançlığına yol açmıştır. Ak Şeyh’in kısa sürede Halife oluşunu
yadırgayanlar Hacı Bayram Veli’ye sorarlar:

-“Bazı dervişleriniz, kırk yıldır hizmetinizde olanlara, hilâfet
vermediğinizde, kısa sürede Akşeyh’i lâyık gördünüz. Sebepleri ne
olabilir?
Veli’den aldıkları cevap şudur:
-“Bu bir akıllı köse imiş. Her ne kim bizde gördü, işitti, olanların aslını
sormadan kendi buldu. Kırk yıl hizmetimizde bulunanlar ise, duyduklarını,
işittiklerini aslını sorup öğrendikten sonra kabul ettiler ve teslim oldular.
Aralarındaki fark budur.
Akşemseddin bir süre sonra Hacı Bayram’dan izin istemiştir. Ankara’dan
ayrılıp Beypazarı’na gitmiş, orada bir mescit ve değirmen yapmış, un
öğütmekle geçimini sağlamış.
Hacı Bayram Veli’den aldığı manevî bilgilerle çevresine toplananları irşad
etmeye başlamış, bu arada şiirler yazmış ve ilâhiler söylemiştir.(3)
İşte, 600 yıldır dilden dile, kulaktan kulağa aktarılan öykü bu. Osmanlı
Padişahı II.Murat, oğlu Şehzade Mehmet’i yetiştirmek üzere Hacı
Bayram’dan bir hoca istemişti. Hacı Bayram’da en seçkin talebesi
Akşemseddin’i münasip görmüş ve saraya, Edirne’ye göndermişti.
Akşeyh, Şehzade Mehmet’i üç yaşında teslim alır. Dahası ilerde
İstanbul’un Fatih’i olarak anılacak olan Mehmet’in mürebbisi, lalası,
hocası, yetiştireni, yönlendireni olur. Bir mürebbi olarak, hırçın kabına
sığmaz Şehzade’ ye hep İstanbul’u gösterirdi. O’nu İstanbul’un fethine
yönlendirirdi. Yönlendirdi, hazırladı, inandırdı. Tıpkı Sarı Hoca’ nın
Alpaslan’ı, Edebali’ nin Osman Gazi’yi yoğurup yetiştirdiği gibi(4)
Akşemseddin memleket idare edenlerle iç içe, idare edeceklerle yüzyüze
idi. Sarayın en gözde hocasıydı. Şehzade Mehmet, onun çizdiği ufuk,
gösterdiği doruklarda, tuttuğu ışıklarda yetişti ve çağlara mührünü vuran
Fatih Sultan Mehmet oldu.
Fatih, İstanbul’u fethedip surlardan içeri beyaz atıyla girerken, önündeki
at üzerinde Akşemseddin vardı.
İşte bizim atalarımızın, mâzimizin bir kilometre taşı da bu… Önde hocası,
ardında komutanı, lider Fatih… Hiçbir millette bir örneği daha yok…

Zafer kazanılmış, İstanbul surlarına Türk milletinin insanlık, hoş görü,
özgürlük, sevgi, brış, huzur ve refahı simgeleyen bayrağı çekilmişti. Zafere
vurulan mührün daha mürekkebi kurumamıştı. İki gün geçmişti.
Muzaffer komutan Fatih, hocası Akşemseddin’i ziyaret eder. Fatih
hocasından tarikate alınmasını ister. Kendisinin de bu erenler zincirinin
bir halkası olmak istediğini bildirir.
Bildirir ya, bildireceğine de pişman olmuştur.
Çünkü;
Yunus Emre’ nin dediği gibi
“Şeriat, tarikat yoldur bilene
Hakikat meyvesi andan içerü”
Çünkü;
Tarikat halkasında sonsuzluğu kucaklayan mânevî bir lezzet vardır. Büyük
imparatorlun lideri, başı, komutanı bu halkaya girdiğinde, bu lezzeti
taddığında, üzerinde taşıdığı saltanat görevini yapamazdı.
Bu nedenle Fatih’in bu talebini geri çevirdi.
Dedi ki:
“Bu yolda mânevî lezzet vardır. Bu lezzeti duyunca emr-i saltanat gözden
düşer. Sen ise muktezasınca mesalih-i devleti gereği ile ifa ve levazım ve
merasim-i saltanatı lâyıkı ile icra edemezsin. Ahvali âlem muhtemel olur.
Biz de gazab-ı ilâhiyeye düçar oluruz”(5)
Çünkü;
Millete hizmet te ibadetlerin en büyüğüdür.
Devlet kuran, devlet yöneten insanların en önemli görevleri, yönettikleri
topluma saltanatları süresince âdil, ölçülü, hoş görülü, kucaklayıcı,
birleştirici bir idare sunmalarıyla başlar.
“Fatih, bir müddet sonra yine karargâhında bulunan Akşemseddin’i
ziyaret ederek, 2000 filori ihsan etmiş ve yine arzusunu izhar eylemişse
de, şeyh, bu ihsanı redderek Padişahın bu arzusuna yine iltifat etmemiş
ve hattâ yanından ayrılırken ayağa bile kalkmamış, Fatih Mehmet bu
vaziyetten çok müteessir olmuştur.
Birkaç gün sonra Fatih, Akşemseddin’i huzuruna çağırtmış, bu davet,
Padişahla Akşemseddin’in arasında geçen hadiseye vakıf olanların endişe
ve merakını tevlit etmişti. Bu mülâkatta Padişah, Akşemseddin’e çok
iltifat etmekle beraber elini de öperek kendisinden özür dilemiştir. O gün
sabaha kadar beraber kaldıktan ve sabah namazını da beraber kıldıktan
sonra bu mülâkat sona ermiş, Padişah kendisinden (Eba Eyyubî

Ensarî)nin, şehrin surlarından birisinin civarında bulunan ve meçhul olan
mezarının tayinini rica etmiştir.
Akşemseddin, yanında oğlu ve bir çok zevat ile gidip Alemdar-ı Fahr-i
Kâinat Eyyub’un medfun bulunduğu yeri eli ile işaret ederek göstermiş ve
iki arşın açıldığında meydana çıktığı görülmüştür. Fatih, buraya bir türbe
ve bir de camii inşasını tasavvur ve Akşemseddin için de bir “hanigâh”
yapılarak İstanbul’ da ikametini tensip etmişse de, Padişahtan müsaade
alarak (Göynük) Kasabası’na gitmiştir.”(6)
Evet, fethin iki mânevî mimarı vardır.
Akbıyık Hazretleri ve Akşemseddin…
Birisi Bursa’ ya, ötekisi Göynük’e gittiler.
Bursa ve Göynük’ te irşad meclislerine ışık yağıyordu.
Hem yakıyor, hem yanıyordu.
Yanarken dilinden şu dizeler dökülüyordu :
“Zihi can kim münevverdür bugün nûr-u tecellâdan
Zihi dil kim muattardır heva-yı aşkı mevlâ’ dan.
Harabat içre uşşâkî görüp ta’n etme ey zâhid
Ki ol rüsva-yı aşk olmuş yanar derd-i dilâradan.
Gönlü dildâra verenler cihanda kılmadı ârâm
Budur âvâre sergerdan geçer dünya vü ukbâdan.
Temâşâsın duyan âşık nazar kılmadı ağyâre
Ki dâim aşk-u şevk ister usanmaz ol bu sevdâdan.
Cihanın mâverâsında kurubdur haymeyi âşık
Dü âlemden haber bilmez dahi ol arş-ı âlâdan.
Hüdâ’nın âşıkı çoktur veli Ak Şemseddin gibi
Kani bir gerçek âşık kim yanupdur derd-i Mevlâ’dan.”
Hüdâ’ya, Yüce Yaradıcı’ya âşık Veli Akşemseddin… Aşkın alevleri arasında
kavrulmakta. Usta, bunun yanı sıra irşad meclislerinde nice gönüllere aşk
kıvılcımlarını serpmektedir. Ayrıca, kalemi eline almış, eserler yazmaya da
başlamıştır. Sonunda;

Risaletün Nûriye, Halli Müşkilât, Maddetü’l Hayat isimlerini taşıyan üç
kitap yazmıştır.
Çok iyi bir hekim olduğunu ispatlamış olan Akşemseddin, bir çok hastayı
düçar olduğu dertlerden kurtarmıştır. İnsanlar onun bu ününü
duyduğunda, bütün hastalarını ona getirmiştir. Her türlü bitkiden, çeşitli
ilâçlar yapmış ve bunları derdine derman arayanlara “Bismillâh” diyerek
tatbik etmiş, onları iyileştirmiştir. Mânevî telkin ve tavsiyeleriyle de
psikolojik rahatsızlıklara derman olmuştur. Ona çağın lokman Hekimi
ünvanı verilmiştir.
“Akşemseddîn, birçok talebe yetiştirmiştir. Bunlar arasında zâhirî ve
bâtınî ilimleri çok iyi bilen yedi oğlu da vardı. Oğulları şunlardır:
Muhammed Sadullah, Muhammed Fazlullah,; Muhammed Nûrullah,
Muhammed Emrullah, Muhammed Nasrullah, Muhammed Nûr-ul-Hudâ
ve Muhammed Hamîdullah.
Meşhur halîfeleri ise:
Muhammed Fazlullah, Harlzatü'ş Şâmî Mısırlıoğlu, Abdürrahîm Karahisârî, Muslihuddîn Iskilibî ve j ibrâhim Tennûrî’dir.
Akşemseddîn hazretleri sohbetlerinde ve vâzlannda buyururdu ki:
"Her işe Besmele ile başla. Temiz ol, dâim iyiliği âdet edin. Tembel olma,
namaza önem ver. Nîmete şükr, belâya sabr et. Dünyânın mutluluğuna
mağrûr olma. Kimseye kızma, eziyet ve cefâ etme. Ömrün uzun olsun
istersen, "kimsenin nimetine hased etme. Kimseyi kötüleyip, atıp tutma.
Senden üstün kimsenin önünden yürüme. Dişin ile tırnağını kesme.
Ayakta pantolon giymekten sakin. Misvâkı başkasıyla berâber kullanmak
uygun olmaz. Çok uyumak kazancın azalmasına sebeb olur. Akıllı isen
yalnız yolculuğa çıkma. Gece uyanık ol, seher vakti tilâvet kıl, Kur'ân-ı
kerîm oku. Dâima Allahü teâlâyı zikret. Kendini başkalarına medhetme.
Nâmahreme bakma, harama bakmak gaflet verir. Kimsenin kalbini kırıp,
virân eyleme. Düşen şeyi alıp temizleyerek yersen, fakirlikten
kurtulursun. Edebli, mütevâzî ve cömerd ol. Tırnağınla dişini kurcalama.
Elbiseni, üzerinde dikmekten sakın. Cünüp kimse ile yemek yemek gam
verir. Yalnız bir evde yatmaktan sakın. Çıplak yatmak fakirliğe sebeb
olur,"
"Velî, insanlardan gelen sıkıntılara katlanıp, tahammül eden kimsedir.
Sıkıntıları göğüsler, belâlar yüzünden şikâyetçi olmaz ve adâvet

beslemez, düşmanlık tavn takınmaz. O, toprak gibidir. Toprağa her türlü
kötü şey atılır. Fakat topraktan hep güzel şeyler biter.
îmân, taklîd İle, babadan ve dededen görerek, sırf îmân ettim demekle
olmaz. Böyle taklid ile inanan kimseler, imtihân olunması bakımından
belâ ve musibetlere düçâr olmazlar. Belâ ve musibetler, Allah dostlarının
muhabbet ve sevgisini artırır. Nitekim altın için ateş ne kadar kızgın
olursa, altını o derece saf ve hâlis yapar. Bu sebeble kişi mânevî
mertebesinin i yüksekliğine göre büyük veya küçük belâ ve musibetlere
uğrar, Nitekim Resulullah efendimiz bir hadıs-i şerifle buyurdu kİ:
"Kişi, dînindeki sebâtına göre belâya (imtihana) mübtelâ olur. Afiyet,
kıymetini bilmeyen kimse için derd gibidir. Belâ, kadrini bilen için devâ
gibidir." Belânın, insanın Rabbine dönmesini sağlayan sıkıntıların kadrini
bilen, Hakkı gerçekden sevenlerdendir. Taklid ile sevenler değillerdir.
Çünkü taklid İle sevmek, belanın, imtihânın faydasını giderir. Sevilenin
hareketi, gerçek muhabbeti bozmaz. Nitekim Mûsâ aleyhisselâm,
Fir'avn’ın sarayında Âsiye Hâtûn tarafından büyütülürken, Âsiye Hâtûn
onu gerçekten seviyordu. Fir’avn İse, Asiye Hâtûnu taklid ederek
seviyordu. Âsiyu Hatun geçekleri övdügü için, onun hareketlerinden
incinmiyordu. Mûsâ aleyhisselâm Fir'avn'ın sakalını tutup çekince,
Fir’avn'ın sevgisi gerçek sevgi olmadığı için, hemen rahatsız oldu."
"Kişinin kadrinin ve kıymetinin varlığı, mihnetlere, belâ ve musibetlere
sıkıntılara sabretmesiyle ortaya çıkar. Bu mihnet, dünyâlığın olmaması
veya eksilmesi, elden çıkması ile olur. Sabredenlerin, sabırdaki sebatları
sebebiyle iyilikleri; yâni sabır, tevekkül, kanâat ve hilm, yumuşaklık gibi
güzel hasletleri artar. Böylece olgunlaşan insanın kalb aynasındaki kirler,
cevherin hâlis hâle getirilmeni gibi temizlenir. Belâ günlerinde, belâ
geldiğinde Eyyûb aleyhisselâmm kulluğu iyi bir kulluktur.
Kulluk beş kısımdır: Birincisi ten kulluğudur. Bu, Allahü teâiâ- mn
em'benne uyup, yasak ettiği şeylerden sakınmaktır. İkincisi; nefs
Kulluğudur. Bu kulluk, nefsi terbiye etmek, ıslâh etmek, mücahede ve
nefsin istemediği şeyleri yapmak, riyazet çekip nefsin istedıgı şeyleri
yapmamaktır. Üçüncüsü; Gönül kulluğudur. Bu ise, dünyadan ve dünyâda
bulunan şeylerden yüz çevirip, âhirete yönelmektir. Ahirete yarar iş
yapmaktır. Dördüncüsü; sır kulluğudur. Bu her şeyİ bıralıp, tamâmen

AJlahu teâlâya dönüp, O'nun rızasını kazanmaktır. Beşincisi can kulluğu.
Bu kulluk, müşahedeye ermek için kendini Allah yoluna vermekle olur...”
'Mânevi huzura etmek ve bu yolda ilerlemek için dört şey lâzımdır. 1. Az
yemek, 2. Az uyumak, 3. Halka az karışmak, 4. Allahü teâlâyı çok
zikretmek.”(7)

(2):Kamus’ul âlem.
(3):CUMBUR, Müjgan; Hacı Bayram Veli Sempozyumu tebliğinden.
(4).MERT, Hamdi, Hacı Bayram Veli Sempozyumu tebliğinden.
(5):SEZGİT,Bayram, Hacı Bayram-ı Veli, Nur Yayınları No:34 Syf:82
(6):SEZGİT, Bayram, a.g.e, Sh:82-84
(7):Evliyalar Ansiklopedisi, a.g.e

54-ÖMER DEDE (? – 1496)
Hacı Bayram-ı Veli’nin en gözde talebelerinden birisi. Bayramiliğin
Melâmiye kolunun kurucusu.
Hacı Bayram’ın talebeleri arasında medrese kökenli (Akşemsettin,
Yazıcoğulları, Şeyh Selahattin, Molla Zeyrek, Eşrefoğlu Rumi) olanların
yanı sıra, herhangi bir mesleğe sahip olanlar, ancak medrese tahsili
olmayanlar (Nahhas-ı Ankaravi - Bakırcı, Akbıyık Sultan-Tüccar) da
bulunmakta idi.
Ömer Dede’nin mesleği bıçakçılıktır. Doğum tarihi bilinmeyen Bıçakçı
Ömer dede’nin ölüm tarihi 1496’dır.
Ömer Dede, medrese kökenli olmadığından, hocası Hacı Bayram’dan
aldıklarını daha çok manâ sahasında aktarıyordu. Çok cezbeli, muhabbet
ehli bir zattı. İnsanlara daha çok kalbi duygularla özlerinde aşkı
tutuşturarak yaklaşıyordu.
Derler ki,
Hacı Bayram-ı Veli’nin vefatı sırasında ve vefatından sonra gelişen
hadiseler Bayramiye yolunu iki ana kola bölmüştür. Yüce Veli’nin ölümü
esnasında meydana gelen olay şöyledir:
Hacı Bayram-ı Veli hasta yatağındadır. Son nefesini verme anı
yaklaşmıştır. Bütün talebeleri etrafına toplanmıştı. Herkes kimi halife
bırakacak, kimi irşada tayin edecek diye düşünmeye başlamıştı. Herkesin
önünden dahi geçemediği büyük saygı duyduğu Akşemsettin pirin sağ
tarafında oturmuştu. Emir Sikkini isimli Ömer Dede, cemaatin arka
tarafında ayakta duruyordu. Herkes, tüm nefesini tutmuş, ortalık
sessizliğe bürünmüştü. Tam o sırada Hacı Bayram gözlerini açarak “Emir,
su getir” diye seslendi. Bunu duyan bir talebesi koşarak bir maşrapa su
getirdi ve Hacı Bayram’a verdi. Maşrapayı aldı fakat içmedi, önündeki
meyve dolu tabağa boşalttı. Maşrapayı önüne koydu.
Biraz sonra tekrar gözlerini açarak “Emir su getir” dedi. Yine etrafında
bulunan, ona yakın duran talebelerinden birisi maşrapayı alıp su getirdi.
Şeyh yine içmedi meyve tabağına boşalttı.
Ve sonra üçüncü defa olarak “Emir su getir” dedi. Bunun üzerine
Akşemsettin, cemaatın arka kısmında bulunan Emir’e “Pirimiz suyu senin
getirmeni istiyor” dedi. Emir, koşarak maşrapayı doldurdu ve şeyh uzattı.
Hacı Bayram, onun elinden aldığı maşrapadan suyu içerek, Emir’e verdi

ve “ artanı sen iç ki, emniyeti kubrâyâ nâil olasın” dedi. O da maşrapadaki
suyun gerisini içmiştir. İşte buna “teslim-i sırra işârettir” denildi.
İşte bu anlatımla, Hacı Bayram’ın vekilinin Ömer Dede olacağı
vurgulanmıştır. Hattâ, Akşemseddin dahi ikinci derecede kalmıştır. İşte
Melâmiler hocalarının bu menkibeye dayanarak Hacı Bayram’ın vekili
olduğuna inanmışlardır.
Akşemseddin’i tutanlar Şemsiye-i Bayramiyye, Ömer Emir Sikkini’yi
tutanlar Mevlâmiyei Bayramiye kollarını meydana getirmişlerdir. Hattâ
bu iki metod farklılığı iki ayrı aksiyon olarak tarihin çeşitli dönemlerinde
birbirine karşı karşıya getirmiş ve saraya-devlete yakın olanlar rahat
ederlerken, hattâ devlet idaresini yönlendirenler ve ötekiler uzakta
olanlar idam edilmişler. Can vermişlerdir.
Bayramî Melâmilerde aşk ve cezbe Hallâc, Nesimî gibidir. Bu nedenle,
mevcut toplum dokusuyla çoğu kere ters düşmüşlerdir. Bu nedenle de
illegal yaşamak zorunda kalmışlardır.
Ömer Dede’nin liderliğiyle alâkalı olarak talebeleri tarafından “su”
olayının dışında “ateş -taç- hırka” olayı da anlatılır durur. Anlatılan bu
menkıbeler hikmetlerle doludur.
Bünyamin Ayaşî, Hüsamettin Ankaravî, Hazma Balî, İsmail Ma’şuki gibi
ünlü Melâmiler türlü eziyetlerle düçar olmuşlardır.
Bayramî Melâmiler, meslekleri sayesinde toplumdan kendilerini
gizlemesini bilmişlerdir. Somuncu Baba’nın ekmekçiliğindeki hikmet,
bıçakçı Ömer Dede’nin bıçakçılığında, İdris Muhtefî’nin terzililiğinde de
vardır. Bolu’nun Göynük ilçesinde cereyan eden ateş- kavuk-hırka olayı,
marifetin görünüşte değil, insanın gönül şehrinde bulunduğunu
anlatmaktadır. Riyânın, gösterişin boş olduğu, esas olan iman olduğu
vurgulanmaktadır.
Bayramîlik, “Şemsiye” kolu ile ilmiye sınıfı denilen aydın bilim adamı ve
devlet adamlarına hitap ederken, Ömer Dede’nin “melâmiye” kolu ile,
özellikle kırsal kesime, varoşlara ve orta tabakaya, esnafa, meslek
sahibine hitap etmiştir. Melâmiler, çiftçilik ve sanatları sayesinde
gizlenmenin yanı sıra AHİ’lik bir muhteşem dönemi ortaya koymuştur. Bu
suretle, toplumun üretici olması temin edilmiştir.
Melâmiyeler, sessizliğin sesidir. “infak etmekte olduğu şeyleri, solundaki
bilmeyecek derecede, sadakayı gizlice veren kişi”ler, Melâmilerdir.
Kendileriyle birlikte, yardımlarını ve öteki faaliyetlerini hep gizlemişlerdir.
Ancak, bütün bu gizliliğe rağmen vahdet-i vücûd konusuna gelince şimşek
gibi gürlemiş adetâ kurulu sistemin dişli çarklarını kırmışlardır. Vahdet-i

vücûd konusunda hiçbir ferman onları susturamamıştır. Ölümü göze
almışlar, idam edilmişlerdir.
Zikirlerini gizli yapan, tasavvufî çalışmalarını gizil yapan Melâmiler, vatan
ve millet uğrunda gözlerini budaktan esirgememişleridir.
Ömer Dede, Hacı Bayram maşrapasından içtiği hikmet suyunu
talebelerine doya doya içirmiştir. Maşrapanın suyu asla bitmemiş,
susuzluktan kavrulan, çatlayan yüreklere Bayramîlğin serinliğini,
huzurunu mutluluğunu vermiştir.

55-KEMAL ÜMMÎ (? -1475)
15.Yüzyıl tasavvuf şairlerimizden, Hacı Bayram sevdalısı, Kemal Ümmî de
öldürülen şairlerimizden birisidir. Asıl adı İsmail’dir. Muhammed
Bahaeddin Erzincanî’ nin halifelerindendir. Lâtifî tezkiresinde askerlik
yaparken, asılarak öldürüldüğü belirtilir.
*
Derler Ki:
Nesimî ile Kemal Ümmî, Şüca Sultan Tekkesinde iken Baba Sultanın bir
koçunu gereksiz yere kurban ederler. Baba Sultan buna incinir. Nesimî
nin önüne bir ustura, Kemal Ümmînin önüne bir urgan bırakır. Böylece,
ölümlerinin ne şekilde olacağını işaret etmiştir.
Böyle der halkın muhayyilesi.
Halk isterse Ağustosta kar yağdırır. Halk isterse Toroslar yürür, gök yere
iner, yer göğe çıkar. Halk isterse olmazlar olur. Halkın yüreği böyledir,
sınırsız ve sonsuz işte.
Halkın gönlü 1475 yılında idam edilen Kemal Ümmîyi kendisinden 60-70
yıl önce yaşamış ve derisi yüzülerek öldürülmüş Nesimî ile aynı dergâhta
talebe yapar...
Halk gönlü, çok sevdiği kişilerin doğum ve ölüm tarihlerini sisler, bulutlar
arasına gizler. Kişiyi efsâneleştirdikce, dilden dile aktardıkça çoğaltır,
damıtır, değiştirir; onu arzuladığı yapıya kavuşturur. Kemal Ümmînin
doğum yeri olarak kimisi Karaman(Lârende) derken, kimisi de Niğde der.
Hattâ seyyahlar, gezginci veliler veya tezkireciler de çoğunlukla halkın bu
belleğinden ilhamla notlarını alırlar. (1)
Yine Derler Ki:
“Anadolu’da yasayan ilk mutasavvıf Türk sairlerinden biridir. Şiirde
muhteva yönünden Yunus takipçilerinden olmuş, az sayıda hece veznini
kullanmakla birlikte, XV. yüzyılda genellikle aruz vezniyle kaside, gazel,
mesnevi gibi klâsik nazım şekilleri ile şiirler söylemiş; tekke şiirinde
kendinden sonraki bazı sairlere örnek teşkil etmiş şöhretli bir şahsiyettir.
Hayatı tıpkı Yunus Emre’de olduğu gibi menkıbelerle süslüdür. Şiirlerinde
sade bir Türkçe kullanmış, aruz vezniyle yazmış olmasına rağmen halkın
dilinden uzaklaşmamış, usta bir şairdir. İlâhî tarzındaki şiirleri ile şöhreti

Anadolu sınırlarını aşmış Kırım, Kazan, Taşkent ve Özbek Türkleri arasında
da tanınmıştır(2) .
Kemal Ümmî’nin altı eseri vardır, bunlardan biri de Divan’ıdır. Bugüne
kadar yapılmış çeşitli araştırmalardan anlaşıldığına göre Kemal Ümmî’nin
Divan’ına ait ellibir değişik yazma belirlenmiştir.(3)
*
Bir şiirinde:
“Bakın ey cân u dil gözün açanlar
Bakâ mülki fenâ evden geçenler
Kani şol dünyeye mağrur olanlar?
Kani şol menzile konup göçenler?
Kani şol illere bizim diyenler?
Kani şol yollara gelüp geçenler?
Kani şol bağları diküp gidenler?
Kani şol yerleri eküp biçenler?
Kani şol kal’alar burçlar yapanlar?
Kani anda durub yiyüp içenler?
Kani şol baylara hürmet kılanlar?
Kani yoksulları yırup yiçenler?
Kani şol cem’olup tez dağılanlar?
Kani şol şem’olup yanıp uçanlar?
Kani şol işret idüp raks uranlar?
Kani şu başlara saçu saçanlar?
Kani şol biş oluban kem satanlar?
Kamu halkın hakkın bilüp biçenler?

Kemal Ümmî sen ol Hak’dan yana kaç
Kaçan kurtulur ölümden kaçanlar.
Bu dûzahda dutulmaz dâne içün
Safâ şevkıyle uçmağa uçanlar.
*
Hacı Bayram-ı Veli hakkında uzun yıllar yaptığım araştırmalardan; Kema
Ümmî’ nin bir Hacı Bayram sevdalısı olduğunu, hattâ büyük Veli’nin
talebelerinden birisi olduğunu burada ifade etmeliyim.
Divanı’nda Hacı Bayram-ı Veli’ nin hocası Somuncu Baba(Şeyh
Hamidüddin Aksarayî) ’ye ve onunda hocası Şey Ali Erdebilî’ye mersiyeleri
de bu sufî şairimizin Hacı Bayram erenlerinin altın halkasından bir zincir
halkası olduğunu ortaya koyar.
Hayatı hakkında menakıbnameler yazılan şair, aruzla yazmıştır şiirlerini.
Aşk, vecd ve heyecan dolu ifadelerle nakışlamıştır şiirlerini.
“Kemal Ümmî’nin manzumelerini iki grupta toplamak mümkündür.
Birinci grupta tevhid, münâcaat ve naatlar, ikinci grupta ise nutuk tarzı
dinî ve tasavvufî telkinlerde bulunan şiirler yer alır. İkinci gruptaki
şiirlerde temel düşünce mutlak yaratıcıya kavuşmaktır. Bunun yolu olarak
da “ölümden önce ölmek” prensibi göste¬rilir. Kemal Ümmî’nin
şiirlerindeki dil ve ifade tarzında da yine bu iki grup şiirine göre farklılık
vardır. Birincilerde Arapça ve Farsça sözlerle yüklü ağır bir dil
kulla¬nılmışken, ikinci grup manzumelerde Türkçe kelimeler ve sade bir
söyleyiş hâ¬kimdir. Onun bazı beyitleri hikmetler ve özdeyişler, bazıları
da nazma çekilmiş atalar sözü halindedir.(4) ”
*
Anlatırlar:
Ümmî Kemal’in şöhretini duyan II. Mehmet, şehzadeliği döneminde onu
denemek ister. Canlı bir askeri öldü diyerek tabuta koyarlar, Ümmî
Kemal’e “Cenazemiz var, bunun namazını kıldırır mısın? ” diye ricada
bulunurlar. Ümmî Kemal namaza başlayacağı zaman,

-“Sultanım cenazenin niyetini canlı diye mi, ölü niyetine mi yapayım? ”
der,
- “ölü niyetine” cevabını alır.
Namazdan sonra tabut açıldığında askerin ölmüş olduğu görülür.
*
Derviş Ahmed, oğlu Sinan ile ilgili Millet Kütüphanesi’nde bulunan
“Menâkıbnâme-i Kemâl Ümmî; Ali Emirî (Millet) Kütüphânesi, Manzûm;
No: 1323” de,Kemal Ümmî’ nin menakıbnamelerinden birisini
nakletmiştir.(5)
*
Der ki:
“Ne kim hakdan gelür el-hükmü lillâh
Niderse ol bilür el-hükmü lillâh
Ne kimseden utanır o ne korkar
Ne dilerse kılur el-hükmü lillâh
Ölümden kimse ne kurtuldu kaçup
Dahi ne kurtulur el hükmü lillâh
Bilürüz cân emânetdir gümânsuz
Girü viren alur el-hükmü lillâh
Çü topraktan yaradıldı tenümüz
Girü toprak olur el-hükmü lillâh
Bu dünyâ kimseye kalmadı her giz
Ne hod bize kalur el-hükmü lillâh
Bu köprü üzre bünyâd olmaz âhir
Yapılan yıkılur el-hükmü lillâh
Cihânda mâl u mülk ü mansıb ile
Hezâr ten eksilür el-hükmü lillâh

Yaşaran yaşayan solar kocalur
Düzilen bozulur el-hükmü lillâh
Ecel rencine her giz kimse dermân
Ne buldu, ne bulur el-hükmü lillâh
Kemal Ümmî bu dede çâre sabret
Çü her toğan ölür el-hükmü lillâh
Ezelden ta kıyâmet kamu dilde
Denildi denilür el-hükmü lillâh.
*
BEN DE DERİM Kİ:
BİR ANTALYA EFSÂNESİNDEN(Gülce-Buluşma)
Dinleyin ağalar, dinleyin beyler
Eritir zamanı bu halkın gücü.
Özlem duyuyorsa kahramanına
Diriltir mezardan bu halkın gücü.
Dilsize söyletir, gösterir köre
Aminle, duayla dertlere çare
İsterse indirir doruktan yere
Çürütür tahtları bu halkın gücü.
Haydutlar kayadır, gelinler ırmak
Suları ortadan ayırır parmak
Kâh Dicle-Fırat’tır, kâh Kızılırmak
Arıtır çağları bu halkın gücü.
Arıtır da nazlı yârim, taa kudretten arıtır
Gönül imbiğinden geçer gider seneler
……Geyikli Baba, Tavus Hatun ya da Eyüp Sultan’ı
……Sarıkızı, Sarı Saltuk veya Merkez efendiyi
……Efsunkâr zamanın aralığından

……Efsâne efsâne getirir bize
……Çoğaltır umut umut bu halkın gücü.
Olmazı oldurur, yakar ateşi
Çevirir gülşene kızgın güneşi
İsterse on eder yedi kardeşi
Kurutur neslini bu halkın gücü
Bağlar çaputunu bağlar türbeye
Hızırı uğratır şehire, köye
Girer destanlara, girer öyküye
Yürütür orduyu bu halkın gücü.
……Yürütür de can gülüm, ta kudretten yürütür
……Gönül sultanıyla geçer gider mevsimler
……Mevlâna, Yunus ve de Pir Sultan’ı
……Bardaklı Baba, Sarıca Kız ve Emir Sultan’ı
……Devr-i devranın tam ortasından
……Öylesine şahane getirir bize
……Sağaltır hikmet hikmet bu halkın gücü
Hoca Nasrettin’le düşün düşün gül,
Karagöz, Hacivat başında püskül
Kül atar haksıza ocağından kül
Sırıtır yüzüne bu halkın gücü
Seması, semahı, halayı, sazı
Çilekeş anası, gül yüzlü kızı
Karanlık gecenin iri yıldızı
Kırıtır, salınır bu halkın gücü
Evliyâsı, enbiyâsı, ereni
Kaz Dağında, Kop Dağında cereni
Seğmeni, efesi, dadaş, yâreni
Farıtır birliği bu halkın gücü
……Farıtır da ay balam, taa kudretten farıtır
……Gönül dergâhından geçer gider takvimler
……Battal Gazi, Hüdai sonra Şeyh Galip’i
……Zincir Bozan Mehmet Bey’i, sonra da Abdal Musa’yı

……Akreple yelkovanın dünyasından
……Bir Yivli Minare, bir tekke, bir kubbe getirir bize
……Kısaltır ayrılıkları, anlatır dil olup dilime,
……Anlatır ay kızım, can oğulum işitin hele:
*
ÜMMÎ KİM, ÂLİM KİM, İLİM NE?
Hele ki hele,
İçim dışım zelzele…
Bir türkü çığırıp geçem
Şu takvimden yere düşen gazele…
Bu nasıl iş, bu nasıl hakikat?
Ümmî derler aruz bilir, naat yazar, gazel, mersiye
Sonra ışık olur cümle ozanlara,
Bilgi ham kişide ham yüktür derler
Bu olsa gerek…
Koca Yunus, Bizim Yunus ne demiş:
“İlim ilim bilmektir/ İlim kendin bilmektir
Sen kendini bilmezsen / Ya nice okumaktır?
Hele ki hele
İçim dışım düştü sele…
Bir türkü çığırıp geçem
Şu bitimsiz güzel olan zamanın
Saçlarından yakalayıp mesele…
Sonra, sarı çiğdem, kara toprak olup
Gözlerine sürülem bir sarı tel sesiyle
Aşık Veysel’e…
Oğul oğul can oğul
Gönüllere han oğul
Halden bilmektir ilim
Ölmeden evvelce ölmektir.
Diploman boyunu aşmış
Mühürler üst üste maşallah
Kaybolmuşsun arasında bir kâğıdın

Hayat akvaryumunda
Bir balık solungacında
Feryâdın, figânın, ağıdın
Hele ki hele
Duy beni, can evinden işit oğul
Ve yaz bunu bir kenara e mi?
“Kendini bilenlerden olsun
Oğul adın…”

Mustafa CEYLAN
(1) Kemal Ümmî’nin yaşadığı ve öldüğü yer hakkındaki bilgiler birbirini
tutmamaktadır. Latîfî ve Âlî Mustafa Efendi onun Karaman’ın Lârende
kasabasından olduğunu, müritlerinden menakıbını yazan Âşık Ahmet ise
Horasan’dan geldiğini söyler. Bu kaynağa göre Kemal Ümmî, Anadolu’ya
gelince Bolu çevresindeki Aladağ ve Bozarmut civarında yaşamış, Bolu
halkını irşada çalışmış, Hacı Bayram-ı Veli’nin sevgi ve ilgisine mazhar
olmuştur.
Âşık Ahmet, Kemal Ümmî’nin Bolu’da medfun bulunduğunu ve üç oğlu
olduğunu bildirerek bunlardan Cemal ve Sinan ile ilgili
hikâyeler de anlatmıştır (Ünver, 2002: TDVİA, C 25, 229) . Sinan’ın
medrese tahsili gördüğü, diğer oğlu Cemal’in ise kendi halinde meczup
bir halde yaşadığı belirtilmektedir.
Diğer taraftan Ümmî Kemal’in soyunun Oğuz boyuna dayandığı ve
Kemal Ümmî’nin Şeyh Şehriban adında bir kız kardeşinin bulunduğu da
belirtilmektedir (Kaya, 2008: 6) . Öldüğü yer ve mezarı hakkında başka
rivayetler de vardır (Ünver, 2002: TDVİA, C 25, 229) . Kaynaklarda
Karaman’da vefat ettiği kaydedilmektedir (Uçman, 1986: BTK, C 3, 39) .
Türbesi Niğde’nin Yenice mahallesinde olup kesme taştan yapılmış kare
planlı ve tek kubbeli bir binadır (TDEA, 1982: C 5, 272) . Adına
Karaman’dan başka Manisa, Mudurnu ve Niğde Mevlevihanesi’nde birer
makam bulunması, Anadolu halkı tarafından ne kadar benimsendiğini
gösterir (Uçman, 1986: BTK, C 3, 39) . İsmail Çifcioğlu da “Orta AsyaAnadolu İlim ve Kültür Köprüsü (XI-XVI. Yüzyıllar) ” başlıklı makalesinde

Kemal Ümmî’nin Karaman’daki ikametinden sonra Bolu’ya yerleştiğinin
ve ömrünü burada tamamladığının tahmin edildiği de belirtilmektedir
(Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi, 13.04.2009) .
Bolu’nun Sazak Bölgesi’ndeki Tekke köyünde de bir türbesi bulunan
Kemal Ümmî adına geleneksel anma günü de düzenlenmektedir
(18.04.2009) .
(2) Abdurrahman Güzel, Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı, Ankara 2004, 2.
bs., s. 434-435.
(3) W. C. Hickman, Kemal Ümmî Dîvânı’na ait 19 degisik yazmayı
tanıtırken “On The Manuscripts of The Divan of Ümmi Kemal”, Journal of
Turkish Studies, Harward 1979, c. III, s. 197-207) , Hayati Yavuzer 42,
(Kemal Ümmî Hayatı, Sanatı ve Dîvânı: İnceleme-Metin, , Gazi Ü., Sos. Bil.
Ens., Ankara, s. 50-63) , Ramazan Sarıçiçek ise (Kemal Ümmî Hayatı
Sanatı, Eserleri ve Divanı - İnceleme Metin, , 6nönü Ü., Sos. Bil. Ens.,
Malatya, s. 319-336) 40 adet Divan yazmasından söz etmektedir. Bu üç
araştırmacının tanıttığı yazmalar karşılaştırıldığında, toplam 51 değişik
Divan yazmasının bulunduğu anlaşılmaktadır. (AKTAN, Bilal, Türkiyat
Araştırmaları Dergisi-Kemal Ümmî Dîvânı’nın Makâlât Adlı Yazması ve Dil
Özellikleri.)
(4) Kemal Ünver, “Kemal Ümmî”, DİA, c.25.
Ayrıca;
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Zeytinoğlu Halk Kütüphanesi’nde 1089
numarada Makâlât adı ile kayıtlı bulunmaktadır. Atasözü örnekleri bu
eserde mevcuttur.
(5) : “Kemâl Ümmî hazretlerinin Sinan adında bir oğlu vardı. Bu oğlu ilim
tahsîli yapmış, zâhirî ilimlerde çok yükselmişti. Ancak babasının büyük
velî olduğunu bir türlü kabûl etmiyordu. Tasavvufta yükselmek, kemâle
ermek istiyordu ve kendine rehberlik edecek yol gösterici bir mürşid
arıyordu. Kuvvetli bir ilim tahsîli yapmış olduğundan hep kitaplarla
meşgûl olurdu. Nihâyet bir gün babasına; Herkes seni sevip sayıyor. Eğer
beni önceden yetiştirseydiniz, size itâat ederdim. Fakat zâhir ilimlerde

bilginiz yok. Benimse çok müşkülüm var. dedi. Bunun üzerine babası;
Oğlum sen de murâdına erersin. Benim sözümü dinle, bu yolda gayret
göster, Mekkeye git, Kâbeyi tavâf et. Safâ ve Merve arasında say edip,
Makâm-ı İbrâhime varınca, Allahü Teâlâya yalvarıp duâ et. İki rekat
namaz kıl. Selâm verip duâ ettikten sonra yanında ihtiyar bir zât
görürsün. O zât senin gönlünün derdine çâre olur. O gönül sırlarından
haberdârdır. Nice sırları ondan öğrenirsin. dedi.
Babasından böyle bir işâret alınca, Kâbeye gitmek üzere yola çıktı.
Mekkeye gitmek için bir gemiye bindi. Hava gâyet sâkin ve gemi yolcu ile
doluydu. Yolculukları sırasında hava değişip rüzgâr esmeye ve deniz
dalgaları coşmaya başladı. Sonunda gemi battı. Yolculardan kimi boğuldu,
kimi kurtuldu. Kemâl Ümmî hazretlerinin oğlu Sinân ise boğulmak üzere
olup dalgalar arasında çırpınıyordu. Bu sırada babası âniden gözüküp onu
boğulmaktan kurtardı ve gözden kayboldu. Boğulmaktan kurtulduğu için
Allahü Teâlâya şükretti.
Kurtulan diğer yolcularla birlikte karadan yürüyerek yola devâm ettiler.
Ancak hallerinin ne olacağını bilmeden yolculukları sıkıntılı geçiyordu. Bir
müddet gittikten sonra çölde eşkıyâ yollarını kesip hepsini esir aldı. Sinan
bu sefer de tuzağa düşmüş bir yabancı kuş gibi esir oldu. Allahü Teâlâya
tevekkül edip sabırla beklemeye başladı. Onu bir zindana kapattılar.
Geceleri gözüne uyku girmiyordu. Çok halsiz ve zayıf düşmüş, ağlamaktan
gözleri kan çanağına dönmüştü. Ayrıca çok da işkence görüyordu. Bu
ızdırap ve zindandan kurtulmak için hiçbir çârenin olmadığını anladı. O
zaman Allahü Teâlâya duâ edip, şöyle dedi:
Yâ Rabbî! Bana lutfeyle, çok günâhkârım. Senin velî kullarından olan
babama değer vermez ve inanmazdım. İnadım sebebiyle içinde
bulunduğum bu sıkıntıya düştüm. Babama hiç teslim olmazdım. Onun
sözlerini hiç tutmazdım. Kimsenin sözünü beğenmez ve yüzünü görmek
istemezdim. Babama hiç baş eğmezdim. Yâ Rabbî! Benim çektiğim hep bu
yaptıklarımdandır. Bana ihsân eyle kurtar beni. Şimdi kabahatimi anladım
diyerek gece-gündüz ağlardı.
Günlerce böyle çâresiz gam ve dert çekip kurtulacağı günü bekledi. Bir
gün ellerini ve ayaklarını da bağladılar ve; Şimdi senin gözlerine de mil
çekip seni kör edeceğiz, artık dünyâyı görmez olursun ve bir yere

gidemeyip, buralarda kalırsın dediler. Bu sözleri işitince, çâresizlik ve
dehşet içinde çok ağladı. Artık tam çâresizlik içine düşüp gözlerini de
kaybetme korkusu içindeyken birdenbire babası Kemâl Ümmî hazretleri
karşısına çıkıverdi. Elini uzatıp; Gözünü yum beri gel. Allahü Teâlânın
kudretini göresin. Hep âh edip inlersin dedi. Sonra onu anlamadığı bir
şekilde tutup Kâbeye bıraktı. Gözlerini açtığında Kâbenin yanında idi. Bu
hallere çok şaşırıp, günahlarına ve kabâhatlerine pek ziyâde pişman oldu.
Tam bir ihlâs ile cânu gönülden Kâbeyi tavâf etti. Sonra Makâm-ı
İbrâhime geçip iki rekat namaz kıldı.
Bu hâlini kendisi şöyle anlatmıştır: Makâm-ı İbrâhimde iki rekat namaz
kıldım. Selâm verdikten sonra; Yâ Rabbî bu yolda nice sıkıntılar çektim.
Şimdi beni murâdıma erdir diye duâ edip ellerimi yüzüme sürdüm. Bu
sırada yanımda oturan yüzü örtülü bir ihtiyâr gördüm. Elini öptüm ve;
Efendim şimdi sizden ricâm, beni murâdıma kavuşturmak için himmet
eylemenizdir. Derdime bir çâre ihsân edin dedim. Bana; Evliyâya karşı
inadı terkeyle, onlara îtimât göster. Görünüşlerine bakma! Onların
bâtınlarına iç alemlerine bak. Neden gördüğünü ilimden habersiz
zannedersin. Zâhir ilimle Allahü Teâlâya kavuşmayı mı murâd edersin!
Zâhir ilmi olmayanı Haktan uzak mı sanırsın? Gerçi ilim kişiye faydalıdır.
Fakat bu ilimle amel edilmeyince, faydası olmaz. Dünyaya düşkün
olmayan, haramlardan sakınan Mevlâ’sına kavuşur. Eğer bu sözleri
anlayıp idrak ettiysen, mürşidine yol göstericine teslim olman gerekir.
buyurdu ve bir hayli nasîhat etti.
Sinan Efendi bu nasîhatları dikkatle dinleyip çok göz yaşı döktü. Kendisine
nasîhat eden zât yüzündeki örtüyü kaldırıp ona yüzünü gösterdi.
Baktığında onun babası olduğunu gördü. Derdime yine babam çâre oldu.
diyerek elini öpüp ayaklarına kapandı. Artık babasının büyük bir velî
olduğunu açıkça görüp anladı. Ona teslim oldu ve duâsını aldı. Kâbedeki
hizmetçiler Sinanın yanına yaklaşıp; Bu zât neden sana bu kadar yakın
alâka gösterdi. Senin de ona karşı muhabbetin nedendir? dediler. Bu zât
benim babamdır deyince, hizmetçiler; Bu zât elli seneden beri beş vakit
namazını Kâbede kılar. Biz onu hep burada görürüz dediler. Kemâl Ümmî
hazretlerinin oğlu Sinan, daha sonra babasının terbiyesinde tasavvufta
yetişip mârifet sâhibi fazîletli bir zât oldu.

Bir defâsında da oğlu Sinana; Oğul eğer ihlâsın varsa, gel şu ayağımın
üstüne bas. Göresin sen dahi vakit nicedir, demeyesin bu vakit gecedir.
dedi. Oğlu ayağına basınca, ayağını oynattı. Oğlu Sinan’ ın gözünden
perde kalkıp arşı seyretmeye başladı. Melekleri semâyı doldurmuş namaz
kılıyor halde gördü. Babasının bu kerâmetini görünce, onun büyük bir veli
olduğunu anlayıp ayaklarına kapandı. Ondan feyz alıp saâdete kavuştu.”

56-MOLLA ZEYREK ( ? – 1474 )
Önce Fuat Bayramoğlu’ nun eserindeki dip notu aynen verelim :
( Zeyrek Farsça zîrek’ten Türkçeleştirilmiş bir sözcüktür. Zeki, anlayışlı
demektir. Bu da Mehmed Efendiye Hacı Bayram-ı Veli tarafından
verilmiştir. Şakayik’te (s. 142-144) de “Âlem-i sabâda Hacı Bayram
hazretlerinden okuyub. . . Simâ-i tal’at-hümayununda zekâ-i mânend-i
zekâ müşahede ve muâyin olmağın Hacı Bayram Sultan ana Zeyrek deyu
lâkab vaz’eyledi. “.. Zeyrek yokuşu dedikleri mahal anlara izafetle
maruftur”. Bizans devrinde St. Sauveur Pantocrator kilisesi İstanbul’un
fethinden sonra camiye çevrildi. İlk müderrisi Zeyrek Mehmed Ef. olduğu
için semt ve cami o adla anılır. Sicill-i Osmanî’de (IV/104) “Hacı Bayram-ı
Veli’den inabet ve Hızır Şah Efendi’den icazet aldı. Muradiye ve sahn
müderrisi oldu. Medresesi o tarafa düşmekle yokuşa bunun nâmı
verilmiştir.” 879 (1474) de ölmüştür. OsmanlI Müellifleri (I/320) ölüm
yılını 912 (1506) olarak gösterir. Şakayik’teki bilgiler arasında, padişahın
onu İstanbul’daki medreseye nakledip günde 50 akçelik görev verdiği
bildirilerek “Mevlânâ-yı mezbûr meblâğ-ı merkumun 20 akçesini levazım
ve havayicine sarf edüb ziyadesini Hacı Bayram hazretlerinin fukarasına
irsâl ve îsâl eder idi.” demektedir.)(1)
*
Sahn Medresesi’ne gelince; Fatih Sultan Mehmet’in Sahn-ı Seman
medreseleri, tefsir, usul-ı fıkıh, fıkıh, kelâm ve Arap lisaniyatı üzerine
tedrisat yapan ilâhiyat, İslâm hukuku ve Arap Edebiyatı Fakültesi idi ve
henüz müsbet ilimlere mahsus olan Tıp ve Matematik Fakülteleri yoktu.
Bu ihtiyaç göz önüne alınarak mevcuda ilâveten Tıp, Matematik
Fakülteleriyle bir de Dârü’l- hadîs isimli medreseler yapıldı.(2)
*
Molla Zeyrek, bugünkü anlamda Fakültenin profesörü veya dekanıdır.
İşte profesör Zeyrek’in başından geçen bir hadiseyi de “İslâm Büyükleri”
kitabında Celal Yıldırım şöyle anlatıyor :
“Büyük Fatih, boş zamanlarını- ilim adamlarının meclisinde geçirmek
istediğinden ya onları saraya davet eder, ya da kendisi medreseye
giderdi. Özellikle ilim yapmış ilim adamlarının ilmi tartışmalarına bayılır,
günlerce bu tartışmanın devamını arzu ederdi. Çünkü ilim onun gıdası,

ilim adamı da onun tek dostu idi. Bursa ve İstanbul medreselerle dolup
taşıyor, bu medreselerde yüzlerce müderris takrirde bulunurken binlerce
ilim meraklısı huzurda yer alıyordu. Bugün halkın futbola aşırı derecede
olan ilgisi ne ise, o günde ilme ve ilim adamına karşı halkın ve devlet
ricalinin ilgisi o idi, belki daha fazla...
Aradan bunca asır geçmesine ve ilim dallarında bunca ilerleme ve
buluşlar kaydedilmesine rağmen o günkü ilgiyi görmek mümkün değildir.
Bu, yirminci asnn yavaş yavaş cahiliye devrine dönüş yaptığının ilk
belirtileridir. Bugün dünyanın her yerinde özellikle îslâm âleminde bir ses
sanatkârının, bir tiyatrocunun, bir komediyenin ve bir sinema artistinin
"eriştiği şöhrete, kavuştuğu büyük ilgiye en büyük ilim adamı
erişememekte ve onun yüzde, hatta binde biri kadar ilgi
görememektedir. Spor dallarının birinde şampiyon olan bir genç sadece
kendi ülkesinde değil dünya çapında tanınmakta, genç ihtiyar, kadın
erkek herkes ondan söz etmektedir. Nobel mükâfatını kazanan kıymetli
bir ilim adamını her ülkede ancak konuyla ilgili bir kaç ilim adamı
tanımaktadır Sahnelerde göbek atıp şarkı söyleyen bir kimsenin hitab
ettiği topluluğa ne bir mürşid, ne kuvvetli bir hatib, ne derin bir ilim
adamı, ne de kâmil bir din âlimi hitab edebilmektedir.
Halkının çoğu liderlerine uyarak politize olan, ya da ses sanatkârlarına ve
belli konularda isim yapan sportiflere gönül verip kafasını onlarla meşgul
eden ve bunlan günün en önemli konusu sayan bir ülkede ilmin ve ilim
adamının itiban sıfıra düşürülmüş, milletleri aydınlatıp saadete götüren
meş’ale sönmeye yüz tutmuştur, demektir.
Gerek Fatih, gerek baba ve dedeleri devrinden günün, en önemli konusu,
ilim adamlarının çalışmaları, verdikleri eserler, yetiştirdikleri nesiller ve
aralarındaki bilgi tartışmaları idi.:
Hacı Bayram Veli Hazretlerinden okuyan ve sonra bir çok ilim adamlarının
rahle-i tedrisinde dirsek çürüten Mehmet ZEYREK Hazretleri din ve dünya
ilimlerinde kadri yüce bir ilim adamı olarak tanınıyordu. Önce Bursa’da
Sultan Medresesine müderris olarak tayin edilmişti.
Çok geçmeden Fâtih Mehmet Han bu zatın başarısını ve ilmi-kudretini
kısa zamanda öğrendi, onu İstanbul’a davet edip, günlük elli akçe ile

Zeyrek yokuşu’ndaki önemli bir medreseye tayin etti. Mehmet Zeyrek
Hazretleri almış olduğu bu elli akçenin yirmisini kendi aile masrafım
olarak ayırır, geriye kalan otuz akçeyi Hacı Bayram Veli Hazretlerinin fakir
müridlerine gönderirdi.”(2)
(1):BAYRAMOĞLU, Fuat, a.g.e
(2):UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı, a.g.e. Syf:33
(3):YILDIRIM, Celal; İslâm Büyükleri

57-İBRAHİM TENNURÎ ( ? – 1482)
“Hoştur bana senden gelen
ya hil’at-ü yahut kefen
Ya taze gül yahut diken
Kahrın da hoş lütfun da hoş
Gelse celâlinden cefâ
Yâhut cemâlinden cefâ
İkisi de cana safa
Kahrın da hoş lütfun da hoş”
Diyen Âşıklar aşığı İbrahim Tennuri Hazretleri Amasya’da doğmuştur.
Akşemseddin Hazretlerinden aldığı aşk ve iman nurunu, nice gönül
dağlarından aşağılara yaylaya ve insanları aydınlatmaya gayret etmiştir.
Tahsilini Konya’da ikmal etmiştir. Fakat, müderrisliğini Kayseri’de
sürdürmüştür. İlim ve iman ehlidir. Gönüllerin en ince, en hassas telini
birlik sazına takar da, gögün çeşitli makamları arasında çalar dururdu.
Coşkulu romanlarında dile getirdiği duygularını şiirler halinde bidr araya
getirmiştir. Çağlayanların toplandığı bu manzum esirinin adı “GÜLZAR-I
MÂNEVÎ” dir.
Kayseri’de müderrislik yaparken ebedi sevgilisine kavuşmuş olup, kabri
Kayseri’dedir.
Yazdığı manzum eserin günümüze Türkçe’sine çevrilerek yeni nesillere
sunulması gerektiğini düşünüyoruz.
Kayseri’de medrese müderristi iken, Kur’an okuyan birisini işittiğinde
kendinden geçerdi. Ask ve muhabbet yüreğinden taşarak, Göynük’te
Akşemseddin’i buldu. Onun irşad meclisine iştirak etti.
Göynük’te kendini aşk fırtınasına bırakıverdi. Aşk ırtınası ona, bugüne
kadar öğrendiği bütün bilgilerinin cüceliğini öğretti. Akıl ve mantığını
kaplumbağa hızıyla biriktirdiği bilgilerin kof olduğunu gördü.
Hacı Bayram’dan Akşemseddin’e
Akşemseddin’den İbrahim Tennu’ye
Onlardan Anadolu’ya…
Ardından, bu ruhi ihtilali gerçekleştirenlerin etrafında halka halka
insanlar. Sonra, bu mânevi resterasyonların icra edilen mekânlarda,

şehirlerde ilim ve irfan yuvalarının tesisi. Çeşmeler, kervansaraylar,
camiler. Doğudan, batıya, güneye, kuzeye sayısız eserler…
Anadolu, var olduğu, insan ayağının ilk değdiği günlerden bu yana rahmet
yüklü bir bulut gibidir. Hacı Bayram erenleri bu butları susuzluktan
çatlayan dudaklara ve topraklara sicim gibi yağdırması vardır.
Vardır ya,
Anadolu hep büyük devletlere, büyük medeniyetlere beşiklik görevi
yapmıştır. Büyük ülkülerin, büyük uğultuların toprağıdır. Bilinen ilk
tarihten bu yana bu böyledir.
İşte bundaki sır, Hacı Bayram gibi velilerin bu toprağa şekil. İnsanlarına
yol çizmelerindedir. Sır budur.
Bursa, Konya, Kayseri, Ankara, Eskişehir…
İşte merkezlerden bazıları…
Bu merkezler Anadolu’ya Türk-İslâm mührünün ebediyen, s ilinmez bir
tarzda vurulmasını sağlayan merkezlerdir.
İbrahim Tennuri’de Göynük ve Kayseri arasında bayrağı taşımıştır
Akşemseddin’ den aldığı bayrağı Kayseri’de gönül burçlarına dikmiştir.
Mükemmel şiirlerini “Gülzâr-ı Mânevi” adlı eserinde toplamıştır. Mânevi
gül bahçesi yani..
Mânevi gül bahçesi.
İşte ondan bir gül:
“Kahrın da hoş, lûtfun da hoş” şiiri
Cana cefâ ya vefâ
Kahrın da hoş lütfun da hoş
Ya derdi gönder ya devâ
Kahrın da hoş lütfun da hoş
Hoşdur bana senden gelen
Ya hil’at ü yahut kefen
Ve tâze gül yahut diken
Kahrın da hoş lütfun da hoş
Gelse celâlünden cefâ
Yâhut cemâlünden vefâ
İkisi de cânâ safâ
Kahrın da hoş lütfun da hoş

Gel bâğ u ger bostân da
Ger bend u ger zindân da
Ger vasl u ger hicrân da
Kahrın da hoş lütfun da hoş
Ey pâdişâh-ı lemyezel
Zât ebed hayı ezel
Ey luftu bol kahrı güzel
Kahrın da hoş lütfun da hoş
Ağlatırsan zârı zârı
Verirsin cennet ü hüri
Lâyık görür isen nârı
Kahrın da hoş lütfun da hoş
Gerek ağlat gerek güldür
Gerek dirilt gerek öldür
Bu Âşk hem sana kuldur
Kahrın da hoş lütfun da hoş
Şimdi Türkiye Gazetesi tarafından yayınlanan Evliyalar Ansiklopedisi’nden
Tennuri hakkında verilen bilgilerden bir bölümü aynen aktaralım:
“İİk tahsilini memleketinde yaptıktan sonra Konya’ya giderek Molla Sarı
Yâkûb’un ölümünden sonra 1438 yılı cıvârında Kayseri’ye gelerek Hunad
Hâtun Medresesine müderris oldu. Kendisi Şâfi mezhebinden
olduğundan ve medresenin vakfiyesinde, gerek müderrisin ve gerekse
talebelerin Hanefi mezhebinden olmaları şart koşulduğundan, bu
medresenin müderrisliğinden ayrıldı.
“Efendim Hanefi mezhebine girseniz de müderrisliği bırakmasanız”
diyenlere: “Bir müderrislik için mezheb değiştirilmez” cevabını vermiştir.
İbrahim Tennüri bundan sonra kendi hâlinde bir kenara çekilip ibâdetle
meşgül oldu. Zaman geçtikçe, Allah sevgisi ile içi yanar oldu. Kur’an-ı
Kerim güzel bir sesble okunurken dinlese ağlamaya başlar, içinden bir ah
eder ve bayılırdı. İlahi cezbenin tesiri ile, tasavvufa yönelme isteği
fazlalaştı. Erdebil süfilerine ulaşmayı çok arzu etti. Bu sırada
Akşemseddin hazretlerinin ismini ve medhini duyup, ona talebe olup,

hizmetinde bulunmaya karar verdi. Akşemseddin hazretleri
Beypazarı’nda bulunuyordu. Beypazarı’na gitti. Şeyh’in Göynük’e gittiğini
öğrenince, o da Göynük’e gitti ve hizmetine tâlip oldu.
Akşemseddin hazretlerini, orada insanlara vâz ve nasihat ediyor ve
onların dertlerine dermân oluyordu. İbrâhim Tennuri, bundan sonrasını
şöyle anlattı:
O’nun sohbet meclisinde, bir köşede oturup dinledim. Mecliste
bulunanların her biri, bedeni bir hastalığıyla ilgili suâli sorup, suâline
uygun bir cevap alıp gidiyordu herkes gitti. Akşemseddin hazretleriyle baş
başa kalınca: “Ruhi hastalıklardan hiç soran yok, herkes bedeni
hastalıklardan soruyor” buyurdu. Kalkıp önüne diz çöktüm. Akşemseddin
hazretleri bana “Sana kim derler, nerelisin ve adın nedir?” Diye sorunca,
ben de Kayseri’de müderris olduğumu bildirdim ve; “İçime bir ateş düştü,
gizli derdime bir derman ümidiyle geldim.” Dedim, Bunun üzerine
Akşemseddin hazretleri; “Bize ne hediye getirdin?” Buyurunca, utandım
ve terledim. “Çok fakir olduğum için bir şey getiremedim” Dedim. Bunun
üzerine; “Benim hediye dediğim dünya malı değildir. Allahü teâlâdan
sana ulaşan haller nelerdir?” buyurunca “Kara bir yüzle size geldim”
dedim.
Bu halden sonra, bana halvette kalmamı emretti. Olgunluk ve üstünlük
sofrasındaki nimetlerle gönlümü doyurdu, o gece ibâdet edip uyudum.
Rüyâmda dört yüz hal gördüm. Sabah olunca, bu dört yüz hâli birer birer
hatırladım. Halbuki daha önceki zamanlarda, namaza durduğum zaman
hangi sureyi okuyacağımı unuturdum. Bu hâlin Şeyh Akşemseddin
haretlerinin bereketinden olduğunu anladım. Diğer talebeleriyle birlikte
geceleri ibâdet ederek geçiriyorduk. Diğer talebeler halvette, yemekten,
içmekten ve uyumaktan kendilerini alıkoyuyorlardı. Bana ise her gece
çeşitli yemekler, ekmek ve bir miktar su gönderiyordu. Mânevi sofradan
doyurduğu gibi, zâhir halde bile doyuruyordu. Uzun bir müddetten
sonra bu derece riyâzet çekenler aç, susuz ve uykusuz duranlar arasında,
kendimde insanın hayvanlık yanının ağır bastığı zannı gâlip gelip yeme ve
içme, bu makâma yakışmaz diye dündüm. O gece yemek yemedim ve
ibâdetle meşgül oldum. Ancak önceki gecelerde bulunan haller bu gece
görülmedi. Bu durum Akşemseddin hazretlerine mâlum olunca bana,
“Kendi başına iş yapmak dervişin işi değildir. Sen şeytanın vesvesesiyle

hareket ettin. Hocan ve terbiye edicin, senin ahvâlini senden daha iyi bilir
iken, onun murâdına, muhâlif olmak uygun değildir buyurdu. Halvete
girdiğim 87 gece, Berât gecesinde, içimden biberli bir pilav yemek geçti.
Akşam olunca Akşemseddin hazretleri beni dâvet etti ve istediğim
pilavdan bir tabak ikrâm edip; “Beni yanında yok farzet ve benden
utanma, istediğin gibi ye” dedi. Ben de emre uyarak, bir tabak pilavı
yedikten sonra, Şeyh hazretlerinin emriyle halvetten çıktım.
İbrâhim Tennuri hazretleri, kendine yeni gelen talebeyi, Allahü teâlânın
rızâsına kavuşuncaya kadar gündüzleri çalıştırır, geceyi ise ibâdet etmek
süretiyle ihyâ ettirirdi. Dâima nefsin istemediği şeylerle meşgül
bulundururdu. Neticede o talebede tasavvufi haller görülmeye başlayınca
halvet emrederdi.
İbrâhim Tennûri hazretleri hocası Akşemseddin hazretlerinden icâzet
aldıktan sonra, onun izni ile, Kayseri’ye yerleşerek bir tekke kurdu.
Talebeler yetiştirmeye ve halka islâmiyetin emir ve yasaklarını öğretmeye
başladı. Rivâyet edilir ki, şeyhde zaman zaman tasavvuf yolunda
bulunanlarda görülen ve kabz denilen sıkıntı hâli uzun sürüp
gideremeyince şeyh Akşemseddin’le görüşmek üzere yola çıktı.
Rüyâsında Akşemseddin hazretleri ona emredip; “Sıcak bir tandır
(tennûr) üzerine oturup terlemen gerekir” dedi. Ertesi gün İbrahim
Tennûri, sıcak, bir tandır üzerine oturup, tepeden tırnağa terledikten
sonra, kbz hâli, “Bast” hâli denilen tasavvuftaki rahatlama ve sevinçli
olma haline döndü ve sıkıntıdan kurtuldu. Akşemseddin hazretleriyle
karşılaşınca, rüyâsını anlattı. Şeyh Akşemseddin bunu hoş karşılayıp, kabz
hâli olunca böyle yapmasını tavsiye etti. Bundan sonra İbrahim Tennûri,
yetiştirdiği talebeler kabz hâline girdiklerinde sıcak tandır üzerine
oturtur, çok su içmekle onu iyice terletirdi. Bu usülle bast hâline
döndürüp irşâd ederdi. Bu yüzden Tenrûri diye meşhûr oldu.
İbrahim Tennüri hazretlerinin tasavvuf hal ve derecelerini bildiren
“Gülzâr” adlı eseri çok kıymetlidir. O, bu eserini 25 Şubat 1453 tarihinde
tamamlayarak, Fatih Sultan Mehmet Han’ a ithâf ve takdim etmiş,
pâdişâhın birçok ihsân ve iltifatlarına nâil olmuştur. İbrâhim Tennüri
hazretlernin hocası Akşemseddin’le birlikte İstanbul’un fethinde de
bulunduğu rivâyet edilmiştir.
İbrahim Tennûri hazretleri ilâhiler de söylemiştir.

“Sevebilmek.. Karşılıksız, ihtirassız, sadece şefkat ve merhabetle
anlaşılamadığı için nefretle muhabetle gördüğü topluma rağmen.
Sabredebilmek... Hayatını dramdan farksız hale getiren olayların kabuk
gibi üzerine çullanmasına rağmen.
İlerleyebilcecek… Yürümenin dahi zorlaştığı buzdan yollarda, önünü bile
zor görebildiği zifiri karınlıkta, tepelerin ardındaki hedefi görerek
koşabilecek.
Yılmayacak... En yakın dostları tarafından dahi ihanetle suçlandığı halde,
en acı yudumları bile hıçkırık hâline getirmeyecek…
Gönül enginliğine erecek… Umman, haline getirdiği gönlünde “Fâniyim,
fâni olanı istemem. Âcizim, âciz olanı istemem...” diyerek, dünyanın
bütün debdebesini ayaklar altına alacak.
Leylâ’ya hasret Mecnun gibi bu nâdide şahsiyetlerin yolunu gözleyen
neslimize Mevlâ daha fazla bekletmesin” ( 1 )
*
İşte bugünkü ihtiyacımız;
-Sevebilecek
-Sabredebilecek
-İlerleyebilecek
-Yılmayacak
-Gönül enginliğine erecek
……………………….Bir nesil
……………………….Asım’ın neslidir.
……………………….Hep onu bekliyoruz Hep onu.

( 1 ): KARADENİZ,
1987,Sahife;38

Sevgi

Atmosferi;

Adım

Yayıncılık,

İstanbul-

58-ABDÜRRAHİM KARAHİSARÎ
İbni’l Mısrî ( 1407-1483)
Hacı Bayram’ın vefatı sırasında yirmi yaşında bir delikanlıydı ve dergâhta
tahsil eden talebelerdendi. Daha sonra, Akşemsettin’in talebesi oldu.
Akşemsettin’in öğretisi ile tasavvuf denizinde yüzmeye başladı.
Zengin ve köklü bir ailenin evlâdıydı. Ona Mısrî oğlu denildiğini de kimi
kaynaklardan öğrenmekteyiz. Hakkında fazla bilgi bulunmayan
Abdürrahim Karahisârî’nin türbesi Afyon’daki Kasımpaşa Camisinin
yanındadır.
Abdürrahim, hocası Akşemseddin’le birlikte İstanbul’un fethine iştirak
etmiştir. Fatih’in ordusunun manevî komutanlarından birisidir. Fetih’ten
sonra hocasıyla birlikte Göynük’e gelmiştir. Hocasının verdiği görevle
Afyon’a gelerek Gedik Ahmet Paşa Medresesinde müderrislik yapmıştır.
Aynı zamanda, coşkun gönlünü şiirleriyle kanatlandırmıştır. Güçlü bir
şairdir. “Münyet – ül Ebrâr”, “Günyet- ül Ahyâr”, “Tercüme-i Bürde”,
“Risâle fî Eşrât –is Sâ’a” ve “Vahdetnâme” isimli eserleri bulunmaktadır.
Ömrünün sonlarına doğru, 1483 yılında, bütün servetini ve kitaplarını
Afyon’da yaptırdığı mescide vakfetmiştir.
Ondan Keşfüzzünun İbni’l-Mısrî olarak bahseder.
Karahisârî, Hacı Bayram’ın talebesi olan Akşemseddin’in ve Hacı
bayram’ın önerdiği eğitim metoduyla çok sayıda talebe yetiştirmiş;
talebeleriyle birlikte İstanbul’u fetheden orduya aşk ve şevk vermiştir.

59-EŞREFOĞLU RUMÎ (? – 1484)
VELİLER Velisi HACI BAYRAM-! VELİ hakkında buraya kadar bu kitaba,
sihriyatı münasebetiyle ve terbiye yolunda gösterdiği ciddiyeti
dolayısiyle, tasavvuf tarihinde çok büyük bir mevkii olan bir zatı, aynı
zamanda da Yüceler Yücesi'nin damadı olması nedeniyle kitabımızın son
bölümüne ilave etmeyi uygun gördük. TÜRK-İSLAM tasuvvuf'unun önde
gelen zarlarından olan (Eşrefoğlu Rumi) olarak bilinen, tanınan ve sevilen,
Mısırlı AHMET EŞREF’in oğlu ABDULLAH'tır. BABASI Mısırlı AHMET EŞREF,
bilinmeyen nedenlerle o yıllarda Anadolu'ya hicret etmiş ve bir müddet
dolaştıktan sonra Iznik’e yerleşmiş olduğu kaynaklardan anlaşılıyor. OĞLU
ABDULLAH (Eşrefoğlu Rumu) 754 yılında İznik'te dünyaya gelmiş ve
hususile İznik gibi tasavvuf ve ilim merkezi olan ve tamamiyle TÜRK olan
bir çevrede Anadolu kültürü ile yetişmiştir. ABDULLAH’ın kendi mahlasını
(Rumi) ve soyadını da (Eşrefoğlu ) diye zikir ve tavsif etmesi, bu noktai
nazarımızı tey'it etmektedir.
RUMİ, İlk tahsilini İznik'te yaptıktan sonra Bursa’ya gitmiş, MEHMET
ÇELEBİ medresesinde tahsilini ikmal etmiş ve bir aralık bu medresenin en
büyük fıkıh âlimi olan (Alâddin-i Ali) ye asistanlık etmiştir.
KIRK yaşından sonra, tasavvufa doğru hasıl olan meyline uyarak kendisine
bir mürşit aramış ve nihayet o zaman Bursa'da, mistik bir şöhret elde
etmiş olan (Emir Sultan )’a intisap etmeyeği düşünmüş ve medresenin
kendisine ait hücresinde şahsına ait nesi varsa fakir- fukaraya dağıtmış artık kendisince zahiri ilimlerin dedikodusunu ihtiva eden kitapları
karkadaşlarına hibe ettikten sonra, EMİR SULTAN’ ın yanına koşmuş.
EMİR SULTAN ihtiyarlığından bahsederek kendisinin de meftunu olduğu
ANKARA'da bulunan büyük mutasavvıf HACI BAYRAM-I VELİ' ye intisabını
ısrarla tavsiye etmiştir. YÜCELER Yücesi Veli, evvelâ ABDULLAH'ın
(Eşrefoğlu Rumî) 'nin nefsini kırmak için, en ağır ve süfli işlerde
kullanmayı düşünmüş ve kendisine çok ağır ve tamammülü güç hizmetler
tevdi eylemiştir. Halbuki Eşrefoğlu kendisine bir arkadaş muamelesi
beklemişti. YORUCU ve yıpratıcı bir çok hizmetlerle, yaptığı imtihanın ve

çektirdiği çilelerden hiç yılmadığını, usanmadığını ve karşı koyuşta
bulunmadığını gören HACI BAYRAM-I VELİ, bu samimi, sadık ve açık
yürekli ve aşkla dolu müridini bu işlerden alarak, kendisini imam tayin
eylemiştir. HACI BAYRAM-l VELİ, Eşrefoğlu’nu bu suretle temizleyip
gururundan uzaklaştırdıktan sonra, tasfiye ve tekâmülünü yakınen takdir
etmeye başlamış ve nihayet kendisine daha ziyade yakınlaştırıp bağlamak
için kızı (Hayrünisâ) 'yı ona verip damatlığa kabul eylemiştir.
BİR müddet sonra kayınbaba ve müşridinden izin alarak İznik' e dönen
Eşrefoğlu, burada yalnız başına kalamamış, tekrar Ankara'ya yalnız başına
(zevcesi hariç) dönerek mürşidinden, daha üstün bir makam ve
mertebeye erdirilmek talebinde bulunmuştur.
BUNUN üzerine tebessüm eden HACI BAYRAM-! VELİ, onu (Hama)
şehrinde oturan Şeyh Hüseyin Hamevî’ye göndereceğini ve şimdilik
iznik'e gidip kırk gün orada halvette kalmasını emretti. Eşrefoğlu
Abdullah, kemâl yolunda nefsile mücadele de bulunduktan sonra,
Hama'ya gitmeye izin alabilmişti.
BUNDAN sonra, Zevcesi ve yeni doğmuş Züleyhâ adındaki çocuğunun
taşınması için bir merkep tedarik eden Eşrefoğlu, Hama'ya gitmek ve
mürşidini bulmak için, uzun bir yolculuğun bütün ağır ve yorucu
zahmetine katlanmış ve niyahet menziline bir ok gibi ulaşmıştır.
ŞEYH Hüseyin, kendisine gönderilen HACI BAYRAM-I VELl'nin damadı
Eşrefoğlu'nu, hemen ayağının tozu ile bir hücreye sokmuş ve kırk gün onu
nefsiyle ve Yüce ALLAH ' la başbaşa bırakmıştır. SIKINTI içinde çekilen
uzun bir yolun yorgunluğunu üzerinden atamadan, sıkı bir riyazetle
hücreye kapatılan Eşrefoğlu, kendisine verilen yemekleri de pek az
miktarda yediği gibi 25-30 gün sonra artık hiçbir şey kabul etmeyecek bir
hale gelmişti. Kırk gün sonra hücreden çıkarılmak için yanına varıldığı
zaman, bir ölüden farksız, vecd içinde, gözleri kapalı ve hareketsiz bir
halde olduğu görülmüştü. Rumi, büyük bir iştiyak ve müşahede
lezzetinden ayrılmış olmasının verdiği teessürle, Şeyh Hüseyin'e
"Sultanım bize kıydınız" deyip gözlerini açtı.
İŞTE Şeyh Hüseyin Hamevi, bu kırk günlük hücre terbiyesinden sonra,
onun kemâl halini almış olduğunu anlayarak avdetine müsade etmişti.

EŞREFOĞLU'nu yolcu ederken, Şeyh Hüseyin Hamevi arkasından hayran
hayran bakmış ve etrafındakiler bu kadar derin bakmasının sebebini
sorduklarında :
"Bir bahri muhit imiş neyim varsa çekip kendisine aldı"
Diye cevaplamıştır.
EŞREFOĞLU İznik'e döndükten sonra, bir taraftan insanları irşad ile
meşgul oluyor, mürşidi ve kayınbabası HACI BAYRAM-I VELİ' nin kendisine
tatbik ettiği sıkı riyazet ve perhizini mensuplarına tatbik ederek,
nefislerini terbiye ve kötülüklerden tahliye etmelerini tavsiye ediyordu.
Müritleri arasında kendisine çok bağlı olan bir zat'a, yegâne kızı
Züleyhâ'yı da vererek damat yapmıştı. Bu zat İsfendiyaroğlu Ahmet beyin
akrabasından Beyazit Fakıh’ın oğlu (Abdurâhimi Tirsi) idi (13)
(13) Eşrefoğlu Divanı, Tercüman 1001 Temel Eser
EŞREFOĞLU, bu suretle kendisine çok değerli ve arzuladığı vasıflara haiz
bir damat da bulmuştu.
*
Evliyalar ölmez imiş,
Can acısı görmez imiş,
Aşıkların konmaz imiş,
Eşref oğlu Rumi Sultan.
*
HACI BAYRAM-I VELİ' ye gerek manevi ve gerekse de sıhri münasebeti
itibariyle hayatından kısaca bahsettiğimiz Eşrefoğlu, İznik'e onbeş
kilometre mesafede bir mahallede, uzleti, ihtiyar etmiş hususi ile
medrese mensuplarının hakkında ileri geri attıkları bir çok
dedikodulardan uzakta kalıp, irşad'la meşgul olduktan sonra (1518)
yılında Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.
TÜRBESİNDE yazılı olan : "Eşrefoğlu azmi cihan eyledi. 1518” mısraı bu
tarihi teyit etmektedir.
EŞREFOĞLU, hayatında bir kısım hece vezniyle şiirler yazarak, bir divan
vücuda getirmiştir. Hece veznindeki şiirlerinde kullandığı ana Türkçe
kelimelerle, çok kuvvetli irşad ve aşk nağmeleri terennüm etmiştir.

Bunların içinde halk ve tasavvuf edebiyatımızın, ahenkli ve tesirli
numunelerinin çokluğunu bulmak, görmek, hissetmek mümkündür.
EŞREFOĞLU, son mürşidi olan HÜSEYİN HAMEVİ’ nin , daha ilk görüşünde
kendisine (Rumi) diye hitap etmesinden fevkalade mütehassıs olduğu için
daima şiirlerinde [Rumi) mahlasını kullanmıştır. RUMİ' nin yazdığı hece
veznindeki şiirlerin üzerinden, bu kadar uzun bir zaman geçtiği halde,
ahenk ve ifade bakımından, bugün bile zevkimizi okşayabilecek kadar
kuvvetli parçalar olduğunu görebiliriz. BU çığırda yazılmış olanlardan bir
tanesini sunarak aziz ruhunu şad etmek istiyoruz.
Ey hevasına tapan
Tevbeye gel tevbeye
Hakka tap Haktan utan
Tevbeye gel tevbeye
Nice nefse uyasın
Nice dünya kovasın,
Vakt ola usanasın
Tevbeye gel tevbeye
Sen teni sandın seni
Bilmedin senden teni
Odlara yaktın canı
Tevbeye gel tevbeye.
Sen dünya - perest oldun
Nefsin ile dost oldun.
Sanma dirisin öldün
Tevbeye gel tevbeye.
Gör bu müekkeleri
Yazarlar hayr-ü şeri,
Günahdan olgıl beri
Tevbeye gel tevbeye
Ey miskin adem oğlu
Usan tutma alemi.
Esmeden ölüm yeli

Tevbeye gel tevbeye
Ölüm gelicek naçar
Dilin tanımı şaşar.
Erken işini başar
Tevbeye gel tevbeye
(…..)
Eşrefoğlu Rûmi sen
Tevbe kıl erken uyan,
Olma yolunda yayan
Tevbeye gel tevbeye.
*
Ey gönül bir derde düş kim anda derman gizlidir
Gel karış bir katreye kim anda umman gizlidir.
Terkedip can ü cihanı giy feragat cübbesin
Bu feragat cübbesinde sırrı sultan gizlidir.
Değme bir derviş fakire hor görüp hor bakma kim
Gönlünün her kûşesine Arş-ı Rahman gizlidir.
Nutka gelse can ü dil bulur hayat-ı cavîdan
Dervişin her sözünde âb-ı revan gizlidir.
Gör bu Eşrefoğlu Rûmî bahr-i aşkta neyledi
Can ü başı terk edip can-ı cihan gizlidir.

60-AYAŞLI BÜNYAMİN
“İslâm-Türk mutasavvıflarından olan, Ayaşlı Bünyâmîn Hazretleri,
genellikle Osmanlı döneminde pek çok âlim, mutasavvıf ve devlet adamı
çıkarmış olan Ayaş ilçesinde dünyaya gelmiştir.(1) Asîl bir soydan gelmiş
olan Bünyâmîn-i Ayâşî’nin asıl ismi Mustafa olup, lâkabı ise İbni Yâ
mîn’dir. (2) Nitekim Bünyâmîn-i Ayâşî’nin soyundan gelen, Es’ad Muhlis
Paşa (0.1267/1850) bir beytinde:
Nesl-i pâk künyesinden İbni Yâmîn
Mustafa’dır nâmı Bünyâmîn Ayâşî şöhreti
diyerek, asıl isminin Mustafa olduğunu terennüm etmektedir. (3) İbni
Yâmîn kelimesi zamanla Bünyâmîn şeklinde söylenegelmiştir. Hayatının
ilk dönemlerine ait daha geniş bir bilgiye sahip olmadığımız Ayaşlı
Bünyâmîn’in, Hacı Bayram-ı Velî hazretlerinin halifelerinden ve
Bayrâmiye tarikatının Melâmiye kolunun kurucusu olarak bilinen Bursalı
Ömer Sikkînî’nin tek halifesidir. (4) Bünyâmîn-i Ayâşî, Şeyh Ömer Sikkînî
âhirete göçtükten sonra, onun yerine 916/1510 yılında Melâmiye tarikatı
şeyhi olmuştur.(5)
Sa’deddîn Süleyman Efendi, Et-Tarikatü’l-Bayrâmiye isimli eserinde,
Bünyâmîn Ayâşî için, kerametlerinin sınırı yoktur, derken onu zamanın
Kutbu’l-Ârifîn (Ariflerin en büyüğü) olarak göstermiştir.(6) Biz burada
öneminden dolayı, Ayaşlı Bünyâmîn hazretlerinin yalnız iki kerametinden
bahsetmek istiyoruz. Bu kerametlerinden birincisi Rodos Adası’nın
fethiyle ilgilidir.
Bilindiği üzere Rodos Adası, Kânûni Sultan Süleyman dönemine gelinceye
kadar, bir çok Osmanlı padişahı tarafından muhasara edildiği halde
alınamamıştır. Kânûnî Sultan Süleyman tarafından da, yedi aydan beri
kuşatıldığı halde, bir türlü fethedilemiyordu. Kânûnî’nin çuhadarlarından
ve Ayaşlı Bünyâmînin de yakın dostu olan bir zat, padişahın huzuruna
çikarak: “Hünkârım, Bünyâmîn Ayâşî isminde mutasavvıf bir zat var. Bazı
suçlamalar yüzünden Kütahya Kalesi’nde hapistedir. Bu zat Âriflerin
büyüklerindendir. Umulur ki, serbest bırakılırsa Rodos Adasının fethi
müyeser ola” demiştir. Kânûnî bunun üzerine, Ayaşlı Bünyâmîn’in
salıverilmesini emreder. Bünyâmîn Ayâşî serbest bırakıldığı günde Rodos
Adası fethedilir. Bu bilgileri veren Sarı Abdullah Efendi (Ö. 1071/1660),
Semerâtü’l-Fu’âd isimli eserinde, Kânûnî Sultan Süleyman’ın Ayaşlı

Bünyâmîn’e karşı sevgi besleyip, vakıflarda da bulunduğundan da
bahsetmektedir.(7)
Bir diğer kerameti ise şöyledir: Ayaşlı Bünyâmîn’in halifelerinden
Aksaraylı Pîr Ali Efendi’nin bir oğlu dünyaya gelir ve Şeyhi Bünyâmîn
hazretlerinden bu çocuğa isim koymasını talep eder. Bünyâmîn-i Ayâşî
de: “İsmail koy da Hak yolunda kurban olsun” demiştir. Gerçekten de
“Mâşûkî” mahlasıyla bilinen ve oğlan şeyhi İsmail Efendi, yaklaşık
ondokuz yaşlarında İstanbul’a gelmiştir. İstanbul câmilerinde kalabalık bir
cemaate va’az ederken cezbeye gelerek kural dışı olarak karşılanan bazı
sözler sarfetmiştir. Bu sözlerin yanlış olduğu ulemâ tarafından kendisine
bildirilmişse de, o bu konuda ısrara devam etmiş, padişah kendisine
haber göndererek hiç olmazsa memleketi olan Aksaray’a gitmesini
tavsiye etmesine rağmen, İsmail Maşûkî, “Ben başıma ne gibi bir hâl
geleceğini biliyorum. Çünkü benim ismimi İsmail koyan Babamın Şeyhi
Ayaşlı Bünyâmîn böylece, Hak yolunda kurban olacağımı îmâ etmişti”
demiştir.
Atâî’nin Şakâik Zeylinde yazdığına göre İsmail Maşûkî, o zaman Sahn
medresesi müderrisi olan Çivizâde Muhyiddîn Efendi: (Ö.954/ 1547) ye
gelerek; Benim idamım ne zaman gerçekleşecek diye sorarmış.(9) Ve
nihayet İsmail Ma’şûkî (Ö.935/1528) senesinde Şeyhülislâm
Kemalpaşazade fetvasıyla oniki müridiyle birlikte, Sultan Ahmed’teki
Üçler Camii’nin olduğu yerde idam edildi.
İşte Bünyâmîn-i Ayâşî’ye ait olduğu çeşitli eserlerde geçen şu iki keramet,
onun Türk-İslâm mutasavvıflarının büyüklerinden olduğunu göstermesi
açısından önem taşımaktadır.
Mutasavvıf şairlerimizden olan Müştak Baba divanında, Ayaşlı Bünyâmîn
hakkında:
Hor görme kör olur gözün ey bed-nazar hazer
Hâmisi İbni Yâmin kutbu cihandurur.
Ey padişah-ı şehr-i atâ sâkin-i Ayaş
Müştak geldi dergâhına mihmandurur.
diyerek onun büyüklüğünü dile getiren mısralar söylemiştir.(10)
Ayaşlı Bünyâmîn’in bağlı olduğu Bayramiyenin Melâmiye kolunu diğer
tarikatlardan ayıran bazı özellikler vardır.

Gerek menâkıbnâmelerde ve gerek diğer eserlerdeki Melâmîlerle ilgili
bilgileri bir araya topladığımız zaman, bu tarikata mensup olanların giyimkuşam yönünden diğer halktan bir farklı olmadığı ortaya çıkmaktadır.
Bünyâmin-i Ayâşî'nin şeyhi Bursalı Ömer Sikkînî, taç ve hırkayı aşk
ateşinde yaktığından dolayı, bu tarikata mensup olanların özel bir tâç ve
hırka giymedikleri görülmektedir.(11)
Ayrıca şeyhlerinin bir çokları îdam edildiğinden gizlice ibadet ve zikirde
bulundukları, bu sebeple özel bir külah veya kaftan gibi fark ettirici
elbiseler giymedikleri anlaşılmaktadır.(12)
Diğer tarikatlarda olduğu gibi, Melâmîlerde de; ibadeti esas alarak, fakat
bununla beraber kimseye muhtaç olmamak için, ibadetten boş kalan
vakitlerini de değerlendirmek üzere bir işle meşgul olmak esastır.
Melâmîler, san’at erbabı ve ticâret sahiplerini, büsbütün maddeye
kaymaktan korumak üzere, onların maneviyatlarını güzelleştirmeyi
hedeflerler.
Melâmiye dervişlerinin bir çoklarının hayatları tetkik edildiği zaman, bu
tarikata mensup olanların kendi ellerinin emeğiyle geçinmeyi,
zenginlerden ve âmirlerden (devlet adamlarından) gelecek ihsan ve
hediyelere tercih ettikleri görülür. Zaten Melâmî şeyhleri müritlerine bu
yolda hareket etmelerini tavsiye etmişlerdir.
Melâmî şeyhlerinin ne gibi san’atlarda uğraştıklarını öğrenmek için, bu
konuda yazılmış eserlere bakılması yeterlidir. Bunlara bir başka örnek
olarak Hamîdüddîn-i Aksarâyî’nin fırınında ekmek pişirip sattığı, Hacı
Bayram-ı Velî’nin kendi zaviyesindeki fakir-fukara ve aile efradı için
burçak ekip biçtiği bilinmektedir. Ayaşlı Bünyâmîn’in halifesi Pır Ali
Efendinin oğlu İsmail Maşûkî’nin de dokumacılık san’atıyla uğraştığı bazı
kaynaklarda geçmektedir.
Mecelle-i Umûr-ı Belediye adlı beş ciltlik meşhur eserinde Melâmiy- ye’ye
geniş yer veren Osman Nuri Ergin’ e göre, Melâmîye mensuplarının
san’at ve ticaretle ilgisini gösteren bir örnek de şudur:
934/1527 senesinde Konya-Aksaray’dan İstanbul’a gelen Melâmîye
şeyhlerinden İsmail Maşûkî burada bir hanı merkez edinmişti.
31 Mayıs 1915 (1334) tarihinde yanmış olan İstanbul peştemalcılar
çarşısındaki bu handa toplanan Melâmîye dervişleri, hem dokumacılık

san’atıyla uğraşmışlar, hem de burada gizlice ibadet ve zikirde
bulunmuşlardır. (13)
Melâmîye dervişleri böylece dokumacılık san’atının gelişmesinde de etkili
olmuşlardır. Osman Nûri Ergin, eserinde şöyle devam ederek; “Dokumacı,
tezgahtar çalışırken bir taraftan, mekiği bir eliyle atıp, diğer taraftan öteki
eliyle tutmakta, bu işi günde binlerce defa tekrar etmektedir.
Bu işde yalnız el ve bazan da göz meşgul olduğundan dimağ ve kalp bu
esnada boş durmaktadır. İslâmiyet ise, vaktin israfını yasaklamıştır. O
halde bu boş vakitlerini insanın Melâmîye dervişleri gibi bu anı zikruliaha
ayırması ne kadar güzel bir şeydir” demektedir.(14) İşte böyle bir eliyle iş,
diğer taraftan diliyle Allah’ı zikire devam eden Melâmîye dervişleri,
ibâdetle kazancı bir araya getirince maddeten ve manen huzura
ulaşmaktadırlar. Bundan dolayı Ayaşlı Bünyâmîn hazretlerinden sonra
gelen Melâmîye tarikatı mensupları da, herbiri bir san’at, esnaflık ve
ticaret gibi işlerle uğraşarak, ekonomik hayatın gelişmesinde önemli
katkıda bulunmuşlardır. Mehmed Ali Aynî, “Hacı Bayram Velî” isimli
eserinde, isimlerini zikretmemekle birlikte Bayramiye’nin Melâmîyesi
içinde san’atkâr, tücar, reisü’l-küttâb (Dış İşleri Bakanı), vezir (Bakan) gibi
her sınıfa mensup kimselerin bulunduğunu bildirmişlerdir.(15)
Bu sebeple tarikatlar; ehli sünnet akîde ve inancından ayrılmayan â- lim,
bilgili ve her bakımdan kültürlü mutasavvıfların elinde bulunduğu zaman
devletin kuruluşunda, ekonomik hayatın gelişmesinde, eğitim, edebiyat
ve hatta güreş gibi spor ve kültürel faaliyetlerin yaygınlaşmasında büyük
yardımları bulunmuşlardır.
Ayaşlı Bünyâmîn hazretlerinin kendisinden sonra gelen halifeleri arasında
Aksaraylı Pîr Ali Efendi (XVI. asır), Sivaslı Osman Efendi (Ö. 1003/1594),
Bolulu Süleyman Efendi (Ö.XVI. asır), Kasımpaşalı Emir Efendi demekle
meşhûr Aziz Rûşenî (Ö.XVI. asır) gibi şeyhlerin * adlarından
bahsedilmektedir.(16)
Bünyâmin-i Ayâşî’nin vefat tarihi hakkında, bizim Türkiye Diyanet Vakfı
İslâm Ansiklopedisinin “Bünyâmîn Ayâşî” maddesinde de ifade ettiğimiz
gibi, çeşitli görüş ayrılıkları vardır. Mehmed Ali Aynî, Hacı Bayram-ı Velî
isimli eserinde ölüm tarihini 916/1510 olarak gösterirken, Süleyman
Sâdeddîn Efendi, et-Tarîkatü’l-Beyrâmiye, adlı kitabında bu tarihi,
Bünyâmîn Ayâşî’nin şeyhlik makamına geçtiği tarih olarak tesbit
etmektedir.(17) Ayrıca 926/1519, 928/1521 ve Kânûnî döneminin ilk
zamanlarında ve Rodos Adası’nın fethinden hemen sonra vefat ettiğini
ileri sürenler vardır.(18)

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki; Ankara’mızın Ayaş İlçesinde yetişen
Şeyh Mustafa Bünyâmîn’in, ömrü boyunca Hazreti Peygamberin
sünnetini kendisine örnek almış, onun yolundan ayrılmamış, dünyaya
değer vermemeyi, ama onu ihmal de etmemeyi, dünya ve ahiret tarafları
dengelenmiş bir ortayol olarak görmüş, Kânûnî Sultan Süleyman’ın özel
iltifatına mazhar olmuş XVI. asır ve sonraki yüzyıllarda iz bırakmış bir
Türk-İslâm mutasavvıfıdır.(a)
(a)ŞAHİN, Kamil; Tarihte Günümüzde Ayaş ve Bünyamin Ayaşi
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61-MUHYİTTİN-İ İSKİLİBÎ (ŞEYH Yavsî)( ? 1514)
İlim alış-verişinin en hareketli devresinde yetişen Şeyh Muhyittin İskilibî
Hazretleri sadece İslâmî ilimleri tahsil etmekle kalmayıp, Ali Kuşçu ile Ali
Tûsî gibi iki büyük ilim adamından hesap ve astronomi okudu Zahirî
ilimleri tamamlayınca kendini tasavvufa verdi. Zaten yaratılışı itibariyle bu
mesleğe aşırı derecede meyli vardı. Şeyh Muslihittin Hazretlerinin
halkasında bulundu ve sonra âriflerden Şeyh İbrahim Kayseri
Hazretlerinin meclis-i irfanına, girdi. Uzun yıllar tahsil-i kemalat ettikten
sonra kendisine bu önemli konuda icazet verildi. Böylece irşad postuna
oturmaya hak kazandı.
Şeyh Muhyittin İskilibî Hazretleri ismine lâyık bir feraset içinde dini ihyaya
çalıştı. Gösterişe önem vermedi, rûhen arınmayı, yücelmeyi esas aldı,
marifet-i ilâhiyeye erişmenin yolunu burada buldu. Binlerce
peygamberin, milyonlarca velinin yüz sürdüğü Kâ’be-i Muazzama’ya
gitmek, kusur ve günahlardan temizlenip tam bir tezkiye-i nefs içinde
posta, oturup etrafa mârifet nûrundan kapı açmak üzere hazırlandı. O
sırada şehzade İkinci Bayezit Amasya’da vâli olarak bulunuyordu. Şeyh
Muhyittin Amasya'ya uğradığında, Şehzade ile görüştü. Derin bilgisi, geniş
kültüre kalb ve rûh safiyeti, derhal şehzade üzerinde büyük te’sirler
meydana getirdi. O kadar ki İkinci Bayezit bu çok muhterem zatın uzun
müddet Amasya’da kalmasını arzu etti, ne çareki günler sayılıydı, gitmesi
gerekiyordu. Ayrılacağı zaman şehzade ile tekrar görüştüler Bir ara İkinci
Bayezit, Şeyh Hazretlerinden başka herkesin odayı terketmesini arzu etti.
İkisi başbaşa kalınca aralarında şöyle bir konuşma geçti:
—Efendi Hazretleri! Tahta geçmem müyesser olacak mı?
—Ümit ediyorum...
—Yakın zamanda mı, yoksa uzak bir ihtimal mi?
Şeyh Hazretleri biraz tefekkür ettikten sonra şu cevabı verdi:
—Ben hacdan döndüğümde siz tahta geçmiş olacaksınız. İnşaallah o
zaman gelip sizi o yüce makamda kutlarım.. Bu artık mukarrerdir,
endişeye mahal yok...
Şeyh Efendinin kesin müjdesi üzerine İkinci Bayezit çok sevindi ve bu
muhterem zata ne yapacağını âdeta şaşırdı. Keramet zahir oldu. Şeyh

Hazretleri hicazdan dönünceye kadar İkinci Bayezit tahta geçmiş
bulunuyordu.
Sultan, kendisine ilk müjdeyi veren bu muhteşem zatı unutmadı.
Hicazdan döndüğünü öğrenince görüşmek istedi. Sarayda buluştular.
Kendisine gereken saygı gösterildi. O kadar ki kendisine «PADİŞAH ŞEYHİ»
denilmeye başlandı. Çok önemli konulardai Sultan, Şeyh Hazretlerinin
fikrini alırdı. Sık sık ziyaret eder, onu asla ihmâl etmezdi. Bu sebeple
devlet ricalinin hemen hemen hepsi Şeyh Hazretlerini ziyaret etmekte
yarışır, âdeta sıra beklerlerdi. Sultan ona, ilmine, irfanına yakışır ölçü ve
biçimde bir zaviye yaptırdı. Diğer bütün ihtiyaçlarını karşılayarak gereken
ilgiyi göstermekte kusur etmedi.
Şeyh Hazretlerinin halifelerinden Şeyh Abdurrahim Müeyyed anlatıyor:
«Kardeşim Abdurrahman Efendi, kazasker olarak bulunuyordu. Yavuz
Sultan Selim’ in tahta çıkışının ilk yıllarında onu bu görevden azletti.
Kardeşim birdenbire bu yüksek makamdan düşmenin üzüntüsüne kapılıp
perişan bir hal aldı. Yapılacak bir şey yoktu. Yavuz Sultan gibi sert mizaçlı
bir padişah onu azlettikten sonra artık kimsenin şefaat etmesine imkân
kalmıyordu. Fakat kardeşimin durumu hiç de iyiye gitmiyor, her gün biraz
daha süzülüp inceliyordu. Dayanamadım, onu alıp Şeyhim Muhyiddin
İskilibî Hazretlerine götürdüm. Efendi Hazretleri kardeşime bakınca,
durumu anladı ve: «Üzülecek ne var, her şey geçicidir. Baki kalan
Allah’tır. Makamlar geçicidir. Onun yeteri kadar tadını aldın, gel bir de
bizim içinde bulunduğumuz irfan âleminin lezzetini almaya çalış!..»
Diyerek tesellide bulunduysa da kardeşimin durumunda en ufak bir
değişiklik olmadı. Şeyh Hazretleri murakabeye daldı ve az sonra başını
kaldırıp kardeşime dedi ki: «Abdurrahman! Gel yine eskiden gördüğün
hürmete lâyık şu köşedeki minder üzerinde otur. Çünkü oraya ancak
vezirler ve kazaskerler otururlar.» Kardeşim bu emre uyarak geçip baş
kösedeki döşeğe oturdu. Şeyh Hazretleri ona: «Mansıb mübarek ola!..»
diyerek onun yeni görevini kutladı. Çok geçmeden Yavuz Sultan Selim
Han, Kardeşimi Rumeli Kazaskerliğine tayin etti. Böylece Şeyh
Hazretlerinin yüksek himmeti zahir olan kerametiyle gerçekleşti..»
Hicri 920 yılında vefat edip doğum yeri olan İskilib’e götürülüp defnedildi.
Ebu Suud Efendi onun kabrini sonraları irfanına yakışır biçimde yaptırdı.

62-RAMAZAN HALİFE ( ? – 1520)
Hacı Bayram’ ın yolundan feyz alarak, yüksek mânevî hâllere ve
makamlara kavuşmuş, Edirne’ de doğmuş bir velidir. Doğum tarihi
bilinmemektedir. H.926(1520)yılında Edirne’ de vefat etmiştir.
Sultan II. Bayezid Han zamanında, kuraklıktan kırılan Edirne’ ye duası
henüz bitmeden yağmur indirmiş bir zâttır. Temiz, takva sahibi, hoş, güzel
bir insan olduğundan kalbinin diliyle bulutların kilidini açmasını bilmiştir.
Peygamber’imizin sünnetine bağlı olan kanaat sahibi, sabır hazinesi bir
veliydi.
Gençliğini yıllar yılı arayışla geçirdi. En büyük cihadın kendi içinde
yuvalanmış olan nefsi ile, azgın dünya iştahıyla mücadele etmek,
savaşmak olduğunu bildiğinden, senelerce nefsini yenmeye çalıştı.
Tasavvufun o bereketli neşesini yakalayıp, gönlünü milyon kilowatlık ilâhî
aşk elektriğine tutmak istiyordu. Tasavvuf yoluna riyazetle, mücahede ile
meşgul oluyordu. Geceleri uyku girmiyordu gözlerine. Gündüzleri dahi
aynı tutku ile kıvrandığından yaşayıp yaşamadığını dahi bilmiyordu. Tarif
edilmez duygularla, içinin yokuşlarında nefes nefese kalıyor, yokuşları
aşıp, ötede hissettiği, o uçsuz bucaksız, huzur dolu ovada biteviye koşmak
arzususndaydı. Bir müddet kendi kendindeki kavga ile uğraştı durdu…
Nihayet günlerden bir gün Bayramîlerle tanıştı, buluştu, görüştü.
Aradığını yakalamıştı işte. Bayramîlik yolunun yolcusu oldu. Bu yolda
ilerlemeye başladı. Mânevî hâlleri, menziller ve makamları Hacı bayram
ülküsü ve idealiyle birer birer aştı. Kemalât derecesini yakaladıktan sonra,
pek çok insanı yüksek mânevî makamlara çıkardı.
Sobetleri oldukça etkiliydi. Hoş sohbetti. Sohbetinde bulunanlar onun
gönüller fetheden yumuşak, sevgi dolu sözlerinin meftunu oluyordu. Azla
yetinen, kanaat sahibi bir kişilik sergiliyordu. Hiç kimseden, en küçük bir
şey almıyor, sadece veriyordu. Çevresinde onun sohbetlerine tutkun olan
büyük insan kalabalıkları oluşmuştu.
Ramazan Halife’ nin adı, Edirne ve çevresinde duyulmuş, gösterdiği
kerâmetler dilden dile dolaşır olmuştu.
Derler Ki:

Sultan II Bayezid zamanında Edirne’yi kırıp geçiren, yeşil namına hiçbir
şey bırakmayan bir kuraklık zuhur etti. Topraklar susuzluktan şerha şerha
yarılmıştı. Sıkıntı içinde kıvranan Edirneliler kaç defa yağmur duasına
çıktılarsa, ne kadar koç kurban ettilerse ve kaç tane fakiri, dulu, yetimi
sevindirdilerse de, bir türlü yağmuru yağdıramamışlardı.
Yağmurun yağması için şartların oluşması gerekliydi.
Coğrafî, meteorolojik ve fizikî şartların yanı sıra, uhrevî, ilâhî şartların da
oluşmasını bekliyordu memleketin insanı.
Ömrü boyunca haram lokma yememiş, vakar ve kanaat sahibi, güzel
sözlü, güzel yüzlü, mübârek bir insan olan Ramazan Halîfe, bu mânâ
şartlarını oluşturabilirdi. Cümle Edirnelinin sevip saydığı bu güzel insanın
göklerin dilinden anlayabileceğini sanıyorlardı. Koştular o’na. “Gel, bize!
Duamıza katıl! Düş önümüze! Cuma ve Bayram namazlarındaki gibi
mimbere çık! Duanı, bizimle aynı duanı yap! Kurtulmamıza vesile ol!”
dediler.
Hacı Bayram’ın aşk ve iman denizinde yüzen kişiler, asla ve asla halktan
kopuk olamazlardı. Halkın, milletin mutluluğu onlar için birinci öncelikli
esastı.
Cümle Edirneli, çoluk çocuk, yaşlı genç toplanmışlar, Ramazan Halîfe’ nin
duasına eşlik ediyordu…
Ramazan Halîfe, göğün iki yakasından tutmuş, yalvarıyor, boyun bükerek
Yüce Mevlâ’ ya dua ediyordu. Daha mimberden inmeden Edirne göklerini
bulutlar kapladı ve nefis bir yağmur yağmaya başlayıverdi.
Toprak, ağaç, dal, çiçek, ot, böcek ve insanlar yağmura kavuşmuştu.
Edirne yeşil örtülerle süslendi.
Edirneliler onun yüceliğini anlayıp takdir ettiler ve Allah’a şükür dediler…
Hacı Bayram ereni olan Ramazan Halîfe, işte böyle bir velidir.

63- ABDURRAHİM TIRSÎ ( ? – 1520)
Anadolu evliyalarından. İznik yakınlarındaki Tirse köyünde doğdu. Babası
Bâyezîd Fakih köyde imamlık yapıyordu. Doğum tarihi belli değildir.
Küçük yaşta babası ile İznik'e giderek büyük veli Eşrefoğlu Rûmî'nin
sohbetlerine katıldı. Eşrefoğlu Rûmî'nin; "Bu çocuğu bize verin, tâlim ve
terbiyesi ile meşgûl olalım." buyurması üzerine babasının rızâsı ile onun
yanında kalarak yetişti. Bir süre sonra Eşrefoğlu Rûmî'nin kızı Züleyhâ
Hâtun ile evlendi.
Abdürrahîm Tırsî, çok ibâdet eden, nefsinin arzularını yerine getirmeyen,
haramlardan kaçan bir zâttı. Talebeliğinde Hızır aleyhisselâm ile görüşme
ve sohbetiyle müşerref olmayı çok istiyordu. Bir gün hocası onu pazara
elma almaya gönderdi. Pazardan dönerken yolda bir zat ile karşılaştı. O
zât; "Sepetini aç, neyin olduğunu göreyim." dedi. Abdürrahîm Tırsî, sepeti
açınca o zât içinden bir elma alıp yoluna devam etti. Abdürrahîm Tırsî de
hocasının huzuruna gidip sepeti önüne koydu. Eşrefoğlu Rûmî, sepete
bakınca; "Abdürrahîm, bu elmaların birisi eksik." dedi. O da; "Bir zât aldı."
dedi. Hocası; "O zâtın eteğine niçin yapışmadın?" diye sordu. O da; "O
zâtın kim olduğunu bilmiyordum." deyince, hocası; "Ya Abdürrahîm!
Hızır'ı görsem deyip dururdun, fakat bilsem demezdin. O zât Hızır idi.
Gördün, fakat bilemedin." dedi. Bunun üzerine Abdürrahîm Tırsî; "Ah
görsem ve bilsem." diye Eşrefoğlu Rûmî'den ricâda bulundu. Hocası; "Ey
Abdurrahîm! Bu gece Yaylak denen yere git." buyurdu. Abdürrahîm Tırsî
gece olup Yaylak'a gittiğinde, gündüz sepetinden elma alan zâtın orada
olduğunu gördü. Hak teâlâya çok hamd ve senâdan sonra Hızır
aleyhisselâmdan duâ istedi. Hızır aleyhisselâm da; "Yâ Abdürrahîm!
Hizmetinde olduğun zâtın kadrini ve kıymetini bil. Ondan hayır duâ iste."
buyurup gözden kayboldu. Bundan sonra hocasının hizmetlerine daha
çok gayret ve şevkle koştu ve îtina gösterdi. Hocasının vefâtından sonra
yerine geçip talebe yetiştirmek, insanlara İslâmiyet'i öğretmek için çalıştı.
Abdürrahîm Tırsî, Yaylak denilen yerde bir câmi yapmak için talebeleri ve
halktan sevenleri ile ağaç kesmeğe ormana gitti. Bir talebesine yanlarına
küçük tencerede bir mikdâr pirinç çorbası ile çok mikdâr da tabak
almasını söyledi. Ormana varıp ağaç kesildikten sonra, öğleye yakın

yemek için sofra kuruldu. Abdürrahîm Tırsî, küçük tencere üzerine Fâtihai şerîfe okuyup; "Tabakları doldurun." buyurdu. Bütün tabaklara çorba
doldurulmasına rağmen, tenceredeki çorba hiç eksilmemiş gibi
duruyordu. Daha sonra ezan okundu ve Abdürrahîm Tırsî cemâate namaz
kıldırdı. Namazdan sonra Yörüklerden bir grup ellerinde sofralar olduğu
hâlde yanlarına geldiler. İçlerinde çok güzel yemeklerin bulunduğu
sofralardan, orada hizmet edenler yemek yedi. Abdürrahîm Tırsî gelen
yörüklerle hiç konuşmadı. Cumâ günü olunca Abdürrahîm Tırsî, talebesi
Habib Dede ile câmiye gitti. O sırada câminin önünde bir grup yörük
vardı. Habib Dede onlara; "Ey müminler! Şu vakit getirdiğiniz yemekten
dolayı hocam çok memnun oldu." deyince yörükler; "Ne yemeği. Bizim
ondan haberimiz yoktur!" dediler. Abdürrahîm Tırsî; "Habib Dede, o
yemeği getiren yörükler değil, onların sûretinde melekler idi. Allahü teâlâ
kereminden, bizim hizmetimizde bulunan müminleri tâzim için kudret
sofrasında melekleriyle o yemeği gönderdi." buyurdu.
Abdürrahîm Tırsî, 1520 (H.927) senesi Şubat ayında İznik'te vefât etti.
Hocasının yanına defnedildi. Yerine önce Muslihüddîn Efendi daha sonra
da oğlu Pîr Hamdi Efendi geçerek, insanlar Allahü teâlâya kavuşturan yolu
anlattılar.
Abdürrahîm Tırsî'nin vefâtından sonra; her gün siyah, gözleri görmeyen
bir köpek gelip bâzan Eşrefoğlu Rûmî'nin bâzan da Abdürrahîm Tırsî'nin
kabrine yüzünü sürer, ayakucunda yatardı. Fakat namaza gelenler onu
oradan kovalarlardı. Yine de köpek gelirdi. Abdürrahîm Tırsî'nin
talebelerinden Habib Dede bir gün; "Ey İznik halkı! Bu köpeğe vurmayın.
Bunda bir hikmet var. Ortaya çıkmasını bekleyin." dedi. Köpek bu hâline
kırk gün devâm etti. Kırk birinci gün halk öğle namazından çıktığında,
köpeğin bir müddet Eşrefoğlu Rûmî'nin ayak ucunda, bir müddet de
Abdürrahîm Tırsî'nin ayak ucunda feryâd ettiğini gördüler. Orada bulunan
cemâatin hepsi iki gözünün açıldığını gördü.
Abdürrahîm Tırsî'nin, Yûnus Emre ve Eşrefoğlu Rûmî'nin tesirinde kalarak
hece vezni ve sâde dille yazdığı çok güzel şiirleri vardır. Bir dîvanı varsa
da, ele geçmemiştir. Abdürrahîm Tırsî'ye âit olan ilâhîler uzun süre Kâdirî
dergâhlarında okunmuştur.

64-İSMAİL MAŞUKÎ (?- 1529)
”Hallac-ı Mansur gibi avam halkın anlayamayacağı havvasü’l-havas
konuları, yani ledün bilgilerini fâş eylediği için devrin zâhiriyatçıları
tarafından yanlış anlaşılmış ve bunun için yoktan yere idam
edilmiştir.””Onun vaaz ve sohbetlerindeki vahdet-i vücut merkezli içrek
görüş ve fikirleri Osmanlı resmî düşüncesine”uymadığı için, “henüz 21
yaşında iken kanun merifetiyle”(1)katledilmiştir.
“Ey gönül bir derde düş kim anda dermân gizlidür
Gel eriş bir katreye kim anda ummân gizlidür
Terkedüp nâm ü nişânı giy melâmet hırkasın
Bu melâmet hırkasında nice sultân gizlidür
Tut Hak’ı bilmek dilersen ehl-i irşâd eteğin
Niceler bilmediler kim böyle erkân gizlidür
Değme bir hor ü hakîre hor deyu kılma nazar
Kalbinin bir kûşesinde arş-ı Rahmân gizlüdür
Bu cihân dervîş nam oldu hicâb-ender-hicab
Sen hicâb altında kaldın sanma sultân gizlidür”
Hacı Bayram Veli erenlerinden birisi olan İsmail Maşûkî de dedikodu,
fitne ve fesat sebebiyle, aleyhinde padişah Kanuni’ye birçok şikâyet
götürülür. Padişah, bu fitnenin durdurulmasını ister. Ama Maşûkî, “Ben
âkıbetimi biliyorum” diyerek bu isteğe olumsuz cevap verir. Ve sonunda
on iki arka- daşıyla beraber Üçler Mescidi’ nin olduğu yerde idam edilir,
cesedi ve kesik başı denize atılır.
Maşûkî’nin talebelerinden Hasan Efendi, Hocasının öldürüldüğü yerde
kardeşiyle beraber bir mescid inşa eder ve bu mescide Üçler
Mescidi adı verilir. İsmail Maşûkî, Hacı Bayram çizgisinde, Ayaşlı
Bünyamin’in müritlerindendir. 1508 yılında doğduğu ve 1539 yılında
31 yaşındayken idam edilerek öldürülen şairlerimizdendir. Babası
Aksaraylı Pir Ali Dede’dir. İsmail’e Maşûkî adını veren önderi-hocası
Ayaşlı Bünyamin’dir.

Kanuni Sultan Süleyman, zaman zaman tebdil-i kıyafetle halk arasına,
çarşı pazara çıkar, “halk ne yiyor, ne diyor, ne düşünüyor”, bizzat kendi
araştırıp sorarmış.
Gene, günlerden bir gün, Aksaray’da Pir Ali Dede’nin mehdilik iddiasında
olduğu Kanuni’ nin kulağına çalınır. Padişah İran Seferi için hazırlık
yaparken, tebdil-i kıyafetle Aksaray’a Pir Ali Dede’nin yanına uğrar. Pir
ile görüşür. Ken- disine kadar gelen şikâyetlerin asılsız olduğunu bizzat
kendisi öğrenir. İran Seferi dönüşünde de dost edindiği Pir Dede’ ye
uğrar ve ona ikramlarda bulunur. Bu ikramları kabul etmeyen, “dünya
nimetinde gözümüz yok” diyen Pir Dede’ye Padişah:
-“Madem öyle, oğlunuzu İstanbul’da görmek dileriz.”
der. Dede:
-“Oğlumuzun adı İsmail’dir, kurban olmaktan dönmez” der ve
Padişahın isteğini kabul eder.
Henüz pek genç yaşta olmasına rağmen İstanbul’un en önemli
camilerinde vaazlar veriyordu. Genç yaşı sebebiyle halk arasında Oğlan
Şeyh adıyla meşhur olmuştu. Gölpınarlı’nın aktardığı bir rivayete göre
Maşuki, müritlerine bazen “Allah, Allah” zikri yerine “Allahım, Allahım”
dedirtirmiş. Kanuni Sultan Süleyman’ın emriyle oniki öğrencisiyle birlikte
padişahın yanına gelen İsmail Maşuki, padişahın önündeki
sorgulamasında Vahdet-i vücud’a dair görüşünde ısrar etmiş ve
Şeyhülislam İbn Kemal’in fetvasıyla öğrencileriyle birlikte idam
edilmiştir.
Denize atılmıştır Maşûkî’ nin kesik başı ve vücudu ya, rivayet edilir ki,
talebelerinden birisinin rüyâsında:
-“Başım cesedimden sonra varacak Rumeli Hisarı civarına. Kayalar
mezarlığı var, oraya, defnedin e mi!” diye seslenir.
Oğlanşeyh Camiinin avlusunda bir mezar... Taşında şunlar
yazılıdır:
“Ya
Hu!

Tarikat-ı Aliye-i Bayrâmiyye
Ricâlinden Aksaraylı Pîr Ali
Efendi’nin Mahdûmu Kutbü’lÂrif’in ve Gavsi’l-Vâsilîn
Şehîd İsmâil Ma’şûkî
Hazretlerinün Rûh-i
Saâdetlerine Lillâhi’l-fâtihâ
Sene
935
Derler ki:
Kanuni Sultan Süleyman Topkapı Sarayı’nda dinlenmek için denize nazır
bir yerde otururken denizden çıkan İsmail Maşûkî ve müridlerinin
semaya başlayıp ‘Ne yaptık biz size de bizi öldürdünüz? Suçumuz neydi
ey padişahımız? ‘ dedikleri ve bunun üzerine padişahın da çok ağladığı
söylenir.
Vahdet-i Vücut felsefesine inanıp, onu savunan Melâmiler, tarih
boyunca takibata uğramışlar, sürülmüşler, zulüm görmüşler ve de idam
edilmişlerdir. Maşûkî, bir melâmî şairidir. Coşkun yüreği, iman ve
inancıyla yoğurmuştur vaazlarını ve şiirlerini. Ayasofya ve Bayezıd
camilerinde vaaz ederken coş- kunluğu sebebiyle çevresinde çok sayıda
insan toplanmış ve bu insan topluluğu onun melâmiliğini “zındıklık”
olarak niteleyenlerce, korku ile karşılanmıştır. Saraya götürülen
dedikoduların temelinde bu yatar.
SON SÖZ:
KESİK BAŞ(Gülce
Tekil)
Denizlerden çıkıp
da
Semaya duran oniki can
Sonsuzluğa döner, döner
de döner Işık olur, aşk

olur, aynalarda insan.
İnsan var aynalarda
Görmesini bilene ne gam
Selâm olsun Ayaşlı Bünyamin’e
On iki can selâmı, asla anlatamam.
Burası İstanbul’dur
Padişahım ferman yazmış hey!
Adımıza zındık denmiş bir kere
Aşıkız aşka, şahidimiz kudüm ve ney...
Üçler Mescidi önü
Kılıcı keskin cellâtların
Ayrılır gövdelerden bütün başlar
Başlar ki, kesildikçe, yeniden aşk başlar.
*
Denizlerden kıyıya
Dalgalarla gelen
başım ben
Babamızdır Aksaraylı
Pir Ali
Sultana emanet edilmişiz küçükten.
İçimin denizine
Dalmayanlar ne
bilsinler, ne?
Damlada okyanusun
hıçkırığı
Kâinat var zerrede, yanar durur sine...
Mustafa CEYLAN
(1):Dr.AKTAŞ, Hasan; Türk Şiirinde Ene’l Hakk Şehidi İsmail Ma’şûkî-Hakka Kurban Olmuş Bir
Genç Melâmî, Yort Savul Yayınları 33, Gündüz Ofset, Mayıs 2014, Syf: 26-29

65-AHMET SARBÂN ( ?- 1545)
“Bayramiyye tarikatı mensuplarından. Hayrabolu’da doğdu. Doğum
tarihi belli olmayıp, 1545-46(H.952)’ de yine aynı şehirde vefat etti.
Hayrabolu’ da adına yaptırılan türbenin hazîresine defnedildi.
Küçük yaşta ilim öğrenmeye başladı. Fakat sonra yeniçeri ocağında
26. Ortayı meydana getiren deveci ortasına kaydoldu. Çalışkanlığı ve
zekâsı sayesinde devecibaşılığa kadar yükseldi. Kanuni’ nin Irakeyn
seferine Sârbânbaşı, devecibaşı olarak katıldığından bu lâkapla
tanındı.
Yine bir seferde orduda gönül ehli Pir Ali Sultan adında bir zât vardı. O
Ahmet Sarbân’ı gördüğü anda ondaki ilme karşı kabiliyet ve istidâdı
da sezdi. Kendisine pek çok nasihatlerde bulundu.
Ahmet Sarban, sefer dönüşü görevinden ayrılarak kendisini tamamen
Pir Ali Sultan’ın sohbetlerine verdi ve onun muhabbet halkasında
eridi. Gönlünden dünya ve makam sevgileri silindi gitti. Varını yoğunu
Allah ü Teâlâ yolunda harcadı. Ahmet Sarban, hocasının vefatından
sonra Hayrabolu’ya geldi. Orada İslam Dini’ni yayma yolunda pek çok
gayretlerde bulundu. Talebeler yetiştirdi. Bir gün talebeleri arasından
birinin hallerini anlayamadığı, evliyâullahtan bir zâtın aleyhinde
konuştuğunu duyunca;
Evliyâya eğri bakma
Kevn ü mekân elindedir.
Mülke hükmün süren oldur
İki cihan elindedir.
Sen ânı şöyle sanursun
Sencileyin bir âdemdir.
Evliyânın sırrı vardır
Gizli âyân elindedir.

Diyerek, velilerin Cenab-ı Hak katındaki değerine işaret etti. O talebe
çok mahcûp ve perişan olarak özür diledi, tövbe etti (1)
(1): Evliyâlar Ansiklopedisi, a.g.e, Syf: 325-326

66- PÎR ALİ EFENDİ ( ? – 1545)
(Ali bin Nasûh)
“OsmanlI âlim ve velîlerinden. İsmi, Pîr Ali bin Nasûh’ dur. Tekirdağ
yakınlarındaki Malkara kasabasında doğdu. Doğum târihi
bilinmemektedir. 1545 (H.952) yılında Malkara'da vefât etti. Vazife
yaptığı meKtebın bahçesinde defnedildi.
Annesinin babası Emîr Efendi, Cengiz askerlerinin İslâm ülkelerini
istilâsıyla İran'dan Anadolu’ya göç etmiş ve Tekirdağ yakınındaki
Rodoscuk'ta bir yere yerleşmişti. O civarda İvaz Fakîh köyü yakınında
bir mağara kazıp, ibâdet ve tâatle meşgul oldu. O târihte Malkara
kâdısı olan Karpuz Yahyâ Efendi, bâzı kerâmetlerini görünce, ona
talebe oldu. Kızını da Emîr Efendiye verdi. Emîr Efendinin bu iffetli
hanımdan üç kız dünyâya geldi. Kızlar büyüyüp akıl bâliğ olduklarında,
her birine birer mıshaf-ı şerîf yazdı. O beldenin ahâlisinden sâlih üç
kimse ile kızlanrını evlendirdi. Bu üç kızdan birini, Ankara viiâyetinden
gelıp Malkara'ya yerleşen Hoca Kemal’in oğlu Nasûh Halife ile
evlendirmişti. Emîr Efendinin Nasûh Halîfe'ye verdiği kızından bir
torunu dünyâya geldi. Bu, Pîr Ali Efendi idi.
Pîr Ali Efendi, önce memleketinde ilim tahsîl etti. Zamânındaki
âlimlerden ilim öğrendi. Dînî ilimleri tahsîl ettikten sonra, Çelebi
Halîfe'nin talebesi Bâyezîd-i Rûmî'nin hizmetinde bulundu. Bâyezîd-i
Rûmî Edirne'de idi. Onun yanında, tasavvuf yolunda ilerlemeye,
ahlâkını güzelleştirmeye çalıştı ve yüksek derecelere kavuştu.
Zamanın aklî ve naklî ilimlerinde âlim, bâtın ilminde mâhir o'du.
Bâyezîd-i Rûmî'nin 1500 (H. 905) yılında vefatından sonra halîfesi
oldu. Bilâhare memleketi olan Malkara'ya döndü. Muhammediyye
adlı eserin sahibi Yazıcızade nin torunlarından birinin kızı ile evlendi.
Malkara'da Turhan Bey Camiine imâm ve hatîb, sıbyan mektebine de
muallim ve müeddib, terbiyeci oldu. Malkara da yıllarca, insanlara
ilim öğretmekle meşgûl oldu. Vefatına kadar Allahü teâlâya

ibâdetten, insanlara doğru yolu göstermekten bir an geri kalmadı. Pek
güzel şiirleri vardı.
Pir Ali Efendi Malkara'daki veznesine devam ettiği sıralarda, Mısır’ da
bulunan İbrahim Gülşenî hazretlerinin adı her tarafta duyulmuştu. Pîr
Ali de, İbrahim Gülşenî hazretlerinin büyüklüğünü işitip hizmetinde
bulunmak istedi. Onun sohbetlerinde bulunmak için sabırsızlanıyordu.
Derler belâlı âşıka ya sabır ya sefer,
Sabrım tükendi; lâzım olupdur bana sefer.
deyip, hemen yola çıkmak istedi. Nafakasını temin için bırakacak
parası olmadığından, boşanıp boşanmamak hususunda hanımını
serbest bıraktı. Fakat hanımı boşanmak istemedi. Allahü teâlâya
tevekkül edip yola çıktılar. İstanbul'a geldiler. Sabah vakti sahilde
denize bakarken, bîr geminin yaklaştığını gördüler. Gemi Haliç'e gelip
demir atınca, ondan, derviş kıyafetinde bir grup insan çıktı. Pîr Ali
Efendi bunların kim olduğunu sordu. İbrâhim Gülşenî olduğunu ve
zamanın pâdişâhı Sultan Süleyman'ın daveti üzerine İstanbul'a
geldiğini söylediler. Sonra İbrâhim Gülşenî'nin yanına gitti. Elini
öpmek için izin istedi. O zaman İbrâhim Güişenî; "Pîr Ali Dede, bizi
buraya getiren senin bize olan muhabbetindir" buyurdu. İbrâhim
Gülşenî, Uzun Çarşı yakınında bulunan Çandarlı İbrâhim Paşa
konağına yerleşti. Burada Pîr Ali, İbrahim Gülşenî hazretlerinden çok
istifâde etti, İbrâhim Güişenî İstanbul’dan ayrılıp, Mısır’a hareket
edeceği zaman, Pîr Ali'ye memleketine dönmesini işâret edince,
Malkara'ya geri döndü. İnsanlara Aüahü teâlânın emir ve yasaklarım
anlatıp öğretmeye devâm etti.”(Evliyalar Ansiklopedisi, syf:438)

1} Şakâyık-ı Nu'mâniyye Zeyli (Atâî); s.68- 69
2) Sicilli Osmânî; c.3, s.497
3) İslâm Âlimleri Ansiklopedisi; c.14, s.297

67-HAMZA BALÎ BOSNAVÎ ( ? – 1561)
Bayramî Melâmilerinin idam edilmiş şeyhlerinden birisidir.
Bir kısmı idam edilen, bir kısmı sürgünlerde, hapislerde ömür geçiren
Melâmiler, Bıçakçı Ömer Dede’ nin aşk ateşinden geçip gidenlerdir.
Onları tarih bir türlü anlayamamış, çoğu kere yanlış değerlendirerek
hayatlarına son vermiştir.
Hacı Bayram’ın son nefesinden önce Ömer Dede’ nin elinden içerek
içtiği su, onların içlerindeki aşk dalgasını daha da köpürtmüş ve
kendilerinden geçirmiştir. Hacı Bayram’ın “kalan suyu sen iç ki,
emniyet kübraya nail olasın” dediği Ömer Dede’ nin yolundan giden
Melâmiler, inandıkları dâva uğrunda çekinmeden canlarını
vermişlerdir. Bolu’ nun Göynük ilçesinde Şemsiyye-i Bayramiyye ile
ayrılan yolları, çoğu kere devlet gücü ile, fetvalar ile kesilmiştir.
Kesilen her yolu, yeniden bir yol ulayarak asırların ötesine
taşımışlardır.
1561 yılı…
Şeyh Yavsî’ nin oğlu olan Ebussuud Efendi Şeyh’ül İslâmdır. Derin
devletin temsilcisi ve başıdır.
Hamza Balî’ de aşk ve cezbe bulutlar kadar hür, kuşlar kadar bulutsu
bir yaşama biçimidir. Vahdet-i Vücud anlayışını cümle insanlara
haykırır… Haykırır…
Tarih gene acılı dokusunu Melâmilerin başına örmüştür.
Şeyh’ül İslam Ebussuud Efendi’ nin idam fetvasıyla Hamza Balî’de
karşılaşmıştır. Hamza Bâlî idam edilirken müridleri bu acıya
dayanamaz. Müridlerinden birisi intihar eder.
Şeyh Yavsî, Ebussuud Efendi’ nin babasıdır. Ama, Yavsî’ nin babası da
Şemsiyye-i Bayramiye’nin önderlerinden birisidir.
Fakat karar idamdır.
Fetvanın hükmü böyledir.
Hamza Balî, inandığı dava uğrunda başını vermiştir.

68-BİRGİVÎ ( 1521 – 1579)
“İmamı Birgivi Hazretleri 16. asırda yaşamış büyük bir Türk İslam
âlimidir. İsmi Muhammed bin Pir Ali’dir. 1522 senesinde Balıkesir’de
doğmuştur. Babası müderris Ali efendi isminde âlim ve fâdıl bir zattır.
İlk tahsilini babasının yanında yaptıktan sonra, İstanbul’a gelerek,
önce zamanın tanınmış âlimlerinden Âhizade Mehmed Efendi’nin
derslerine devam etmiş, bilâhare Kazasker Abdurrahman Efendi’ye
intisab etmiştir. Tahsilini ikmâl ettikten sonra, bazı medreselerde
hocalık vazifesinde bulunmuştur. Bu arada Bayramiye şeyhlerinden
Abdurrahman Karamani Hazretlerinden inâbe alarak (bir mürşide
muracaat ederek tarikata dahil olmak) tasavvuf yoluna girmiştir.
Hocası Kazasker Abdurrahman Efendi’nin delâleti ile Edirne’ye
“kassam-ı askeri” (varisler arasında terekeyi taksim ve yetimlerin
mirasını muhafaza ve idare eden şer-i mahkeme memuru, tereke
hakimi) olmuştur. Kısa bir müddet sonra, memuriyet ve tedris
hayatından çekilmiş ve kendini tamamen tasavvuf hayatına vermek
istemiş, fakat onda din ve şeriat ilimleri sahasında büyük bir kâbiliyet
ve istidât gören şeyhi, vaaz ve tedristen tamamiyle el çekmesine razi
olmamıştır. Rivayet olunurki; Edirnede’ki memuriyetten ayrıldıktan
sonra “mahsul-i kısmet” ten (terekenin gelirinden) memuriyetinin
meşru ücreti olarak aldığı paraları sahiplerine iâde için tekrar oraya
dönmüş ve defter mucibince paraları sahiplerine teker teker geri
vermiştir.
Pâdişah ikinci Selim’in hocası Âtaullah Efendi ile aralarında
münasebet ve samimiyet vardı. Âtaullah Efendi, şimdi izmir vilâyetine
bağlı Ödemiş kazası dahilinde bir nahiye olan Birgi kasabasında büyük
bir medrese yaptırmıştı. Bu medresenin müderrisliğini Mehmed
Efendi’ye vermiş ve o da ömrünün sonuna kadar burada islami ilimleri

yaymıştır. Kendisine “Birgivi = Birgili” denmesinin sebebi bundan ileri
gelmektedir.
İmam Birgivi, hayatının son devresinde, din ve devlet idâresinde
gördüğü bazı yolsuzluklar hakkında devlet büyüklerine nasihat etmek
için İstanbul’a gelmiş ve Sadrıâzam Mehmed Paşa ile görüşmüştür. Bu
görüşmesinde mevki hatırı için şeriate karşı yapılan saygısızlıkları,
ortaya çıkan bid’atleri ve türlü yolsuzlukları bir bir anlatarak
Sadrıâzama bunların düzeltilmesini öğüt vermiştir.
1573 senesinde Birgi’de tedris, te’lif, irşad ve vaaz ile meşgulken veba
(tâun) hastalığından vefat etmiştir.”(1)

(1): yukarikayalar.wordpress.com

69- ÜFTADE (Muhammed Muhyiddin)
Bayrami yolunun bir kolu olan Celveti’liği, Hacı Bayram-ı Veli
Hazretler inin talebesi Mısır Dede’den almıştır. Aldığı bu sevdayı hem
taşımış, hem de taşıyacak yüreklere kutlu bir yük gibi yüklemiştir.
Üftade, Bursa’da dünyaya gelmiştir. Babası Bursa’nın Araplar
Mahallesine Manyas’tan gelip yerleşmişti.
Üftade kelimesinin bugünkü mânası Düşmek-Atılmak’tır. Asıl adı
Muhammed Muhyiddin'dir. Düşmek, atılmak mahlasını alması da
başlıbaşına bir hikmet olayıdır. Daha çok kü çük yaşta iken annesi "
rüyasında oğlunu bir süt deryasında yüzüyor görür ve oğlunun
büyüyünce ilim ve iman ehli olacağını anlar. Muhammed Muhyiddin,
kısa zamanda hocalarından aldığı derslerle kendini yetiştirir.
Ulucami ve Doğanbey Mescidinde Allah rızası için imamlık görevini
yürütürken, bu görevine karşılık iki akçe ücret vermeye başlarlar. İlk
ücretini aldığı gece, hocası buna son derece üzülür ve Ona
“Mertebeden üftade oldun (düşürüldün, atıldın)” der.
İşte bu andan itibaren kemalat ocağında pişmeye başlar. Yapmakta
olduğu bütün dünyevi vazifeleri terkeder, mertebeden atılmış, üftade
olmuş birisi olarak, Üftade adı ile nam salmaya başlamıştır.
“Gelsün marifet olan
Yoksur sözümde yalan
Emmareye kul olan
Hayrı şerri seçer mi?
Ben bir koğuk servisin
Hemen şöyle durursun
Sen bir palaz yavrusun
Kuş kanatsız uçar mı?" der.

Der ya, kuşun kanatsız uçmayacağını da bilir. Hızır Dede ona Üftade
oldun demekle aslında nurdan bir kanat takıvermiştir. Düşmüş,
atılmış, kovulmuş amma bu fiziki olarak cereyan etmiştir. Aslolan ise
onun Hızır Dede’nin uzattığı kızgın saça oturmuş olmasıdır. Kızgın saça
oturduğu an, üftade oluğu andır.
Mevlana ve Mesnevi’sini de okuyup şerhetmiştir.
Aziz Mahmud Hüdai gibi parlak bir yıldızın, yıldızlar içinde baş yıldızın
sevgisini kazanmıştır. Aziz Mahmud Hüdai'yi o yetiştirmiş- Hüdai’de
onu yetiştirmiştir denilebilir. Hüdai Bursa’nın ünlü kadısı idi. Namı
ötelere taşan kadı Mahmud Hüdai’ye yapılan müracaat sonunda,
Hüdai gerçeği anlar ve Üftade’ye intisap eder.
Olay şöyle cereyan eder:
Bursa'da bir kişi her yıl hacca gitmeye niyet edermiş fakat çıkan bütün
engellerlle gidemezmiş. Bu kişi, sonunda bu derdini Üftade’ye açar.
Üftade ona “Çarşıda Eskici Dede’yi bul, ona benim selamımı söyle, bu
müşkülün hallolacaktır” der. Adam Eskici Dede’yi bulur, anlatır,
selamı iletir. Eskici Dede onu içeri alır ve manevi yoldan hicaz’a
götürür. Hacılık görevinin ifa ettirir. Ettirir ya, adamın karısı ve
yakınları buna bir türlü inanmazlar ve bunda bir yanlışlık var diye,
Bursa kadısı Hüdai’ye müracaat ederler. Kadı, “bekleyelim öteki
Hacılar Hicaz’dan dönünce mesele anlaşılır” der Beklenir. Hacılar
döner. Hicaz’dan dönen bütün hacılar, evet oradaydı, hacc farizasını
yaptı derler. İşte Kadı Hüdai bu andan itibaren Üftade’ye bağlanır ve
yıllarca ona, dergâhına hizmet eder. Sonra onun halifesi olur.
Üftade Şeyhi Ekber Muhyiddin-i Arabî Hz’lerinin ruhaniyetinden de,
Hızır Dede’nin vefatından sonra feyz almıştır. Bursa Yenikapı’ daki
camii yanındaki türbesinde yatmaktadır.
Üftade’nin VAKIAT isilli değerli bir kitabı ve bir divanı vardır.
Görmez isem cemalini

Güzel adın işiteyim
Ermez isem visaline
Güzel adın işiteyim.
Birgün görem cemalini
Seyreyleyim kemalini
Kesbeyleyim visalini
Güzel adın işiteyim.

~

Erem visale şevk ile
Görem cemalin zevk ile
Cümle aşıklarla bile
Güzel adın işiteyim.
Güzel adın rehber bize
Aşkın dahi server bize
Cümle adın ezber bize
Güzel adın işiteyim.
Ne dilde kim ola zikrin
Erişe gönüle fikrin
Ede daim senin şükrün
Güzel adın işiteyim.
Gönül budur cilasını
Dahi Hak’kın rızasını
Cemalinin sefasını
Güzel adın işiteyim.
Üftade’nin budur yolu
Hak yoluna dedi beli
Zikreyleye daim dili
Güzel adın işiteyim.

Şu bilgileri de vermeden geçmeyelim istedik :
Celvetîlik, Hacı Bayram-ı Veli’den Hızır Dede’ ye, ondan da Mahmud-ı
Üsküdarî’ ye ve Üftâde’ye geçmiştir. Üftâde’yi Üftâde yapan Hızır

dede “Bursalı Şeyh İsmail Hakkı Celvetî(Öl. 1137/1723-24)’nin “nakd-i
hâli gaybî-add Hazreti Hızır Dede El Muk’ad kaddesallahu sırrehu”
dediği Hızır Dede, Bursa sancağında Mihalıç nam kasaba sahrasında
ra’yi ganem ederken (koyun otlatırken) ayakları donmuş, çobanlıktan
vaz geçip Bursa’ da Camii Kebir’de Eski Minare dibinde zikir ve
ibâdetle meşgul olurken Hacı Bayram-ı Veli Bursa’ ya Seyyid Buharî ile
buluşmaya gelmiş. Hızır Dede ona biat edip “taht-ı iradetinde oldu ve
içtihad eyleyüp hâl ve makamda ne bulduysa, minare dibinde buldu;
tasarrufa kâdir kimse idi. “Silsiname-i Celvetî” s.76.
Bilindiği gibi bu eser, Celvetilik tarikatının silsilesidir. Orada Hızır
Dede, Hacı Bayram-ı Veli’den hemen sonra yazılmak suretiyle
Celvetilik doğrudan doğruya ona bağlanmıştır. Ünlü Celvetî
şeyhlerinden Yakup Afevî (Öl. 1149/1736) de “Tarik-i Celvetî” nin
zuhuru Hacı Bayram-ı Veli’ den olmuştur” diyerek bunu
yinelemektedir.(1)
*
“İlâhî yâri gıl bana
Ki senden başka yârim yok.
Ne yüz ile gelem sana
Günahtan gayri kârım yok
Ne dervişem feragette
Ne tacı tahtı devlette
Hemen kaldım mezellette
Elimden bir tutanım yok.
Yine bir menzile erdim
Nedâmet bahrine daldım
Hâyal-i aşka daldım
Sabâ gibi kararım yok.
Gönül yâdetti Sübhânı
Gözüm yaşı ciğer kanı
Bu yola koymuşum canı

Elimde ihtiyârım yok
Benem âsî, yüzü kâre
Meğer Üftâde bîçare
Tutuşmuşam ki bir nâre
Yanımca bir yanarım yok.

(1) Bayramoğlu, a.g.e

70-HASAN BEHÂ (? – 1609)
Meşhur velilerden. İsmi Hasan bin Muhammed bin Behâ’dır.
Alacahisar’da doğup büyüdü. 1609 (H.1018) senesinde vefât etti. İlim
tahsilini İstanbul’ da yaptı. İstanbul'da Mirahor Zaviyesinde yerleşip
zâhir ve bâtın ilimlerinde yetişmek için çalıştı.
Daima oruç tutar, dînî ilimleri öğrenmek için çalışırdı. Şeyhülislâm
Şeyhî Efendinin sohbetlerine devâm etti. Sonra İbrâhim Gülşenî’ nin
halifelerinden Hasan Zarîfî’ ye talebe oldu. Tasavvufta epey yol
katetti. Fakat tam olarak yetişmeden hocası Zarîfî Efendi vefât etti.
Bunun üzerine Şeyh Yakub Efendinin hizmetine girdi ve talebesi oldu.
Halvetiyye ve Celvetiyye yollarının feyzlerine kavuştu.
İlim tahsil ettiği sıralarda kendini o kadar ilme vermişti ki, odasına
girer, kapısını kilitletirdi. Sâdece namaz ve ders vakitlerinde açtırırdı.
Odasında dâimâ çalışmakla, ibâdet ve zikir ile meşgul olurdu. Devamlı
yalnız kalmayı tercih eder, mânen yükselmek için gayret gösterirdi.
Onu tanıyan dervişlerden Yahyâ Dede şöyle anlatmıştır: “Hasan
Efendi ile ve diğer dervişlerle erbaîne girdik, on beş günde bir yemek
yerdik. Geceleri bin rekat namaz kılardık. Dervişlerden bir kısmı buna
tahammül edemeyip bu safâdan, yüksek hallerden mahrum oldular."
Hasan Efendinin kaldığı zâviyenin çevresinde oturanlardan biri şöyle
anlatmıştır: “Bir gece evde otururken pekçok kimsenin câminin
üzerinden inip Hasan Efendinin odasına girdiğini gördüm. Gidip
kapısını çaldım. Böyle böyle kimseler gelip odanıza girdiler, dedim."
"Onlar cinnîlerdir. Dînî suâller sormaya geldiler. Merak edilecek bir
şey yok korkma!" dedi."
Talebelerinden biri şöyle anlatmıştır: "İlk zamanlarımda uygun
olmayan bir düşünce ile uyumuştum. Rüyâmda hocam gelip bir tokat
vurup gitti. Ertesi gün huzuruna vardığımda, şeyhler, talebeleri ileri
gittiklerinde, uygunsuz hallerinde îkâz ederler. Bâzan döverler, bâzan
okşarlar. Bunlar gam değildir." buyurdu.

Bir genç onların bulunduğu yerde yoldan gelip geçenleri rahatsız
ederdi. Bir gün Hasan Efendinin yolu oraya düştü. Genç atını Hasan
Efendinin üzerine sürüp; "Bana şarap parası ver." dedi. Parası
olmadığını söylediği halde ısrar etti. Hakaret dolu sözler söyleyip
uzaklaştı. Biraz sonra bir kağnı arabasına çarpıp öldü.
Birisi Hasan Efendiyi hased eder ve kahvehanelerde devamlı
aleyhinde konuşurdu. Bu uygunsuz davranışı üzerine Hasan Efendi
onu zaman zaman îkâz ederdi. Ancak bir türlü bu huyundan vaz
geçmedi. Bir gün yine aleyhinde uygunsuz sözler söyledi.
Sevenlerinden biri Hasan Efendiye gidip durumu anlatınca, Hasan
Efendi çok yüksek sesle ve sesi kesilinceye kadar; "Bizden vaz
geçmezler mi?" diye bağırdı. O gece kendisine dil uzatıp, aleyhinde
konuşan kimsenin boğazında bir yara çıktı. Günlerce konuşamadı,
sonra öldü.
Hasan Efendinin sevenlerinden Ferruh Kethüdâzâde'nin evinde
yangın çıkmıştı. Yangını söndürmek için telaşla koştururken; "Hey
Hasan Efendi! Hey gözümün nûru!" diye seslenip ondan mânen
yardım istedi. Bu sırada hizmetçilerden biri efendim işte Hasan Efendi
meydanda duruyor vo korkmayınız diyor, dedi. Sonra hizmetçi, Hasan
Efendinin yanan eve girdiğini, içeri girince yangının birden söndüğünü
gördü. Ferruh Kethüdâzâde bu hâli görüp Hasan Efendinin kerameti
karşısında çok duygulandı. Ertesi gün huzuruna varınca, hâdiseyi
gizlemesine işaret ederek; "Allah adamlarına o kadar şeyler kolaydır."
buyurdu.
Sevenlerinden bir zât şöyle anlatır; Borçluydum ve bir türlü
ööeyemiyordum. Alacaklılar ise devamlı sıkıştırıp para istiyorlardı. Bir
Cuma günü Hasan Efendinin vâazını dinledim. Bir taraftan da; içimden
borcumu ödeyebilmem için duâ ettim. Vâazdan sonra Hasan
Efendinin elini öpmek için huzuruna vardım. Bana; "Beşiktaş ta falan
yere var. Orada senin işini görürler. Durma, hemen git!" buyurdu.
Beşiktaş'a gittim. Gemi kaptanı kıyafetinde birisi beni görüp, ismimi
de söyledi; "Sen falan değil misin?" dedi. Evet deyince, beni yanına
alıp evine götürdü. Önüme içi para dolu bir kese koydu. İçinde
borcumu ödeyecek kadar para vardı. "Efendinin emri bu kadardır."
dedi. Bunun üzerine: 'Sana bu haberi kim verdi." diye ısrarla sordum.

"Bize bir kimse gelip söylemedi. Gelmesine de lüzum yok. Bizim
birimizin kalb aynasında olan düşünce diğerimizin kalb aynasına akseder, mâlum olur." dedi."
Mustafa Dede adında bir yakını şöyle anlatmıştır:
Hasan Efendi mübarek gecelerde bin rekat namaz kılardı. Bir
defasında berât gecesine iki gün kala; yani Şâbân ayının on üçünden
onbeşine kadar üç gün üç gece yemek yemedi, uyumadı. İlk gece
sabaha kadar namaz kıldı.
Ertesi gün öğleye kadar dervişlere sohbetiyle nasîhatler yaptı,
öğleden akşama kadar böyle geçti. Akşam namazından sonra tesbih
namazı kıldı. Yatsı vakti girince, yatsı namazını kıldı. Sonra sabah
namazı vaktine kadar ibâdet ve tâatle meşgûl oldu. Sabah namazını
kıldıktan sonra âdeti üzerine okuyacağı şeylerî okudu ve zikirle
meşgûl oldu. Tam üç gün bu şekilde devâm etti."
Hasan Efendi enbiyâ ve evliya kabirlerini çok ziyâret ederdi. Bu
sebeple evliyâ türbelerinin çok bulunduğu bir yer olan Bağdat’a iki
defâ gitti. Bir defâsında şöyle demiştir: "Allahü teâlâ Cennet'te bâzı
kullarına lütfedip; "Ey kullarım! Siz dünyâda iken enbiyâ kabirlerini ve
evliyâyı ziyâret etmekten hoşlanırdınız. Şimdi size izin veriyorum
Cennet'teki enbiyâ ve evliyâ makamlarını dolaşın." buyurur. Ümîd
ediyoruz ki, dünyâda ziyâret ettiğimiz gibi âhirette de onları ziyâret
ederiz inşâallahü teâlâ." buyurdu. .
Hasan Efendi bir Ramazan ayında Diyarbakır'a gitmişti. Oradan
Bağdat'a gidecekti. O bölgenin idârecisi Nasûh Paşa tasavvuf ehline
karşıydı. Gitmesi için gerekil vâsıtayı vermedi. Hattâ; "Kim onunla
görüşür ve konuşursa cezâlandırırım." dedi. Bu sebeple görüşmekten
çekiniyorlardı. Hasan Efendi dervişlerinden birine; "Bu gece meşâyıhın
rûhâniyetinden yardım isteyeceğim." dedi. O gece seher vakti
talebesine;"Derviş! Bize izin verildi. Paşanın daha ömrü varmış. Fakat
sonun da başı kesilir. Sağ olanınız İstanbul'a vardığında görür." dedi.
Böyle konuşurlarken Paşadan bir adam geldi. Hasan Efendiyi davet
ettiğini bildirdi. Meğer o gece Paşayı rüyâsında çok korkutmuşlar.

Paşanın yanına gittiler. Paşa kapıya kadar inip, hürmetle karşıladı ve
elini öptü. Sonra Bağdat'a gitmesi için lâzım olan vâsıtayı temin etti.
Bağdat'a gidip büyüklerin makam ve türbelerini ziyâret etti. Oradan
hacca gitti." Hasan Efendinin vefâtından sonra Paşanın İstanbul'da bir
sebeple başı vuruldu.
Hasan Efendi hac yaptıktan sonra Yemen tarafına gitti. Orada vefât
etti. Vefâtından önceki gece âdeti üzere yüz rekat namaz kıldı
Veliyyüddîn Efendi, Hasan Dede, ibrâhim Medenî, Adlî Efendi
halifeleri idi.

1)
2)

Şakâyık-ı Nu'mâniyye Zeyli (Atâî); s.59?
Lemezât

71-PİR ALÎ AKSARAYÎ
“Anadolu’da yetişen meşhûr velîlerden, Tasavvufta Melâmiyye
yolundan yetişmiş olup, Seyyid Ömer Sekînî'nin halîfesidir. On altıncı
asırda; yaşamıştır. İnsanlara Allahü teâlâ’ nın emirlerini ve yasaklarını
anlatıp, pekçok insanı irşâd etmiş, saadete kavuşturmuştur. Şöyle
buyurmuştur:
"Eğer İbrâhim Edhem bu fakirin zamanında olsaydı, ona saltanatı terk
etmesi için izin vermezdim. Onu kemâle erdirince hem dünyâ hem de
âhiret sultânı olurdu." ve; "Sâdık mürîdin dünyâ saltanatını terk
etmesi lâzım değildir." buyurmuştur.
Sultan Süleyman Han İran'a sefer yaptığı sırada Pîr Ali hazretlerine
bazı hasetçiler iftirâ atıp; "Aksaray'da bir kimse Mehdîlik dâvâsında
bulunuyor." demişlerdir. Bunun üzerine Pâdişâh araştırılmasını,
durumun öğrenilmesini emretti. Bâzı kimseler aleyhinde idiler.
Durumu soruşturmak üzere kurulan mecliste, Pîr Ali hazretleri,
aleyhinde bulunanlara bakıp celâlli bir şekilde; "Bizim aleyhimizde
bulunan siz misiniz?" diye işâret etti. Aleyhinde bulunanlardan biri
orada düşüp öldü. Diğeri de istifrâ etmeye başladı. Ağzından pislik
geldi. Mecliste bulunanlar onun heybetinden korkup, bu hususta
soruşturmadan vaz geçtiler.
Padişah Aksaray'a uğradığında ziyâret edip; "Sizi bize yanlış
anlatmışlar. Hamdolsun sohbetinizle şereflendik." dedi. Padişah onun
büyük bir velî olduğunu görüp, hürmet etti ve duasını aldı. Acem
seferinden sonra dönüşte yine ziyaretine geldi.
Bu ziyâreti sırasında Sultana şöyle nasîhat etmiştir: "Allahü teâlâ
senden adâletle iş yapıp yapmadığını soracak. Bu bakımdan, adâletle
iş gör. Bundan başka yol yoktur. Eğer âdil olursan, bu dünya da
senindir, âhiret de. Adâletle hareket edersen sultanlık tahtı dâimâ
senin olur. Boşuna ömür geçirme, kendine kötülük etme. Zulme
uğrayanların hakkını zâlimlerden al. Böyle yapmazsan perişan
olursun. Peygamberleri düşün, dîni gözünün önüne getir! Fena bir yol

tutarsan, Allahü teâlâ seni başaşağı eder de, şaşırıp kalırsın. Nasıl oldu
nereden geldi der düşünürsün.
Sen Peygamber aleyhisselâmın yolunu tut. O zaman gecen de gün gibi
aydınlık olur. Git adâlet tohumu ek de, her iki âlemde mahcûb olma.
Mazlumların nefesi kılıç gibidir. Mülkünü virân ederler. Buna sebeb
olma. Allahü teâlâya karşı isyân edenleri Cehennem ateşine atarlar.
Bak düşün bir kere binlerce hükümdâr toprak altında yatıyor. Git din
erbâbına yardımcı ol.
Çünkü bu dünyâ fânidir. Bu nasîhatlarımı bir inci gibi kulağına küpe
yap.
Bu nasîhatları dinleyen Padişah çok ağladı. Pîr Ali Sultan hazretlerine
pekçok mülk ve tarla bağışlama teklifinde bulundu. Fakat o kabul
etmedi. Bunun üzerine oğlunu İstanbul'a yanına göndermesini istedi.
Sultanın bu arzusunu kabull edip "Şevketli Padişâhım! Oğlum İsmâil
Hak yoluna kurban olmaktan dönmez. Onu size göndereyim." dedi.
Padişah İstanbul'a döndükten sonra Pîr Ali hazretleri oğlu İsmâil'i ve
birkaç mürîdini İstanbul'a gönderdi. Altı ay sonra da Pîr Ali hazretleri
vefât etti. Yerine irşâd vazîfesini yürütmek üzere Çelebi Şeyh
geçti.”(a)
(a): Evliyalar Ansiklopedisi
1)
Menâkıb-ı Melâmiyye; s.23
2)
Semerât-ül-Fuâd

72-İDRİS-İ MUHTEFÎ
“On altıncı ve on yedinci yüzyıllarda Anadolu'da yaşamış olan
evliyadan, Bayramiyye yolunun Melâmiyye koluna mensuptur. İsmi
Ali'dir. Halk arasında Hacı Ali Bey diye tanınır. Terzilik mesleğiyle
meşgul olduğu için İdris, kendi hallerini ve yakınlarını insanlardan
gizlediği için Muhtefî lakaplarıyla anılmıştır. Aslen Rumeli'deki
Tırhala'dandır. Doğum târihi bilinmemektedir. 1615 (H.1024)
senesinde İstanbul’da vefât etti. Kabri, Kasımpaşa'da Kulaksız Câmii
karsısında Okmeydanı'nın Haliç tersânesi'ne bakan kısmındadır.
Kânûnî Sultan Süleymân'ın vezîr-i âzamı olan Rüstem Paşa’ nın
terzibaşısının kardeşinin oğlu olan Ali Efendi, Tırhala'dan getirilerek
amcasının yanında yetiştirildi. Rüstem Paşa, 1548'de İran Seferinden
dönerken Ankara yakınlarına gelince, Bayramiyye yolu büyüklerinden
Hüsâm Efendiyi beraberindekilerle birlikte ziyarete gitti. Sohbet
esnâsında orada bulunanlarla tek tek tanışan Hüsâm Efendi,
Terzibaşının yeğeni olan genç Ali Efendiye gelince onun neyle meşgûl
olduğunu sordu. Terzilik mesleğiyle uğraştığını söyleyince, terzilerin
pîri olarak kabûl edilen İdris aleyhisselâma nisbetle ona İdris lakabını
verdi. Ali Efendiyi hizmetine ve talebeliğe kabul etti. Bir müddet
Hüsâm Efendinin hizmetinde ve sohbetinde bulunan Ali Efendi,
tasavvuf yolunda ilerledi. Daha sonra İstanbul’a gelen Ali Efendi,
ticâretle meşgûl oldu. İlk zamanlar ticâret sebebiyle Belgrad, Filibe,
Sofya, Edirne. Gelibolu gibi memleketlere gitti. Gittiği yerlerdeki âlim
ve evliya zâtların sohbetlerinde bulunup tasavvuf yolunda yükseldi.
Defâlarca hac vazîfesini yapmak için Hicaz'a gitti. Oradan Yemen'e
gitti. Son zamanlarında ticâreti bırakıp İstanbul Fâtih Çarşamba’da
Mehmed Ağa Câmii yakınındaki evinde ikâmet etti. Ticâreti, emrinde
bulunan kimseler yürüttüler. Çevresinde Hacı Ali Bey diye meşhur
olan bu zât insanlara İslâmiyetin emir ve yasaklarını anlattı. Bir çok
halleri ve kerâmetleri görüldüğü halde bunları insanlardan gizledi. Bu
sebeple gizleyen mânâsına "Muhtefî" lakabıyla anılmaya başlandı.

Sözleri, halleri ve yaşayışıyla İslâmiyetin emrettiği gibi olmasına
rağmen onu çekemeyen bâzı kimseler aleyhinde dedikodu etmeye
başladılar. Onu küfürle ve sapıklıkla ithâm edenler oldu. Hattâ
hakkındaki ileri geri konuşmalar zamanın padişahına kadar ulaştı.
Padişah, hakkında araştırma yapılıp, söylenilenler doğru ise
cezalandırılmasını emretti. Fakat halk arasında Hacı Ali Bey diye
meşhur olduğu için “İdris-i Muhtefî" isminde kimseyi bulamıyorlardı.
Onun hakkında soruşturma yapmakla vazîfelendirilen tercüman Şeyhi
Ömer Efendi, iyi halleriyle ve akıllı bir kimse olarak tanıdığı Hacı Ali
Beyi dâvet etti. İdris-i Muhtefî hakkında bâzı şeyler sordu ve onun
bozuk inanış ve hareketlerinden bahsederek; "Şehrimizde büyük bir
fitne peydâ oldu. Hiçbir yolla mâni olunamadı. Netice nereye varacak
bilemiyoruz. Ali Bey bu hususta sizin görüşünüz ve düşünceniz nedir
acaba? Bu fitne nasıl bertaraf edilebilir. İdris derler bozuk îtikâtlı ve
sapık bir kimse ortaya çıkmış. Sözleri ve hareketleri sebebiyle katl
edilmesi gereken bu kimse nice müslümanın dalâlet ve sapıklık
çukuruna düşmesine sebeb olmuş, başına topladığı serseri
kimselerden olan bir gürûhla birlikte fitnelerini yaymaktaymış. Bu
zamana kadar ne kendisi, ne de etrafındakilerden kimse ele
geçirilemedi. Bu hususta sizin bildiğiniz bir şey var mı, yardımınız olur
musunuz?" dedi.
Ömer Efendinin sözü bitince söz alan Hacı Ali Bey; "Siz hiç o adamı
gördünüz mü? Dediğiniz halleri o kimse huzurunuzda îtirâf etti mi?
Yâhut o kimsenin halleriyle ilgili olarak size kesin bir bilgi ulaştı mı?'
diye sordu. Ömer Efendi ve yanındakiler bu sorulara "Hayır! diye
cevap verdiler. Hacı Ali Bey tekrar söz alıp; 'O halde hakkında kesin
bilgi sahibi olmadığınız bir müslüman hakkında bu derece iftirâ ve
taşkınlık edilmesinin sebebi nedir? İşte sizin bahsettiğiniz ve hakkında
pekçok şeyler söylediğiniz kimse benim. İsmim Ali, lakabım İdris ‘tir.
Beni nasıl bilirsiniz? Bu söylediğiniz haller bende var mıdır?" deyince,
Ömer Efendi söylediklerine tövbe edip pişman oldu. Hacı Ali Beyden
özür diledi ve helalliğinı istedi. Söze devâm ederek; "Ben sizi salâh, iyi
hal ve takvada yâni haramlardan sakınmak husûsunda üstün bir zât ve
pîrim, azîzim makamında bilirim. Sizden bu anlatılanlar doğrultusunda
ne bir söz işittim, ne de bir hareket gördüm." dedi. Hacı Ali Bey; "O

halde meseleyi böylece bilin. Hakkında kesin bilgi sâhibi olmadığınız
kimseler hakkında uygunsuz konuşulmasına müsâde etmeyin." dedi.
Ömer Efendi ve yanındakiler padişaha, anlatılanların aslının
olmadığını bildirdiler. Böylece bir fitne ve iftira ateşi söndürülmüş
oldu.
İdris-i Muhtefî diye anılan Hacı Ali Bey birçok talebe yetiştirdi.
Tanınmış âlimler ve edipler onun sohbetlerinde bulunup tasavvuf
yolunda ilerlediler. 1615 (H.1024) senesinde İstanbul'da vefât etti.
Kasımpaşa'da Kulaksız Câmiinin Karşısında Okmeydanı'nın Tersaneye
bakan tarafında defnedildi.
Arûz vezniyle yazdığı şiirlerinin toplandığı mecmuaları vardır. Yunus
Emre’nin Şathiyesi tarzında yazdığı hece vezniyle ve on beş dörtlük
hâlinde yazdığı Şathiye'si meşhurdur.
“İs bu deme erince üç kez doldum anadan”
mısrasıyla başlayan şiiri bâzı kimseler tarafından şerh edilmiştir.
İdris-i Muhtefî'nin pekçok halleri ve kerâmetleri görülmüştü. Sahn-ı
semân (Fâtih) Medresesi müderrislerinden Şeyh Sinan Efendizâde
Mustafa Efendi, İdris-i Muhtefî'nin halleri hakkında şunları anlattı:
İlk zamanlar bir defa Kassâm Kâtibi (vefât eden kimselerin mîrâslannı
taksim eden kimse) olmuştum. Bir gün mahallemizden bir kimse
Kâssâm Mahkemesine gelerek; "Semtimizde bir kimse vefât etti,
geride bıraktıklarının yazılmasını istiyorum." dedi. Kassâmdan bir
kâtip istedi. O semtte olduğum için kassâm beni bu işle vazifelendirdi.
O kimse ile birlikte gittik. O zamana kadar kapısının açıldığını
görmediğim ve sâhibini bilmediğim bîr eve gittik. Evin sokak
kapısından içeri girdiğimizde içerisinin bir mahalle genişliğinde
olduğunu, orada vezirlerden, âlimlerden ve ileri gelenlerden pekçok
kimse olduğunu gördüm. O kimselerin hepsi tebdîl-i kıyâfet etmişler,
vefât eden kimsenin geride bıraktığı şeyleri saymakla ve yazmakla

meşgûldüler. Ayrıca onların hizmetinde bulunan huri ve gılmân ise bir
mahalle halkından fazlaydı. Bir haftadan fazla yazım işi sürdü. Her cins
mal bir tarafa aynldı. Ticaret mallan anbara konuldu. Ayrıca bazı yazılı
belgeler çıktı. "Bunlar nedir?" diye sorduğumda; "İdris Efendinin
geriye bıraktıklarındandır." dediler, ömrümüz boyunca yakınımızda
olup da hiç görmediğimiz zâtın eşyâlarıdır, diye hayretimizi belirttik.
Bu derece yüksek olmasına rağmen hal ve kerâmetlerini gizlediğine
şâhid olduk." (a)
(a):Evliyalar Ansiklopedisi, Syf:249-251
1)
2)

Atâî; s.602
Osmanlı Müellifleri; c.1, s.23

73-LÂMEKÂNÎ HÜSEYİN ( ? -1625)
“Bayramiyye-Melâmiyye tarikatına mensup sûfî, şair.
XV. yüzyılın ortalarında Rumeli’de doğdu. Hüseyin olarak bilinen adı,
divanının Saraybosna nüshasındaki (Gazi Hüsrev Bey Ktp., nr. 3049)
bir gazelin başlığında Hüsâmeddin olarak kaydedilmekte, bazı
şiirlerinde Hüsâm ve Hüsâmî mahlasını kullandığı görülmektedir.
Ancak bu nisbeyi tarikatın kutublarından Hüsâmeddin Ankaravî’ye
hürmeten kullanmış olması mümkündür. Şiirlerinde genellikle,
tasavvufta mutlak fenâ makamında olduğunu simgeleyen “evsiz
barksız” anlamındaki Lâmekânî nisbesini mahlas olarak kullanmış ve
bu mahlasıyla tanınmıştır.
Lâmekânî’nin doğum yeri hakkında farklı görüşler bulunmaktadır.
Kâtib Çelebi Bosnalı olduğunu söylerken Atâî onun doğum yeri olarak
Peşte’yi kaydeder. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi veren Evliya Çelebi
de Tuna kenarındaki Peşte şehrinden olduğunu bildirir. Kâtib
Çelebi’nin Atâî’nin eserinden faydalandığı, ayrıca Bosna ve Peşte
kelimelerinin yazım benzerliği göz önünde tutulursa Lâmekânî’nin
Peşteli olması kuvvetle muhtemeldir. XVI ve XVII. yüzyıllarda
Peşte’nin müslüman nüfusunun çoğunu Boşnaklar’ın teşkil ettiği
dikkate alınarak Peşte’de doğmakla birlikte aslen Bosnalı olduğu da
söylenebilir. Ayvansarâyî’nin onun Makedonya’da bulunan
Horpeşte’den (Hrupişte) olduğunu söylemesi kelimenin yine yazım
benzerliğinden kaynaklanan bir yanılma kabul edilebilir.
Atâî, Kâtib Çelebi ve Evliya Çelebi şiir ve risâlelerinden Arapça, Farsça
ve dinî ilimlere vâkıf olduğu anlaşılan Lâmekânî’nin tahsilini
tamamladıktan sonra tasavvufa yöneldiğini vurgulamakla beraber bu
konuda ayrıntılı bilgi vermemişlerdir. Müstakimzâde onun Peşteli
olduğunu ve “Kazzâz” (İpekçi) lakabıyla tanındığını söyler. Geçimini

kendi el emeğiyle kazanmanın Melâmî ahlâk anlayışının bir gereği
olduğu düşünülürse Lâmekânî’nin tasavvuf yoluna girmeden önce
ipekçi esnafından olduğu, daha sonra da bu mesleği devam ettirdiği
söylenebilir.
Lâmekânî’nin İstanbul’a ne zaman geldiği ve Hamza Bâlî’den sonra
kutbiyyet makamına geçen Bursalı Hasan Kabâdûz’a ne zaman intisap
ettiği bilinmemektedir. Hasan Kabâdûz’un 1010 (1601) yılında
vefatının ardından kutub olan İdrîs-i Muhtefî döneminde ona tâbi
olarak “kalbe bakıcılık” görevini sürdüren Lâmekânî meşhur sûfî
Oğlanlar Şeyhi İbrâhim Efendi’yi yetiştirmiştir. Vahdetnâme adlı
eserini Lâmekânî’nin mânevî emriyle kaleme aldığını belirten İbrâhim
Efendi, Müfîd ü Muhtasar’ında onu “merd-i ma‘nâ” olarak tanımlamış
ve eserde anlattığı bütün tarikatların zevk ve irfanının onda
toplandığını söylemiştir.
Lâmekânî temkinli davranışlarıyla İsmâil Ma‘şûkī, Hamza Bâlî ve İdrîs-i
Muhtefî ile ilgili suçlamalarla devlet, ulemâ ve diğer tarikat
mensupları tarafından töhmet altında tutulan tarikata bu dönemde
meşruiyet ve itibar kazandırmıştır. Şeyh Abdülmecid Sivâsî,
Hamzavîler ve İdrîsîler diye andığı Bayramî-Melâmîleri’ni küfür ve
ilhâd ile suçlarken Lâmekânî’den saygıyla bahsetmesi onun temkinli
bir tutum izlediğini göstermektedir. Sadrazam Ferhad Paşa da
kendisinden feyiz alanlar arasında zikredilebilir.” (1)
*
İşte hakikat kapısını, Hacı Bayram-ı Veli’nin verdiği tasavvufun altın
anahtarıyla açan Melâmi önderlerinden birisi Lâmekânî Hüseyin…
Herkes, her insan hakikat ister. İstemenin sınırı yoktur deniyordu.
Oysa sınırımız bu hakikat kapısıyla düğümlenmektedir. Bu düğüm
açılınca, yeni yeni isteklerimiz bu kere belirli ölçülerle ortaya çıkıverir.
Hakikat kapısı bir tanedir. Tektir yani. Bu tek kapının anahtarı da
tektir. Ve o anahtar tasavvuftur. Lâmekâni de Hacı Bayram
öğretisindeki menziller ve makamları aşarak, eğitimini tamamlayarak
hakikat kapısına ulaşmıştır. Kabri İstanbul’ da Davut paşa’ da Sultan
Şah mescidi bahçesindedir.

Lâmek^nî her şeyden önce senlik-banlik davasının bitmesini
arzuluyordu. Diyordu ki:
“Ey tâlib-i Hak nedir bu sen, ben
Bu akl-u, bu dil, bu can ü, bu ten
Ko ikiliği bir ile bir ol
Birliğe yetip geç ikilikten
Bil seni, senin değil bu varlık
Ver sahibine, çık aradan sen
Mülk eyle fenâ evini sanma
Mülk ü bekâna şen ol, şen ol, şen
Çıktı aradan bu Lâmekânî
Hak oldu heman gören görünen
Diyen Lâmekânî bir başka şiirinde:
“Gören candır yine canan yüzünü
Temâşa kendi ider kend’özünü
Gören ve görünen oldur hakikat
İşiten, söyleyen oldur sözünü
Yarattı Âdemi gör sunu pâkin
İyân etti o veçhile özünü
Nukuş-u mâsivadan kalb-i pâke
Tecelli idüp arz eyler yüzünü
Dü âlemden çevirdi Lâmekânî yüz
Anınçün ayırmaz ol Hak’dan gözünü.”
*
Aşk ve muhabbet…

Evet, aşk ve muhabbet O’nu düşünmek, O’nda erimek, O’na erişmek
içindir. O’na uzanan yoldaki, ışıklı yoldaki bütün engelleri kaldıran,
O’ndan gayrisine götüren bağları kütür-kütür koparan bir
dalgalanıştır. Elektrikten, elektriklenmeden de üstün tutuluştur.
İbadet mi?
İbadet, arada yabancılık şuuru olmadan, huzurda olmaktır. Huzurun
devamıdır. Kulluk ibadetle devam eder. Kulluğunu hisseden de üstün
insandır.

(1): diyanetislamansiklopedisi.com

74- AZİZ MAHMUT HÜDAYİ
“Yolumuzda bulunanlar, ömründe bir kere türbemize gelip de Fatiha
okuyanlar, kıyamete kadar bizimdir. Bizi sevenler, ömürlerinde fakirlik
görmesinler. İmanlarını kurtarmadıkça ölmesinler. Öleceklerini
bilsinler ve haber versinler ve ölümleri denizde olmasın.”
*
Bayramiliğin Celvetiye kolunun en parlak yıldızlarından birisi olan Aziz
mahmud Hüdai, Ankara’mızın Şereflikoçhisar ilçesinde 1542 yılında
dünyaya geldi. İlk öğrenimini çocukluğunu geçirdiği Şereflikoçhisar’da
yaptı. “İlmini ilerletmek için gittiği İstanbul’da hocası olan Nasırzade,
Edirne, Şam ve Mısır’a resmi görevlerle gönderilince Hüdai’yi de
götürdü ve oralarda kadılık yaptı. Mısır’dayken Kerimüddin Halveti’ye
intisap etti, ondan tasavvuf konusunda öğrenim gördü. Mısır ve
Şam’da üç yıl geçirdikten sonra Bursa’ya geldi. Burada müderrislik ve
kadılık görevlerini yürütüyor”. Bir yandan da gördüğü bir rüyanın
yorumunu yaptırmak istiyor ve tasavvuf ehli bir zatın sohbetlerine
iştirak etmek istiyordu.
“Bir gece gördüğü rüya, üzerinde” büyük bir etkiye yol açtı. Zihni
altüst oldu. Rüyasında cennetlik zannettiklerini cehennemde,
cehennemlik sandıklarını da cennette görmüştü. Medresedeyken ve
Mısır’da bulunduğu sırdada tasavvufla ilişkileri olmuştu. Bu nedenle
Üftade’ye başvurdu.”
Hızır Dede'den Üftade’ye, Üftade’den Aziz Mahmud Hüdai’ye... İşte
halkadan pırıltılar. Hızır Dede, Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin
halifesi. Hacı Bayram ocağında yanan aşk kütüğü 1500’lü yıllarda
Üftade’ye, 1600’lü yıllar da da Hüdai’ye ulaşmıştır.
Aziz Mahmud Hüdai büyük bir aşk, ilim, feyz ehlidir.
Bursa’da Üftade Hazretlerinin dergâhında uzun yıllar hizmet
verdikten sonra, Üsküdar/İstanbul'da irşad görevinde bulundu. Kabri
Üsküdar' daki tekkededir.
*

Kadılık göıevı yaparken ruh kökündeki uçurumları dolduramadığı için,
ilim, feyz, aşktan meydana gelen tasavvuf dersleri almak için Üftade
Hazretlerine başvurur. Atıyla Üftade Hazretlerinin evinin arar, fakat
bulamaz. Bulur kayalıklardan yanaşamaz. Atı bırakır. Üftade
Hazretlerinin dergâhına yürüyerek gider.
Bahçede eski-püskü, dökük elbiseler içinde çalışan birini görür. Bu
kişiden evi sorduktan sonra, “İsmim Kadı Mahmut. Şeyhinizi görmek
istiyorum” der.
Der ya yüzbin volt cereyana tutulur. Bilemez, anlıyamaz karşısında
duran kişinin aradığı kişi olduğunu... Ne bilsin?.
“Üftade benim kadı hazretleri buyurun” sözü ile karşılaşır. Karşılaşır
ya “Hadi ordan, şu üstüne-başına bak. Dalga geçme benimle. Çapayı
bırat da “kadı efendi geldi” de. Hemen görüşmek istiyorum. Haydi”
der. Üftade ise “Eski elbiseler içinde bahçe çapalayan bir büyük
düşünemiyorsun, değil mi? Bak kadı efende, burası yokluk kapısı. Biz
yokluk kapısının kuluyuz. Halbuki siz varlık sahibisiniz. Bu kapıda
yeriniz yok. Atınız dahi gelmek istemediğinden kayalara saplanıp
kalmadı mı?” deyiverir.
“Gidin kadı efendi sizin şanlı-şöhretli bir dünyanız var. Bizimse
Rabbimizden gayri bir şeyimiz yok. Kendi dünyanıza dönün”.
Der Üftade..
Der ya, kadı efendi bu kapıya gimek için değil, kalmak için gelmiştir.
Yalvarır, yakarır bu kapıda kalmak ister.
Üftade ise onu imtihan eder.
“Kadılığı bırakacak, bütün malını mülkünü fakirlere dağıtacaksın.
Sonra da sırmalı kaftanınla Bütün Bursa sokaklarında ciğer
satacaksın” der. Aziz Mahmud Hüdai bunu kabul eder. İmtihanı
başarıyla kadame kademe geçer. Süslü kaftanıyla sokaklarda ciğer
satar.
Vaz geçer makamdan, teslim olur bir bilene.
Ahalinin tüm alaylarına, hakaretlerine katlanır. Şeytanın, nefsinin her
türlü oyunlarına karşı koyar.
*
Sabır değirmeninde elenmiştir Mahmud Hudai. Kadılıktan, süslü
kaftandan, cübbeden sokaklarda ciğer satıcılığına'

Ve Peygamberler Peygamber’i divor ki:
"imanın en faziletlisi, sabır ve cömertliktedir"
"Sabır, musibetin ilk çarpışında lazım olan şeydir"
"Size, en kuvvetliniz kimdir, bildireyim mı, öfkeye düştüğü zaman
nefsini zaptedebılendir. "
"İsteyen yarin nak ıder varın
Pulsa dıdarın saklar esrarın "
“Ola Makamı Mahmud ol mürşidin mekanı
Hüdai hu çekip ruhu hemen azmi cinan etti”
mısraları vefat tarihini belirtmektedir Kabri şerifleri Üsküdar'daki
tekkelerındedır. Dergah kapısı üzerinde şu beyit yazılmıştır:
”Eğer vasıl olam dersen dile sen sırrı maksuda
Gel adab ile yüz sür asitan-ı Şeyh Mahmud’a"
Divanında murşidane ve âşıkane ilahi, gazel ve şiirleri mevcuttur. Bir
kısmı Arapça olan 29 adet eseri bilinmektedir.
*
"Cem ve fark” makamlarını beyan eden.
Türkçe manzum bir risale olan Necatul Garik matla'ı (ilk beyti)
şöyledir:
"Hûda’ya hamd-ü minnet evvel e ahir
Ki oldur zahir ve batında zahir
Zuhuru perde olmuştur zuhura
Gözü olan delil ister mi nura?
Güneş zahir değil midir karındaş
Ne var görmezse anı çeşm-i huftaş"
Celvetı tarikatının yayılışı, İbrahim Zahit Geylani hazretleri zamanında
Hilale, Şeyh Uftade hazretleri devinde Kamere, Azız Mahmud Hüdai

hazretlerı zamanında ise Bedire benzetildıği İsmail Hakkı Bursavi
hazretlerinden nakledilmiştir "
Buyuk insan btıyıık çileler sonunda büyük insan olur. Günümüzde
çoğumuzun Deli-meczup-zavallı dediğimiz ınsanlardan kimbilir ne
kadarı o büyük çilenin tufanında savrulmaktadır? Bilebiliyor muyuz?
Hüdai ciğer satıcılığı imtihanından muvaffakiyetle geçmiştir. Geçmiş
ama ikinci imtihan da en az birinci kadat çetindir. İkinci imtihan
dergâhta tuvalet temizliği vazifesidir. Bir yandan bu vazifeyi yapıyor,
öte yandan en büyük vazife olan nefis mücadelesi yapıyordu.
Kadılıktan, dünya makamlarının ünlüsünden, tuvalet temizlikciliğine…
İşte sınav…
Hüdai nefsiyle boğuşurken, günlerden bir gün davulla tellallar dolaşır
şehrin sokaklarında “Şehrimize yeni kadı geliyor. Duyduk duymadık
demeyin!.” İşte bu seslenişi duyduğu anda, nefsi delicesine harekete
geçer “Kadılıktan wc temizlikciliğine. Ne düşüş bu? Ben de kadı idim”
diye düşünür. Uçaktan paraşütüsüz atlamış, yeıe bu wc'ye çakılmış
kalmış sanır. İşte nefsi galebe çalmıştır.
Titrer, kendine gelır. Üftade'ye söz vermişti Makama, kaftana,
cübbeye değil, yokluk makamına talip olacaktı. Sabredecektı.
Titremeyle kendine döndü. Pişman oldu. Yandı, yıkıldı.
Bu kerre sakallarını süpürge yapıp, tuvaletleri temizlemeye başladı.
Ne dedim? Ne yaptım? Nefsimi nasıl dinledim. Eyvahlar olsun dedi.
Hela taşlarını sakalıyla temizledi ve kendini cezalandırdı. Üftade bu
manzarayı gördü ve Hüdai'yı yerden kaldırdı. Ve ona “Maksada
ulaştın. Bu mertebeyi geçtin. Yeni, yepyeni bir mertebedesin” dedi.
Hüdai’ ye hocası Hızır Dede, onunda hocası Hacı Bayram Veli’den ve
onların dergâhlarından örnekler aktardı. Dergâha hizmet uğrunda
yapılan yarışları anlattı. İhlasın insanda bulunmasının kıymetini ifade
etmeye çalıştı.
İhlas,
"Seveceğiz ve bunu hemen göstereceğiz.
Mümin kardeşini seven, sevdiğini ona bildirsin.

*
Fakat dünyanın en büyük sır sahibinin mukaddes dudaklarından
dökülen şu itidal sırrına dikkat:
Sevgini ihtiyat ve itidal üzerine bina et ki, belki bir gün o sevdiğin sana
kızanda senden sevgi zamanında aldığı esrarla seni bağlamaya kalkar,
nefretini de yine ihtiyat ve itidal üzerine bina et ki, belki bir gün
kapıldığın nefret muhabbete döner de sonra sevdiğine kaışı
yaptıklarından utanırsın.
*
İslam baştan başa ihlastır, ihlas olmayınca amel adına hiç bir şey
yoktur.
Amelleriniz hulus ve samimiliğe bağlı olsun, hasislik niyetine bağlı
olmayan amellerin ilahı icabet dergâhında yeri yoktur.
*
Dikkat !
Dinde ihlas üzerine olursan amelin az olsa da sana yeter.
Ve İslam, bütün bir nefs ve vicdan hürriyeti içinden gelen iman ve
amele taliptir. Ahlâkımızın esası budur. İhlas ve tam iradeli samimiyet.
Nefsini, vicdanını tahrik eden şeyi yapma, terk et!
Acaba bu sonsuz hürriyet ve bu hürriyette sonsuzluk düsturunu Allah
sevgilisinden başka kim okuyabilir, kim anlayabilirdi?
*
Hüdai, OsmanlI Padişahı III. Murat Han’ın Ferhatpaşa komutasındaki
80 bin kişilik ordusuyla Tebriz’e Safeviler üzerine giden orduda
manevi komutan, seferin manevi mimarı olarak görev almıştır. Ön
saflarda askerle birlikte savaşır.
Tebriz’in fethinden sonra İstanbul’a döner ve Üsküdar’da ocağını
kurar. Ocağa İstanbul’dan akın akın insanlar gelir.
Ocak ilim-irfan ocağıdır.
Sonra, Sultan III. Mehmet’te Hüdai’den feyz alır, ilham alır, ışık alır,
öğüt alır.
Ardından I. Ahmet Han Osmanlı Padişahı olur. Padişah, bir gece
gördüğü rüyasının çözümünün bulunmasını arzular. Bu arzusunu
Lala’sına söyler. Sultan rüyasında Nemçe kralıyla güreşirken sırtüstü

yere düşmüştür. Bunun tabirini öğrenmek ister. Lalası bu tabiri ancak
ehil bir kişinin yapabileceğini belirtir. Ne kadar rüya tabircisi varsa
saraya gelir, rüyanın tabirini yapar. Ancak Osmanlı Sultanı bunlardan
tatmin olmaz. Bu kötü rüyayı hayırlı bir şekilde şerhedecek bir kimseyi
aratır. Sultana rüyayı ancak Üsküdar’daki Aziz Mahmud Hüdai’nin
tabir edeceği söylenir.
Hüdai’ye saray görevlileri gider. Daha kapı açılır açılmaz, Hüdai,
görevlilerin ağzılarını açmasına fırsat bile vermeden “Bu mektubu
takdim edin, rüyanın tabiri bu mektupta” der.
Mektup açılır. Tabir okunur.

“Allah, insan vücudunda sırtı en kuvvetli, cansız varlıklarda ise toprağı
en kuvvetli olarak yarattı. İnsan sırtıyla toprağın birbiriyle değmesi, bu
iki kuvvetin biraraya gelmesi demek, padişahımızın sırtı yere gelmiş
olmasıyla bu iki kuvvet birleşmiş olmaktadır. Böylece, bu rüyadan
padişahımızın küffara karşı zafer kazanacağı anlaşılır.”
Padişah memnundur.
1000 altın ihsan eder Hüdai’ye.
Rüya tabiri doğru çıkar. Estergon Kalesi düşmandan alınır.
Padişah, Hüdai’yi ziyaret eder.
Padişah Hüdai’ye bir söz üzerine “Biz cihan padişahıysak, siz
de gönüller padişahısınız” dedi.
*
Aziz Mahmud Hüdai’nin şiirleri Türkçe ile yazılmıştır.
Şiirlerinde iman ehli, aşk pervanesi, yâr elini tutan, dost ile gizli
söyleşen, dünyalık istemeyen, cenneti sevdayı dahi istemeyen
bir söyleyiş vardır.
Ey nefs yeter sehv-ü zelel
İnsafa gel insafa gel
Terkeyleyip tulu-u emel
İnsafa gel insafa gel.
Bu adet-ü bid’at nedir ?
Bu şöhret-ü ziynet nedir?
Bu kuru kemiyet nedir ?

İnsafa gel insafa gel.
Bir gün eser bad-ı ecel
Ten bağına verir halel
İhlas ile eyler amel
İnsafa gel insafa gel.
(…)
Etme Hüdai’ye inad
Fermana eyle inkiyad
Etmez misin Mevla’yı yad ?
İnsafa gel insafa gel.

75-ANKARAVÎ İSMAİL RUSUHÎ (? – 1630)
Anadolu'da yetişen büyük velîlerden. Babasının ismi Ahmed'dir. İsmi
İsmâil, lakabı Rusûhî'dir. Ankaravî diye meşhur oldu. Ankara'da
doğdu. Doğum târihi belli değildir.
İlk tahsîlini doğum yeri olan Ankara'da yaptı. Aklî ve naklî ilimleri,
zamânının âlimlerinden okudu. Arapça ve Farsça öğrendi. Din ve fen
ilimlerini öğrendikten sonra tasavvufa yöneldi. Bayrâmiyye yoluna
girip feyz aldı. Tasavvuf derecelerinde yükseldi. Hocası tarafından
insanlara Allahü teâlânın dînini ve sevgili Peygamberimizin güzel
ahlâkını anlatmakla vazîfelendirildi. Halvetiyye yolunda da icâzet alıp,
insanlara ilim öğrettiği sırada gözlerinden rahatsızlandı.
Rahatsızlığından dolayı okuyup yazamaz oldu. Göz hastalıkları
tabiplerine mürâcaat edip, bilinen bütün sebeplere yapıştıysa da bir
çâre bulamadı. Gün geçtikçe gözündeki rahatsızlık şiddetleniyordu. Bu
esnâda kalbine, Allah adamlarından, merhamet kaynağı, mânevî bir
tabîb bulması lâzım geldiği doğdu. Dünyâ penceresi gözüne çâre
bulacak bir Allah adamını aramak için Konya tarafına doğru yola çıktı.
Yolculuğu sırasında, önemli ihtiyaçlarını temin edebilmek için; "Çalışıp
kazananı Allahü teâlâ sever." hadîs-i şerîfi hükmünce, kendine göre
ticâretle uğraşıyordu. Ayrıca uğradığı yerlerdeki âlimleri de ziyâret
âdeti idi. Konya'ya vardığında Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin
torunlarından ve o sırada mevlevî şeyhi olan Çelebi Bostan Efendiyi
ziyâret etti. İlk karşılaştıklarında rahatsızlığı ile ilgili olarak
Mesnevî'den şiirler okuduktan sonra; "Gözünün iyi olması, Mevlânâ
Celâleddîn-i Rûmî'nin Mesnevî'sini şerhetmenizin hediyesi olacaktır.
O halde sizin Mesnevî'yi şerh etmeniz lâzımdır. Bu sûretle gamınız
gidecek, gözünüzde iyileşme olacaktır." diye müjdeledi.
İsmâil Ankaravî, bu müjdeye sevinerek Çelebi Bostan'ın talebesi oldu.
Bu arada gözlerinin ağrısı hafifledi. Kısa zamanda Çelebi Bostan'ın
sevgisine, teveccühlerine kavuştu. Bir süre sonra Mevlânâ Celâleddîn-

i Rûmî'nin mânevî işâreti üzerine hocası tarafından Galata'daki
Mevlevî dergâhına şeyh tâyin edildi. Burada İsmâil Ankaravî bir
taraftan insanlara doğru yolu anlatıyor, bir taraftan da Mesnevî'yi
şerh ediyordu. Şerhe başladığında gözünde biraz açılma oldu.
Tamamladığında tamâmen açıldı. Allahü teâlânın izni ile o hastalığı
büsbütün geçti. İsmâil Ankaravî, bu şerhinde Mesnevî'nin derin ve
anlaşılması zor mânâlarını açıkladı. Bu şerhin önsözünde; "Bu şerhi,
baş gözümün ve kalp gözümün açılmasına devâ yapan, ummadığım
yerden yardım ve ihsânı ile rızıklandıran, zâhirî, görünen, bilinen
sebeplere beni muhtâc etmeyen ve beni hâl sâhibi kılan Allahü
teâlâya hamdolsun" demiştir.
Zamânın sultânı Dördüncü Murâd Hana, tarîkat erbâbı kötülenmiş,
onların bâzı işlerinin yasaklanması istenmişti. Sultan yalnız böyle
söyleyenlerin sözleriyle hareket etmeyip, zamânın tasavvuf ehli âlim
ve fazîletli kimselere de tarikatla ilgili hususları sorup cevap istemişti.
Bunlar arasında İsmâil Ankaravî de vardı. O da üç gün içinde yirmi
sayfalık bir risâle yazıp arzetti. Cevaplar, Şeyhülislâm Yahyâ Efendi ve
diğer zamânın önde gelen âlimleri tarafından incelenip uygun görüldü
ve pâdişâh tarafından da kabûl edildi. Böylece onların vesîlesi ile
tasavvuf ehli, sıkıntıdan kurtuldu. Azîz Mahmûd Hüdâî onun bu
cevaplarını beğenip; "Allahü teâlâ, muhâliflere karşı Rusûhî'nin
ayağını sağlam ve sâbit eylesin. Onların inat damarlarını kesmekte söz
kılıcını keskin eylesin. Muhâlifleri susturmakta mızrağını tesirli eylesin.
Zamânımızda tasavvuf ehline karşı olanlarla onun cihâdı olmasaydı,
onların eli hak tâliplerine uzanır, zarar verirdi. Doğru yolda olanlarla
olmayanları birbirinden ayırmak zor olurdu. Allahü teâlâ onun
delillerinin oklarını en doğru hedefe isâbet ettirdi." diye medhetti.
İsmâil Ankaravî'nin dergâhının civârında bir bakkal dükkânı vardı. Bir
akşam vakti bakkal sâhibi Yûsuf Efendi dükkânını kapayacağı sırada
dükkâna gâyet yakışıklı ve kendini mânevî hâl kaplamış bir genç girdi.
Genç kendisinden geçmiş ve ne yaptığının farkında olmadığı için,
bakkal genci kovmaya hazırlanırken, ansızın dükkân kapısı sarsılarak
açıldı, İsmâil Ankaravî göründü ve; "Bu bîçâre, Allah adamlarının

dergâhı civârına îtimâd edip, güvenip geldi ve bu dükkâna sığındı. Ev
sâhipliği ve insanlık kâidesince sakın ona dokunmayasın. Sakın hâneni
harâb etmeyesin." diye îkâz ettikten sonra kayboldu. Böylece hem
genç bakkalın hışmından, hem de bakkal gönül kırmaktan kurtuldu.
Fakat bakkal, İsmâil Ankaravî'nin heybetli teveccühlerinin tesiriyle altı
ay yatakta yattı. Çok tövbe ve istiğfar etti. Sıhhat ve âfiyete kavuşunca
bütün malını dergahdaki talebelere sarf etti. İsmâil Ankaravî'ye talebe
olmakla şereflendi. Çileli bir hizmetten sonra, icâzet aldıysa da,
vefâtına kadar hocasının hizmetinden ayrılmadı.
İsmâil Ankaravî'nin dergâhına talebe olmak için birisi geldi. İsmâil
Ankaravî ona istihâre yapmasını söyledi. O şahıs istihâre şartlarına
elinden geldiği kadar riâyet edip yattı. Ancak, o gece peşipeşine birkaç
defâ ihtilâm oldu. Sabah olunca, istihâresi soruldu. Hayâ ve
utancından hâlini beyâna cesâret edemedi. Şaşkınlık ve suskunluğunu
gören İsmâil Ankaravî; "O sâdık âşık, büyüklerin rûhâniyetinin yardımı
ile başkalarının riyâzet ve çalışma ile yirmi senede geçtiği, aştığı engeli
o bir gecede geçti ve şehvet kirinden temiz oldu." diye müjdeledi. Bu
sûretle onu talebeliğe kabûl etti. Ona nazar ve teveccüh ederek
yüksek derecelere kavuşturdu. Ona Derviş-i Afîf diye hitâb etti. O da
bu isimle meşhûr oldu.
İsmâil Ankaravî, ilmiyle âmil, fazîlet sâhibi bir zât idi. Allahü teâlânın
emirlerine uyar ve yasaklarından titizlikle sakınırdı. Allahü teâlâya çok
ibâdet eder, dünyâ malına kıymet vermezdi. Zamanındaki devlet
adamları kendisini sever, ilmini takdir eder, hürmette kusûr
etmezlerdi. İlim ehli ve sevenleri ile sohbetlerde bulunur, sohbeti,
yalnızlığa tercih ederdi. İnsanlar arasına karışıp, Allahü teâlânın dînini
anlatmayı, bir köşeye çekilip ibâdet ve tâatle meşgûl olmaktan üstün
tutardı. Birçok ilimlerdeki yüksek derecesi yanında şâirliği de olan
İsmâil Ankaravî, şiirlerinde Rusûhî mahlasını kullanırdı. İsmâil
Ankaravî'nin her zamanki âdetleri şöyle idi: Sabahleyin Allahü
teâlânın ism-i şerîfleri ile zikirden sonra, talebelerine ders verir, din
bilgileri öğretirdi. Sonra kitap yazmakla meşgûl olurdu.

İsmâil Ankaravî hak ve hakîkat yolunda bulunmak gerektiğini şöyle
anlatır:
"Resûlullah efendimizden Abdullah bin Mes'ûd hazretleri şöyle
naklediyor: "Resûlullah efendimiz bize, doğru bir çizgi çizdi ve; "Bu,
Allahü teâlânın yoludur." buyurdu. Sonra bu çizginin sağından ve
solundan çıkan çizgiler çizip; "Bu yolların her birinde şeytan vardır ve
kendine çağırır." buyurdu ve; "Doğru yol budur. Bu yolda olunuz.
Fırkalara bölünmeyiniz." meâlindeki En'âm sûresi 53. âyet-i kerîmeyi
okudular."
Resûlullah efendimizin yolu tevhîd, birlik ve muhabbet yoludur. Onun
için birçok âlim ve evliyâullah; "İnsanı doğru yoldan ayıran, sapıklığa
götüren yollardan çok sakınınız. Biliniz ki, orta yol daha hayırlıdır."
demişlerdir. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî de bu konuda; "Herkes gücü
yettiği kadar, hak yoldan ayrılmadan çok sakınıp, sırat-ı müstekîm
üzere olmalıdır." buyurmuştur. Fahreddîn-i Râzî de sırat-ı müstekîmi
tefsîr ederken buyuruyor ki: "Allahü teâlâ niçin sırat-ı müstekîm
buyurdu da sebîl-i müstekîm buyurmadı. Çünkü sırat lafzı,
Cehennem'deki sıratla ilgilidir. Öyle ki, insan bu dünyada olan sıratta,
korku ve ümid üzere bulunmalıdır." Bir kısım müfessirler de "Sırat
ikidir; biri dünyevî, dünya ile, diğeri uhrevî, âhiretle ilgilidir. Dünyada
olan sırat; Allahü teâlânın Kur'ân-ı kerîminde ve Peygamber
efendimizin hadîs-i şerîflerinde buyurduklarını Ehl-i sünnet âlimlerinin
tefsîr ederek bildirdiği doğru yoldur. Uhrevî, âhiretle ilgili sırat ise,
hadîs-i şerîflerde bildirildiği gibi bütün insanların üzerine sevk edildiği,
Cehennem üzerine kurulan kıldan ince, kılıçtan keskin, köprüdür.
Abdullah bin Mes'ûd'dan rivâyet edilen hadîs-i şerîfte, Resûlullah
efendimiz buyurdular ki: "Cehennem üzerine kıldan ince kılıçtan
keskin olan sırat köprüsü kurulur. Bu köprüden, bir kısım insanlar
şimşek gibi, bazısı fırtına gibi geçer. Bir grup insan da kuş uçar gibi, bir
fırka atlı gibi, bir zümre piyade gibi geçer. Bir cemâat da, ateş onların
yüzlerini yalar.

İsmâil Ankaravî haya ile ilgili bir soruya şöyle cevap verdiler:
"Bir gün Peygamber efendimiz Eshâbına buyurdu ki: "Eshâbım! Allahü
teâlâdan tam bir şekilde haya ediniz." Eshâb-ı kirâm dediler ki: "Yâ
Resûlallah! Bizim hepimiz Allahü teâlâdan utanırız." Peygamber
efendimiz buyurdu ki: "Haya bu değildir. O kimse ki Allahü teâlâdan
tam bir şekilde haya eder. Gözünü, kulaklarını ve diğer uzuvlarını
haramlardan, bâtınını ve fercini (edeb yerini) haram ve zinâdan korur,
ölümü hatırlar, âhireti diler, dünyanın süs ve zînetlerini terk eder ise,
hakîkatte bu kimse Allahü teâlâdan haya etmiştir." Haya güzel bir
huydur ki dinimizce iyi olduğu bildirilmektedir. Hakk’dan ve
insanlardan haya etmelidir. Haya edilmeyen işte hayır yoktur."
İsmâil Ankaravî ömrü boyunca iyiliği emr edip, kötülükten
sakındırmaktan geri durmadı. Bu hususlardaki nasîhatleri şöyle oldu:
Hazret-i Ali buyurdu ki: "Doğru bildiğini söylemek, susmaktan daha
hayırlıdır. Günahkâr insanlara günah ve haramların kötülüğünü
anlatmamak, iyilik değildir." Kötü bir işi yapanı o işten sakındırmak,
ibâdetlerin en fazîletlisidir. Bir kimse bilmeyen birine yol gösterse, o
da onun irşâdıyla hidâyete erse, yol gösteren kişi de, hidâyete
kavuşan kimsenin sevâbı ve fazîleti kadar sevap kazanır. Zîrâ
Peygamber efendimiz; "Başkalarını doğruluğa çağıran kimseye,
kendisine uyanların sevâbı gibi sevâb verilir. Bununla berâber onların
sevâbından da hiçbir şey eksilmez. Sapıklığa çağıran kimseye de ona
uyanların günâhı gibi günah verilir. Bununla berâber ona uyanların
günahlarından hiçbir şey eksilmez." buyurdu. Dînin direği nasîhattır.
Bu sebeple Allahü teâlânın kullarına nasîhat etmeli ve yumuşak
davranmalıdır. Eğer söz tutmazlarsa onlara yumuşaklıkla hakîkati
anlatmaya devâm etmelidir. Zîrâ Peygamber efendimiz;
"Ümmetimden bir tâife, (topluluk) hak üzerine mücâdele etmekte,
kıyâmete kadar gâlib olarak devâm edecektir." buyurmuştur. Nasîhat
edince fitne çıkma durumu varsa, bu hayırlı işten vazgeçilir. Nasîhati,
kabûl edenlere, dinleyenlere yapmak gerekir.
Vefâtına yakın İsmâil Ankaravî şöyle dedi: "Yazdığımız eserlerle
yaptığımız hizmetler, bu yolda kalpleri zayıf olanların îtikâdlarını
kuvvetlendirmiş ve muhâliflere karşı bir müdâfaa olmuştur. İşimiz

tamamlandı." Bu sözleri ile vefâtlarının yakın oluşunu işâret etti. 1630
(H.1040) senesinde İstanbul'da vefât etti. Vasiyeti üzerine Galata
Mevlevîhânesi bahçesine defnedildi.
İsmâil Ankaravî'nin yazdığı kıymetli eserlerden bâzıları şunlardır: 1)
Şerh-i Mesnevî, 2) Minhâc-ül-Fukarâ, 3) Zübdet-ül-Füsûs, 4) Îzâh-ülHikem, 5) Miftâh-ül-Belâga ve Misbâh-ül-Fesâha, 6) Fütûhât-ı Ayniyye
fî Tefsîr-i Sûreti'l-Fâtiha. (1)

(1):Evliyalar Ansiklopedisi, Syf:213-219

76-VİZELİ KAYGUSUZ
Maksud cihana gelmekten
Kişi Rabb’ın bilmek imiş
Rabbini bilmekten murat
Evliyasın bulmak imiş.
Anın ile olur devlet
Anı beyan kılar ayet
Hakk’a yalvarmaktan murat
Gerçeğe yol varmak imiş.
Bulmak değil imiş bilmek
Bilmek değil imiş bulmak
Evliyaya gönül vermek
Rengine boyanmak imiş.
Bunlar dürür Hakk’ı bilen
Gayrisi yalandır yalan
Dervişlikten murat olan
Külliyyen yok olmak imiş.
Kaygusuz aşk pervanesi
Oldu Hakk’ın divanesi
Ehl-i aşkın sermayesi.
Aşk oduna yanmak imiş”

diyen Vizeli Kaygusuz, arı, duru Türkçe ile şiirlerini yazmıştır.
Kaygusuz’un şiirleri başlıbaşına birer ilahidir. 16’ncı yüzyıldaki arifler
meclisinin en parlak, gönüllere, insanımıza en iyi, en güzel anladığı
dilden hitap eden, en parlak yıldızlardan birisidir.
Yunus Emre gibidir. Hatta onunla aynıdır denebilir.
Çizgi aynı.. Kaynak aynı.. Tohum aynı... Ürün aynı. ..
Dil konuşmaya başladığında, aşkın içinden, ufkun ötesinden,
içimizdeki ötelerden bahseder. Dil, uçurumları boşlukları dolduran

karanlıkları aydınlatan sevgi kaynağından tad almalıdır. Dil, sevgi ve
hoşgörü kaynağından ilham alarak ve ondan aksiyonları anlatmaya
başladığı anda gerçek dil olur. Yoksa, kendi çıkmaz sokağımızda
deliren kaplumbağa mantığımız, aciz-zavallı beş duyumuzun miskin
kıskacında, hantal, statik, rezil olan ve de kendini bir şey sanan
mantığımız, dile kumanda edemez, edemiyor.
Gözlerimizle gördüklerimizi, hep gönlümüzden geçen şekilde,
arzuladığımız şekilde görmek ister ve öylecene anlatırız.
Bugün bize ölçü olarak verilen bütün ölçülerin yanlış, bütün
cetvellerin eğri, bütün kantarların hilebaz olduğunu bilebilsek ve
bütün ölçülerin üstünde Kur’an’da va’z edilen ilahi ölçülerin
buluduğunu, hakiki, değişmez, şaşmaz ve şaşırtmaz ölçülerin yüce
kitabımızdaki bu ölçüler olduğunu görebilsek…
Görüyor, biliyoruz.
Lâkin şu (Sıfır) noktasından biraz sağa adım atıyoruz ve bir, iki, üç diye
sayıyor, ölçüyor, tartıyor, konuşuyoruz da, eksi bir, eksi iki, eksi üç
diye sayıp ölçüp tartamıyonruz. Neden?
Oysa matematikte, geometride, trigonometride, fizikte, kimyada
hasılı şu pozitif ilim denilen, aslında beş duyumuzun aczinin ifadesi,
kötü bir manzumesi olan ilimlerin kitaplarında sıfır rakamından, sıfır
noktasından solda, aşağıda rakamlarda var. Bunlara sıfırın altında
veya eksi rakamlar, ölçüler demiyor muyuz?
Diyoruz.
Şu halde eksi bir, eksi iki, eksi bin, eksi yüzbin de var.
Sonra,
Tanjant, cosinüs, sinüs, kontanjant ölçüleriyle gördüğümüz, yedi
rengin prizmasında esir kalan gözlerimizin gördüğü eşya, madde,
uydurup ortaya koyduğumuz ölçülerle bilinebiliyor. Bilinebiliyor da,
şeker bir madde de, ya tadı? Şekerin tadına ne diyeceğiz. Şekerin
tanıdı kabul etmez, yok sayarsak şeker bizim için bir mana ifade eder
mi? Geriye sadece posa kalır.
Acı, tatlı, ekşi.
Neşe, sevinç, hüzün, kaygı, merak.
Ağlamak, gülmek, haykırmak, çıldırmak . Ya bütün buları hangi gramla
hangi santimle, hangi derece ile ölçümleyeceğiz? Sıfırdan başlayan

hangi rakamlarla ifade edeceğiz? Peki bu ölçemediğimiz,
rakamlarımızla ifade edemediğmiz şeyler olmasa idi kainatın, insanın
durumu ne olurdu?
Sözü burada da bölelim de, Kaygusuz Vizeli Alaeddin’e, Onun "İlmine
bakıp güvenme" dediği şiirine kulak verelim.
“Sana bir gizli sözüm var.
Gel gönüle gir gönüle
Sen senliği elden bırak
Gel gönüle gir gönüle.
Bulam dersem feth-i babın
Kaldır sen senlik hicabın
Bilem dersen aşk kitabın
Gel gönüle gir gönüle.
İlmine bakıp güvenme
Zühdünü görüp aldanma
Bunda cana başa kanma
Gel gönüle gir gönüle.
Zühd zahid tuzağıdır
İlim amel bağıdır.
Gönülevi hak evidir.
Gel gönüle gir gönüle.
Kaygusuz bu böyle olur.
Hakk’a doğru yol kim varır
Bulanlar gönülde bulur.
Gel gönüle gir gönüle”

diyen Kaygusuz “İlim amel nefs bağıdır, gönül evi hak evidir" derken
önemli mühim acil, zaruri bir husua parmak basmaktadır.

77- ZAKİRZADE ABDULLAH (Biçare)
“Ulvi ve lahuti bir yaşayışın ve şahsiyetin sahibi olan ulu mâna erleri,
ömürleri boyunca halka örnek ve önder olmuşlardır. Onların gerek
sağlıklarında ve gerekse Hakk’a kavuşmalarından sonra, halkımız,
onları her yerde ve her zaman rahmet ve minnetle dile getirdikleri
gibi, onların aziz hatıralarına deruni bir sevgi ve saygı ile bağlı
kalmışlardır.
Türk-İslam tefekkür tarihinde olduğu gibi, ilim, fikir ve sanat
hayatında da bu büyük şahsiyetlerin derin izleri ve tesirleri vardır. (17)
*
“Anadolu evliyalarının birinin huyu öbürüne benzemez. Kimi
öfkelidir, kimi sessiz, tedirgin. Kimi kıskanç, kimi yufka yürekli. Yalnız
bütün velilerin değişmeyen yani Hak âşığı birer serdengeçti olmaları,
iyiyi, güzeli, doğruyu sevmeleri ve hayatın bu üç nimeti uğruna
yaşayıp
savaşmalarıdır.
Kerametlerinden,
menkıbelerinden,
efsanelerinden sıyırın, ortada şu gerçek her zaman kalacaktır.
Anadolu evliyalarının hiç biri hayatlarını kendi özleri uğruna, kendileri
için yaşamamışlar: koşullar nasıl gerektiriyorsa o türlü, etraflarına
insanca yaşamanın yollarını göstermişlerdir.
Velilerimizin hepsi mücahit, aydın, verimli, güzel yüzlü, bağışlayıcı ve
hoşgörülüdür. Hepsi çalışkandır. İddiasız ve özellikle alçak gönüllüdür.
Bir aba, bir asa tenhalarda ermemiş, toplum içinde ve onun hayatına
karışa katıla ermiş ve olmuştur.” (18)
*
Türk tasavvuf tarihinde derin izler bırakan Hacı Bayram Erenleri’nden
birisi olan Zakirzade Abdullah Efendi Hazretleri de Aziz Mahmud
Hüdai Hazretlerinden talebesi Zakirzade’nin babası da Hüdai’nin
meclislerinde bulunmuştur. Hâtta onun zakir başısıdır. Abdullah
Efendi Zakirzade adını buradan almıştır.Zakirzade, Türk-İslam tefekkür
hayatına, verdiği vaazlar ki özellikle Fatih Camii’nde verdiği meşhur

vaazlarıyla, kaleme aldığı dilden dile söylenen ilahileriyle ve bir divan
tutacak kadar olan şiirleriyle girmiştir. Ve önemli katkıları olmuştur.
Bir şiirinde “Can gözüne canan göründü” diyerek aşağıdaki seslenişini
o günlerden bugünlere getirmektedir.
“Şol demde ki can gözüne canan göründü.
Maksuduma ermek yolu asan göründü.
Yattım nice yıl derdi ile dar-ı şifada
Ölmek ile her derdime derman göründü.
Erdim Hakk’ın ihsanına ol mertebe ben ki
Baştan başa nem var ise ihsan göründü.
Benlik yükünü benden alıp iffete erdim
Şol mertebede kursi-i Rahman göründü.
Biçare’ye esrarını keşf eyledi Mevla
Her kande nazar eylese seyran göründü.
Kabristanı Karacaahmet Miskinler Tekkesi arkasındadır.

78-SARI ABDULLAH EFENDİ
Abdi (1584-1660)
Aşk ve iman bayrağı Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinden Üftade
Hazretlerine, ondan Aziz Mahmut Hüdai Hazretlerine, ondan da Sarı
Abdullah Efendi Hazretlerine intikal etmiştir. Abdullah Efendi
Hüdai’nin talebelerinden.
“Ey cümle halkı yaradan
Kaldır hicabı aradan
Seyredelim her aradan
Hayranın olayım senin.
Şensin Ehad, sensin Samed
Kullarına eyle medet
Tak boynuma aşkın kement
Mecnunun olayım senin.
Sensin Evvel, sensin Ahir,
Aşkın oldu günden zahir
Eyle gönlümü Tahir
Meftunun olayım senin.
Sensin Kerim, sensin Rahim
Her hallere sensin Alim
Lütfet bize kal-i selim
Teslimin olayım senin.
Habirim ol, basirim ol
Hem gözüme gönlüme dol
Efendim geldi suçlu kul

Kem kulun olayım senin.
Abdi mahzun, mücrim kuldur
Vaslın ile anı güldür
Efendi nefsimi öldür
Kurbanın olayım senin”
diyen Sarı Abdullah Efendi bu söyleyiş içerisinde bile cümle mahlukatı
yaradan Yüce Mevlamıza duasını en güzel bir şekilde dupduru Türkçe
ile dile getirmektedir. Ne güzel söylemiş öyle değil mi?
Sarı Abdullah Efendi Hazretleri Osmanlı âlimleri müderrisleri arasında
mümtaz bir yeri bulunan 3. Murad döneminde Dışişleri Bakanlığı
(Hariciye Vekili) vazifesini de yapan yüceler yücesi bir zattır. Üstün
ahlak:, engin kültürü ve manevi tefekkürü sayesinde toplumun
gözbebeği olmuş. Padişahla birlikte Bağdat'a gitmiş ve Aziz Mahmut
Hüdai Hazretlerinin manevi eğitim sahasına, etki alanına girdiği andan
itibaren kemalat merdiveninin basamaklarını birer birer emin
adımlarla çıkmasını bilmiştir.
Şimdi sözün burasına bir düğüm atalım da Sarı Abdullah Efendi
Hazretlerinin bir başka şiirini okuyalım.
“Benim canım sana kurban kabule kıl anı ferman
Ne dirlik var bana sensiz ki sensin canıma canan
Eğer sen olmasan hânım benim cismimdeki canım
Gelirmiydi ana revnak olurdu hanesi viran.
Senin zincir-i işkınla mugayyet olalı gönlüm
Dolaştı zülfüne aklım halas etme anı bir an.
Gözüm deryasının mevci vücudum garka verirdi
Eğer sinemde olmasa bu aşkın ateşi tâban.
Yakardı sûziş-i âhım ne sinem kordu ne cismin
Eğer bu aynımın dem’i anı eylemese iskân.

Dilemez derdine derman şular kim aynı dert olmuş
Ne bilsün derdi olmayan bina dert olduğun derman.
Senin ışkın şarabını o vechi zil celâlinden
Feskına eder ke’sen acep şiddettedir aştan
Eya gaybi hüviyyetten diyen(Ahbebtü en u’ref)
Halâyık içre İnsanı sen ettin mazhar-ı irfan.
Bil aşık remzini yarim bu esrar-ı tecelliden
Merayadır gönül Hakk’a nazar eder sana Sübhan”
diye seslenen Sarı Abdullah Efendi Hazretleri bayramiye yoIunun
Melamiye kolundandır. Şiirlerinde Abdi mahlasını kullanır.
Sarı Abdullah Efendi “Derdi olmayan ne bilsin, bana derman dert
oldu” demekte ve sensiz yaşamam imkânsızdır diye seslenmektedir.
Sarı Abdullah Efendi (Teslimin olayım senin) derken ölmeden evvel
ölmeyi istemektedir.
Evet ölmeden önce ölmek..
*
Sarı Abdullah Efendi de susuz dudaklarımıza serin pınarların huzurunu
getiren ulu zatlardan birisidir.
“Şerh-i Mesnevi ve Semerât-ül Fuad” isimli eserleri oldukça ünlüdür.
8 adet eseri bulunmaktadır

79-GAFURİ MAHMUT (? – 1667)
“Sürüp dergahına ruy-u siyahım
Umarım afv ola cürm-ü günahım ,
Penahım Halık’ım Rabb’ım Allah’ım
Hüdavendim Efendim Padişahım.
Eğer sen eylemezsen derde derman
Ne etsin, neylesin biçare insan
Yine senden olur her türlü ihsan
Hüdavendim Efendim Padişahım.
Gafuri’nin idip derdine timar
Cemalin nuruyla eyle sezavar
Keremler eyleyip lutfeyle her bar
Hüdavendim Efendim Padişahım”
diyen Gafuri Mahmud Hazretleri Celveti’ye kolundandır. Hacı Bayram
Erenleri’nin celveti kolundan alim bir velidir.
Aslen Gelibolulu olup, Aziz Mahmud Hüdai Hazretlerinin dergâhında
irşadlarda bulunmuştur.
Gafuri Hacı Bayram erenlerinden, velilerinden biridir.
Veli... Hem de arif, âlim veli.
Veli-Velayet-Vilayet kelimesinden gelme. Arapça, kökten... Veli’yi
bugünkü ve özellikle benim kelime hâzinem ile, bugünkü Türkçe
bilgimle açıklamam hayli güç. Ama, gene aciz kelime hâzinemin
kapasitesince açıklamaya çalışayım.
Veli : Sevgi, yakınlık , bir büyük davayı üstlenmek, bayraktar,
kumandan, önder demektir.
Sadece bu kadar mı?
Elbette hayır.
Bugün valilik müessesesi neyse, yani bir vilayete, il’ e hükmediyor,
belirli bir toprak parçasına sözü geçiyor, onun, valinin dediklerine

aynen uyuluyorsa, velilik de aynen onun gibı bir şey, ancak, milyon
mertebe ilerde, yukarıda. Dünya makamları içinde değil, maddi
makamlar içinde değil, gönül makamları içinde muhteşem bir mevkiin
adı. Velilik...
Yaşayan ve yaşatan... İslam’ı kabuktan öze indiren ve sonra büyük
oluş içinde cennet kapısına varıp dayanmak.
Sevdaya tutuluşun adı Veli…
Veli kısaca Allah (c.c.) dostu.
Yunus Suresi 62-64’ncü ayetlerde Veliler anlatılmaktadır. En yüce ölçü
Kur’an olduğu içni tıpkısıyla sunuyoruz.
“Haberiniz olsun ki, Allah’ın velileri (veli kulları) için hiçbir korku
yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir. Onlar iman edip takvaya
ermiş olanlardır. Dünya hayatında da, Ahiret’te de onlar için müjde
vardır. Allah’ın sözlerinde asla değiştirecek yoktur. Bu büyük
başarıdır.”
Fatih Camiinde vaizlik eden Veli Gafuri Mahmud (Faniye Bakma) isimli
şiirinde ise bakınız neler diyor:
“İsteyen buy-i visali ol gül-ü bihardan
Sayedip bir gül koparsın gülen-i envardan
Ruşen eyle can gözün nur-u cemal-i yardan
Bakma faniye elin ek dardan deyyardan.
*
Alem-i envara azmet eyle zulmetten ubur
Zatını etsin ihata her taraftan bahr-i nur
Lütfa müstağrak olup bulsun gönül baki huzur
Bakma faniye en çek dardan deyyardan.
*
Ey Gafuri bulmek istersen ena enğer fena
Cehd edip ispata eriş eyle nefy-i masiva
Ehli tevhide neler ihsan eder gör ol Hûda
Bakma faniye elin çek dardan deyyardan.
İşte böyle…
Bakma faniye..

Niçin?
Fani yalan, fani geçici, fani boş..
*
“Tasavvufta Celvet esastır. Celvet yani iştirak. Halvet, celvetin zıddı
değil tamamlayıcısıdır. Halveti, celvetin geçici, konsantre edici özel bir
hali olarak düşünmek icap eder. Ruhun uyanışına delil celvettir. Yani
hayata ve olaylara iştirak, celvetten kaçış uykuyu tercih etmek olur ve
görülen rüya ne denli güzel olursa olsun uyanıklılığın yerini tutmaz.
Varlıktaki yerimizi uyanıklık sayesinde alabiliriz. Celvet bizi hayatın
zikzaklı, engebeli, dikenli sokaklarına getirerek Mutlak’ın cilveleriyle
tanıştırır. İman ancak bu sayede gelişip neşvüname bulur, kemale
erer.”
*
Hacı Bayram-ı Veli harmanında ekin ekin savrulmak ne güzel. Aziz
Mahmud Hüdai’nin aşk ateşinde, onun körüklediği ateşin alevlerinde
kavrulmak ne güzel. Nefs ormanının kuruyan ağaçları gibi boylu
boyuna devrilmek, ihlas fidanlığının çok kısa sürede büyüyüp, gürleşip
orman olacak mukaddesat ağaçlarıyla, birliğiyle yeşillenmek ne güzel.
İşte Gafuri Mahmud Hazretleri de mukaddesat ağaçları gibi yeşile
donanmış, kolları, dalları meyve yüklüydü.
Onun iki meyvesine,bir şiirine bir bakalım mı? Ne dersiniz?
VAHDET SARAYINA GİR
Cü bahar irüp seçerler sebz-ü revnak-gir olur
Ayet-i sun-ı Hüdai her vardak tefsir olur.
Nur-ı zikrullah ile her kim ki kalbi oldu ak
Sureten ol şeb ise manada lâkin pir olur.
Sicn-i tenden kurtulup irdi sarayi vahdete
Hüsn-ü tevhid içre kim pabeste-i zincir olur.
Aşık-ı sadık isen terkeyle hab-i rahat
Ey Gafuri talib-i didar olan şekbir olur.”
Doç.Dr. Yaşar Nuri Öztürk. a.g.e. Sh: 69-70

diyen Mahmud Hazretleri, gönüller yapma, gönüllere uçsuz bucaksız
şehirler kurma, gönüllerdeki kaleleri fethetme, gönüller sultanı olma
yolundaydı. Bu yol temiz, pak... Bu yol, en yüce yol.. Gönüllere,
gönüllerin fethine uzanan yol.
Nefis dağı ne kadar yüksek, ne kadar sarp ve ne kadar geçit vermez
olursa olsun, bu kutlu yol onun tepesinden saniyenin milyarda biri
kadar bir zaman diliminde geçiverir.
Nefis dağı, gönül atlılarının nal sesleriyle ezilir, toz olur. Yok olur.
Posası çıkar, fırlatılıp atılır.
Asırlar boyu, bütün zaman kalıpları boyunca, hiç bir engel, gönül
atlarının nefis dağını aşmasını durduramadı. Şeytan en son dansını bu
nefis dağının en çetin noktalarında sergilemeye çalıştıkça, uçurumun
dibine, iman oklarıyla vurularak defoldu gitti. Ve dağı aşan her yolcu
muştulu, aydınlık, mümbit ilahi sevda yaylalarına ulaştı.
Ey şaşkın ademoğlu!
Sen, davran hele!
Aş dağı!..
*
Daha ne bekliyorsun?
Davran hele!..
*
Gafuri Mahmud 1667 yılında fani dünyadan, baki aleme hicret etti.
Kabr-i şerifi Halil Paşa türbesindedir.

80-GAYBÎ SUNULLAH ( ? – 1669)
“İkiliğin silmeyen,
Hakk’ı canda bulmayan,
"Gaybi" kendin bilmeyen,
Rabb’ın bilesi değil.
Sözleriyle, gönüllere seslenen ve erdiği sırlardan bazılarını
fısıldayıveren bir şahsiyetten söz edeceğiz bu yazımızda...
Melamiliğin temsilcilerinden saydığımız ve belki de bu anlayışla
kendine Gaybi mahlasını seçen Sunullah, Melami çevrelerinde
İbrahim Efendi’nin halifesi olarak tanınır.
Hayatı hakkında detaylı bilgi bulunmamakta, ancak eserleriyle
günümüze ışık tutmaktadır. Kütahyalı olduğu bildirilir. İlim tahsilinden
sonra İstanbul’a gelip 1059’ da İbrahim Efendi’ye bağlanmış, şeyhi
vefat edene kadar burada kalmıştır. 1065 yılında Kütahya’ya dönüp
orada yaptırdığı zaviyede irşada başlamıştır. 1072’ de Ruhül Hakika
adlı eserini kaleme aldıktan bir süre sonra da vefat etmiştir.
Kütahya’da bir türbede medfundur.
1059’ dan 1065’ e kadar sohbetlerine katıldığı İbrahim Efendi ‘nin
ahvalini ve sözlerini Sohbetname adını verdiği kitabında açıkça
kaydetmiştir. Melamilerin akide ve görüşlerini de dile getirmesi
açısından oldukça önemli bir eserdir.
Şeyhini hakkıyla temsil etmiş bir şahsiyet olan Gaybi, İbrahim
Efendi’nin tarikat silsilesini ve Melami itikadını Biatname adlı
risalesinde özetlemektedir.
1071’de yazdığı Tarikulhak Fitteveccühil Mutlak adlı yazısında da
teveccühün Vücud-ı Mutlak’a muhabbetten ibaret olduğunu, bunun
İnsan-ı Kâmili sevmekten başka yolu bulunmadığını, Vahdet
mülahazası olmadan zikrin boşuna olacağını, zikirden muradın da
ancak bu teveccüh, yani muhabbet ve fena olduğunu bildirmektedir.

Bir de divanı vardır. O divanda geçen Keşfül Gıta adlı 99 beyitlik
kasidesi Melamiler arasında çok meşhurdur.
"Bir vücuttur cümle eşya, ayni eşyadır Huda,
Hep hüviyettir görünen, yok Huda’dan maada... "
Mısralarıyla başlar. Evvel ve ahirin izafiliğini, meydana gelen her şeyin
ilahi tecelliden ibaret olduğunu anlattığı bu şiirde, Hüviyetin
zuhurunu dile getirir ve Zâtına duyduğu aşkla güzelliğini seyretmek
isteyen o Tek ve Mutlak olanın zuhura gelme muradıyla, gizli
hazinesinin fetholup sırrın keşfedilir hale gelmesi için, Arşı, Kürsiyi,
unsurları, nebat, ve hayvanı geçtikten sonra, en kemal haliyle kendini
ancak insanda seyrettiğini anlatır.
Birçok şiir ve ilahisine konu olduğu üzere "âdem yani insan, varlığın
özü ve kemal halidir. Âşık, özünü bilmek, Hakk’ı apaçık görmek
istiyorsa, âdeme gelmelidir. Hakk’a giden doğru yol "senden
sana"dır. Adem Kuran’ın sırrıdır, Rahmanın arşı ve Zât-ı Subhandır.
Nişanı , izi olmayana nişan, âdemdir. "
"Ham olan puht olmadan yere düşerse nâgihân ,
Puht olunca nice bin yıl seyrede ol ham daha"
(Ham olan ansızın olgunlaşmadan yere düşerse, olgunlaşıncaya kadar,
ham olarak daha nice bin yıl seyre devam eder.)
"Puhtenin içi bütündür düşse yere ol dahi
Yine kendu mislinin aynına düşürür kaza"
(Olgun olanın içi bütündür, o yere düşse de, kaza onu yine kendi
denginin / benzerinin aynısına düşürür)
Mısralarıyla bu alemde olgunlaşmayanların tekrar devre düşeceklerini
ifade etmesi, bazılarınca tenasuh /reenkarnasyon gibi anlaşılmıştır,
Gaybi’ye göre ise göre, devir ile tenasuh aynı şey değildir." Devir,
Berzah aleminde olur. Eğer unsurlar aleminde olsaydı, Tecelliyatta
tekrar ve aynılık olurdu" demektedir.

Gaybi, insanın devrini tamamlayıncaya, aslına erinceye kadar
dünyada kazandığı huya göre aldığı suretlerde gezeceğini söylüyor.
Fakat bunlar manevi olup unsurlar âlemiyle ilgili değildir.
"Hakikâte vasıl olanların bu âlemden ayrılmaları halinde sırlarının
başka bir mazharda ortaya çıkacağını anlatması da reenkarnasyona
işaret değildir. Ona göre, Kâmilin tahakkuk ettiği hakikâtten biriyle
zuhur anlamına gelmektedir. Arif bir kimse, vefatından sonra kendisi
ıtlak âleminde olduğu halde, bu unsurlar aleminde olan diğer bir
ariften görünür ve onun ayniyetiyle zahir olur.
İnsan en sonunda hakikâte erecek, ebedi bir söz olacak, vücudundan,
vehmi ve mukayyet varlığından soyunacaktır.
Bu hedefe ulaşmada imam aşktır, aşkı inkâr eden, Hakk’ı inkâr eder.
Âlem suret-i aşktır, aşk olmadan yapılan ibadetler de tam değildir."
Tacın, hırkanın, taklidin, ham softalığın, riya ve gösterişin bu yolda
yeri yoktur. Melamiliğin esasları diyebileceğimiz bu görüşler aşağıdaki
dizelerde iyice belirginleşir:
"Tac marifet tacıdır
Sanma gayri tac ola
Taklid ile tok olan
Hakikâtte aç ola..."
Aynı anlayışa
Hararet nardadır, sacda değildir,
Keramet baştadır, tacda değildir,
Her ne arar isen kendinde ara,
Kudüs’te Mekke’de, Hac’da değildir
diyen Hacı Bektaş Veli’ de de rastlanmaktadır.
Hakk’ın insanın özü olduğunu ve özünü bilene Rububiyetin tac
olacağını anlatan Gaybi, "O bir ile bir olup cümle aleme dolan ve
sultanlığı bulanın artık kulluk edemeyeceğini" söyler.
Vahdet zevkine erişmeyenin ise, Cennete bile girse gerçek lezzeti
bulamayacağını bildirir.

Eğer abid eğer zahid
Bu tevhidi anlamazlar
Dost zatına mazhar düşen
Kendözünü insan görür
Diyerek de görüşünü pekiştirir.
Ona göre,
"Dost iline girmeyip varını yoğunu dosta vermeyen ve Hakk’ı burada
göremeyenin yarın da görmesi mümkün olmayacaktır."
"Kendini bilene hakikâtin mirac olacağını" duyuran bu dost seslenişi
duyanlardan olmak dileğiyle...”(1)

(1):YÜKSEL, Ahmet F; http://sufizmveinsan.com/

81-DERVİŞ HİMMET EFENDİ (? – 1683)
“Derviş Himmet senden evvel gelenler
Kimisi kul- kimisi sultan olanlar.
Dünya benim mülküm diyenler
Ecel camın içti haberin var mı?”
Himmet Efendi bundan 300 küsur yıl önce yaşamış. 1683 yılında ebedi
aleme irtihal eylemiş ama, hâla içimizde, gönüllerimizde yaşamaya
devam etmektedir.
Neden mi?
Nedeni şu:
“Evliyalar, veliler ölmezler!” de ondan.
Zaten onlara göre ölüm, hani şu bizim bildiğimiz cinsten, ağlayıp
sızladığımız, korktuğumuz cinsten değildir. Ölüm onlara göre, bitmek,
yok olmak demek değildir. Aksine sevdiğine, ebedi aşkına
kavuşmaktır. Vuslat... Hasretin son buluşudur.
Himmet efendi eskimeyen, her daim yeni, canlı, yemyeşil duran bir
sevgiyle aramızda. Bolu ve Üsküdar’da yaşamış ve yaşamaya da
devam etmektedir.
*
Hakk’a yakın olmak. Ama halkın dışına çıkmadan. Herkes gibi her
insan gibi, sade, şatafatsız, gösteriş-riya, övünme, böbürlenme,
kibirlenme içinde olmadan. Hakk’a yakınlığını giysileri, şekli
teferruatlarıyla, ayrı özel davranış ve tavırlarlarıyla sergilemeyeceksin.
Herkes gibi görünecek, herkesle iç içe olacak, işini-gücünü yapacak,
dili ağız zindanına tıkayacak, ihlâs üzere, huşu için de, sessiz sedasız
olacaksın. Avazın çıktığı kadar bağıracaksın, kafandaki gürültülerden
yerinde duramayacak, haykıracaksın, ama konu komşu duymayacak.
Halkın içinde. Hakk’la beraber olacaksın.
Çalışacaksın. Alın terin ve emeğin olacak.
Üreteceksin.

Araştırma ve incelemeyi elden bırakmayacaksın. Hep kendinle yarış
halinde olacaksın. Bir nokta, bir toz zerresi bile olmadığını, sadece bir
hiç olduğunu iyi bileceksin, fakat dünyaya topluma yeni bir aşk ve
iman çehresi kazandırmakla vazifeli olduğunu da asla
unutmayacaksın.
Bayramilikte bu var.
Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerine “Ahi Sultan” denmesinin sebebi bu
değil mi? Toprağı kazarak işlemesi, ekip biçmesi bundan değil mi?
Bayrami-melamiyelikte de bu var.
“Dünya, meiami için bir haz ve zevk ortamı olmadığı gibi günah ve
kusurlarına bulaşmamak için uzağında durulması ve kaçınılması
gereken ölüm dünya da değildir, tam tersine işlenmek, şekil ve düzen
verilmek üzere mü’minin önüne serili bir madde ve malzeme yığınıdır.
Dünya ki bir yanı ile Tanrı (ALLAH)’ın madde ve insan halinde nuru,
onlarla kendini açıklayışı (Zuhuru ilahi ve aynı hüviyet!) demek; o
halde dışında ve uzağında değil, rıza ve hoşnutluğunu celbedecek işler
le dosdoğru içinde ve ortasında olmak lazımdır.
Fakat dahası var : Dünya diğer bir yanı ile beşeri ihtirasların birikim ve
odak noktası olarak altedilecek bir düşman, bir hasım kuvvet. Ama o
haliyle de önünden kaçarak değil, içinde kalıp zararlı tesirleri ile
savaşarak altedilecek bir hasım!. Madem ki manevi varlığını masiva’ya
(Hakk’tan öte her türlü ilgi ve ilişkiye) karşı korumak ve ona
kapılmamak gerekiyor, bu ondan elini eteğini çekmek ve devamlı
kaçmakla değli, etrafını saran geçici, fani tezahürleri ile durup
dinlemeden uğraşmak ve pençeleşmekle mümkün olur. Savaşmak için
düşmanın da savaş alanında olması şarttır.
Dünya demek oluyor ki ister Tanrı (ALLAH) varlığının tecellisi, ister
türlü kötülükleri göğüslenecek bir hasım olarak alınsın iman ehli içni
atlanıp geçilecek, kah masiva tarafıyla boğuşarak içinden bir adım
sıyrılmamak gereken bir varlık görünümünü sürdürür. Bütün bunlar,
topluca kişiyi dünya dışına değil içine çeken motiflerddir. Meiami için
çile, Zühd ve türlü yollarla dünyayı terketmek diye bir şey yoktur.

İkinci devre melâmilerinden Sarı Abdullah Efendi söyler: Melamiliğe
gönül vermiş kişi ‘Elkasibü habibullah’ gereğince dünya işlerinden bir
meşrub kara keşgul olmak lazımdır. Ve ancak menzile geldikte ikilik
pasını üzerinden silip atmak üzere Hakk’a teveccüh eylemek gerekir.”
Bayrami'yenin ünlü şeyhlerinden birisi olan Himmet’de
“Nefs-i zalimi
Gözle halimi
Sundum elimi” diyerek derdine derman arayanların haykırışlarını dile
getirmektedir.
Şiirlerini bir divanda toplayan Himmeti’nin seslenişleri, bizden,
içimizden kesitler taşımaktadır.
Dünyanın yalan ve aldatıcı yaldızlarından kurtulmak için canhıraş
feryatlar çıkaran Hak yolunu talep eden kulların nefes alışını
şiirlerinde görmekteyiz, işte güzel bir numünesi.
“SENDEDİR
Vakt-i seherde
Açılır perde
Düştüğüm derde
Derman sendedir
İhsan sendedir.
Düşmüşüm kaldır
Niğmetim oldur
Ağlarım güldür
Derman sendedir
İhsan şendedir.
Benim biçare
Kaldım avare
Derdime çare
Derman sendedir

İhsan sendedir.
Nefs-i zalimi
Gözle halimi
Sundum elimi
Derman sendedir
İhsan sendedir.
Yatma seherde
Uğrarsın derde
Gamda kederde
Derman sendedir
İhsan sendedir
Derviş Himmet’te
Çare vuslatta
Derd-i firkatte
Derman sendedir
İhsan sendedir.
Diyen Himmet, çarenin sevgiliye kavuşmakta olduğunu, ayrılıkların ise
dert getirdiğin; derman ve ihsanın sevgilide oiduğunu ne güzel
anlatmış değil mi?
Himmet Efendi Hazretleri, bütün Bayramiler gibi, yaşadığı zamana
BİRLİK MÜHRÜ'nü vurmuştur.
Şimdi Üsküdar-Divitçilerde Muhammed Muhyiddin Efendi Dergahında
cism-i alisinin kabr-i şerifi bulunmaktadır.
*
Masiyyet yükünü aldın boynuna
Hiç ölüm korkusu gelmez aynine
Felek birkaç arşın bezden eynine
Yakasız don biçti haberin var mı?

Azığın var mı yola gitmeğe ?
Döşeğin hazır mı varıp yatmağa ?
Ejderhalar gibi dem çekip yutmağa
Yerler ağzun açtı haberin var mı?
Derviş Himmet senden evvel gelenler
Kimisi kul kimi sultan olanlar
Dünya (Benim mülküm) diyenler
Ecel camın içti haberin var mı?"
diye seslenen Himmet'in geçip giden ömür kervanına hangi yükü
yüklediğimizi ve ebedi aleme, bir imtihan telaşı olan bu dünyadan
hangi ürün yükü ile gittiğimizi sorması ne kadar haklıdır? Hem ne
kadar?
“Hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya için / Yarın ölecekmiş gibi ahir için"
hazırlıklı olmalıyız.
Himmet “Vech-i illallah” talipcisidir. Yani Allah’ın cemalinin
talipçisidir.
İşte Bayrami Himmet’in arzusu.
*
Ya bizim?
Şiz neyi talep ediyoruz? Neyi arzuluyoruz?
Dünyayı avcumuza bir gümüşten top gibi koysalar ve “Al bu senin,
dilediğince kullan, deseler "Bu bana fazla gelir” veya “Yeter bana”
diyebilir miyiz?
Vah bize!
Yazık bize!
Himmet Efendi’nin bir şiirine daha dikkatlerimizi sevkedelim. İşte bu
şiirde Cenab-ı Allah’ın cemalini arzulamasını kendi gönlüne, daha
doğrusu bize tenbih eder.
*
Dünyanın masiva tarafıyla sürekli boğuşan Himmet Efendi, bir şiirinde
ise "Vech-i illahi ’nin talep edilmesini hem kendine ve hem de bizlere
öğütler.

Zamanın geçip gitmekte olduğunu akıp giden bu zamanı iyi
değerlendirmek zorunda olduğumuzu anlatır ve “Kafile kalkınca geri
dönülmez" der.
*
“Haberin Var mı” diyerek “Ölümü hatırlamamızı" hâtta “Ölmeden
evvel ölmemizi” kamil insan olmamızı arzular.
“Uyan behey gafil habı gafletten
Ömrün geldi geçti haberin var mı ?
Bir haber kattın mı sırra vahdetten
Can kuşu uçtu haberin var mı?
Bu dar-ı rıhlettir bunda kalınmaz.
Hem sonu fenadır murad alınmaz
Kafile kalkınca geri dönülmez.
Kervan başı göçtü haberin var mı?”

82-Talip Üsküdari
(Divitçizade)
Bivücudi Muhammed Talip
Bayrami’liğin Celvetî kolundan. İstanbul-Üsküdar’da yetişmiş, şair,
bilgin, gönül dostu.
Yıllarca İstanbui-Üsküdar’daki Hüdai tekkesinin liderliğini yapmıştır.
“Dost iline cezbe ile varınca
Gönül sabreyle sabreyle bir zaman”
diyen Talip Üsküdari Hazretleri Divitçi Mustafa’nın oğludur.
Daha küçük yaşlardan itibaren ilim yolunda çalışmaya başlayan
Üsküdari, gayretlerinin sonunda müderrislik mevkiine ulaşmıştır.
*
Ancak, “İlim ilim bilmektir.
İlim kendin bilmektir” sözü gereğince, kendini bilmenin, kendindeki
bütün sırların keşfi, çoklukta tekliği, tekde sonsuz çoğulu bulma ve bu
suretle aşk ağacında çiçeklenme olduğunu bilip kemal yolunda
ilerleyen her müderris gibi Üsküdari’de aşk ağacında çiçeklenmeyi yeğ
tutmuştur.
Evet aşk...
Evet aşk ağacında çiçeklenmek .
Bir kere çiçeklenmeye başladı mı kişi oğlu, bütün bildiklerinin boş,
bütün doluların bomboş olduğunun farkına varır. Varır da, renk renk
aşk cümbüşüyle coşmaya başlar.
Talip Üsküdari bu aşk cümbüşüyle coşmaya başladıktan sonra nice
mertebeye erişmiştir.
Kamil olduktan-sonra:
“Nur-u Hak’la Talip erer murada
Gide hicap kalmaya hiç arada”

demiş ve bu suretlede hak nuruna kavuşunca aradaki perdenin
kalktığını ve gönül gözünün açıldığını ifade etmiştir. Yaklaşık 300 yıl
evvel gerçek ve ebedi alemdeki yolculuğuna çıkmıştır.
Talip Üsküdari Hazretlerinin çeşitli konularda mühim eserleri de
bilinmektedir.
“Gülşen’İ Esrar, Kaside-i Bürde Şerhi” isimli iki eserinin yanı sıra
Tafsilatlı bir Tabirnamesi’de vardır.
*
Bayramilik, mümbit, bereketli, üretken bir topraktır. Hem öyle bir
toprak ki, asırlar boyu insanlara gök yemişini bağrında yetiştirerek
bulunduğu döneme, dönemin özelliklerine, anlayışına, diline göre
hitap edecek bir gönül dostu yetiştirmiştir. Dönemler boyunca dergah
dergah kollara ayrılmış ve yaşadığı döneme İslamın, birliğin mührünü
vurmuştur.
Celveti’lik Bayramiliğin aşk yüklü bulutudur.
Aşk çiçeğini nesilden nesile soldurmadan taşıyan Celveti’lik Hacı
Bayram Veli’den sonra, doğan kolların en başında gelmektedir.
Divitçizade adı ile de tanınan Talip Üsküdari Celveti’liğin
büyüklerindendir.
Kabri Üsküdar’da Şeyh Camiinin bahçesindedir.
*
Dost bağında dost gülleri açtığında bile gönlüne sabreyle diyen
divitçizade Talip Üsküdari sabrın göüzelliğini keşfetmiştir. Şiirlerinde
Talip adını kullanmıştır.
Şimdi onun konumuza esas teşkil eden “Sabreyle” isimli şiirine bir göz
atalım.
Feth olunca Hak’dan yana yolumuz
Gönül sabreyle sabreyle bir zaman
Açılınca dost bağında gülümüz
Gönül sabreyle sabreyle bir zaman.
Hak’dan erse kula bir gün saadet
Kalmaz yolda lâbüt bulur hidayet

Erişince cezbe ile inayet
Gönül sabreyle sabreyle bir zaman
Menazile meratibe erince
Maani dürlerin bulup derince
Dost iline cezbe ile varınca
Gönül sabreyle sabreyle bir zaman.
Nur-u Hak’la Talip erer murada
Gide hicap kalmaya hiç arada
Yetişince ol Hazretten irade
Gönül sabreyle sabreyle bir zaman.

83-ATPAZARLI OSMAN EFENDİ ( 1632-1691)
(KUTUP OSMAN);
(1632-1691)
İstanbul'da yetişen büyük verilerden. 1632 (H.1041)'de Şumnu
kasabasında doğdu. Fatih'te Atpazarı denilen yerde oturduğu için;
"Atpazarı Şeyhi Osman Efendi" nâmıyla şöhret buldu. Kıbrıs'ta ise
Kutup Osman ismiyle bilinir. 1691 (H.1102) senesinde Kıbrıs'ın
Magosa şehrinde vefât etti. Kabri Magosa’dadır.
Babası Seyyid Fethullah Efendi, âlim bir zât idi. Oğlunun tahsil ve terbiyesiyle bizzât meşgul oldu. Onu mükemmel bir şekilde yetiştirmeye
çalıştı. Osman Fadlı, on yaşına geldiğinde babasını kaybetti. Bu durum
kendisini çok sarstı. Bir gün çarşıda gezerken hır dükkanın önünde şiir
söyleyen bir şâiri dinledi. Şâir, ilim öğrenmenin kıymetinden ve âlimin
değerinden bahsediyordu. Bu şiir, Seyyid Osman'a çok tesir etti.
Annesinden izin alarak, tahsilini artırıp tasavvuf yolunda ilerlemek için
Edirne’ye gitti. Azîz Mahmûd Hüdâyî’nin halifelerinden Saçlı ibrahim
Efendi ismi ile meşhûr âlimin talebesi oldu. İbrahim Efendi, Seyyid
Osman Efendinin gayret ve kâbiliyetini görerek, terbiyesinden âciz
olduğunu bildirdi ve İstanbul'da bulunan büyük âlim Zâkirzâde
Abdullah Efendiye gönderdi. İstanbul’a gidip, Zâkirzâde Abdullah.
Efendiyi görünce, kalbinden; "İşte, hocamı buldum!" diye geçirdi.
Zâkirzâde Abdullah Efendinin de kalbinden; "İşte bize hakîkî talebe
geldi." diye geçti. Osman Fadlı Efendi, uzun süre Zâkirzâde'nin
derslerine devâm etti. Hocası, Osman Fadlı'ya; 'Emir Çelebi, sende
Şeyh-i Ekber Muhyiddîn-i Arabi meşrebi var." derdi.
Bir gün Zâkirzâde, talebelerinden bir işin yapılmasını istedi. Talebeler,
o işi yapmak hususunda biraz isteksiz hareket ettiler. Bu durumu
duyan Seyyid Osman, Zâkirzâde'nin yanına giderek; “Emir
buyuracağınız hizmet nedir sultânım? Derhal yerine getireyim." dedi.
Zâkirzâde; "Senin dersin vardır. Bu işi yapman dersine mânidir."

deyince, Osman Fadlı Efendi; "Bu zamanda önce ve sonra gelenlerin
ilimlerini elde edeceğimi bilsem, yine şerefli hizmetinizi yerine
getirmeyi tercih ederim.” Dedi. Bu söz Zâkirzâde Abdullah Efendinin
çok hoşuna gitti. Sonra “Emir Çelebi ! Allahü tealâ sana, önce ve sonra
gelenlerin ilimlerini nasip eylesin” diye dua etti. Bu olay üzerine
Osman Fadlı Efendi, arkadaşlarına; “Bu duadan sonra bir gece de
bütün ilimler kalbime ilham olundu. Bilmediğim ilim kalmadı.” Dedi.
Bundan sonra Zâkirzâde, Seyyid Osman'a îcâzet vermek istedi. Osman
Fadlı; "Sultânım, ben sizin hizmetinizi tercih ederim." diyerek kabûl
etmedi. Osman Fadlı Efendi o gece rüyasında: "Kullarımı bana dâvet
etmek için kelâmımı al!" diye kendisine Mıshaf-ı şerîfin uzatıldığını
gördü. Korkuyla uyanan Osman Fadlı; "Talebenin vazifesi hocasına
teslim olmaktır." dedi ve hocasına tam olarak teslim oldu. Hocası onu
Edirne tarafında Aydos isimli kasabaya, insanları doğru yola dâvet için
gönderdi. Osman Fadlı, Aydos'da birkaç sene kaldıktan sonra, İlahî bir
işâret üzerine, Filibe taraflarına gitti. Filibe'de on beş seneden fazla
insanlara doğru yolu gösterdi.
Osman Fadlı Efendi, bir gün kaylûle yaparken, şu rüyayı gördü. Üç yüz
kadar âlim gelip etrafında halka oldular. Hep birlikte oradan
İstanbul'a geldiklerinde, hocası Zâkirzâde göründü ve; "Git şimdi senin
irşâd yerin burasıdır." diyerek, Atpazarı'nda bulunan Kul Câmiini
işâret etti ve bir sarık ile bir âsâ hediye etti. Gördüğü bu rüyâ üzerine
İstanbul’a gelen Osman Fadlı, hocasının işâret ettiği yere yerleşti.
Bunda.’' sonra Atpazarı Emîri diye meşhur oldu. Kul Câmiinin hatiplik
ve imâmlık vazîfesi Osman Fadlı’ya verildi.
Kendisi şöyle anlatır:
İstanbul'a geldikten sonra. Bâzı talebelerim ile Muhyiddîn-i Anabî
hazretlerinin, Füsûs kitabını mütelâa ederdik. Bâzıları; "Emir Efendi
Şeyh-i Ekber imiş." diye alay ettiler. O gece gaybdan şöyle bir nidâ
geidi: "Ceddinin yoludur, devam et.” Burun üzerine hiç kimseye bir
şey, söylemeden, Füsûs kitabını anlatmaya devâm ettim."
Sultan Dördüncü Ahmed Han, Osman Fadlı Efendiyi çok severdi.
Zaman zaman saraya davet eder vâz ve nasîhatlerinden istifade

ederdi. Sultan bilemediği mevzuları ona sorar, istişare ederdi. Hattâ
Ramazan-ı şerifte, iftarda Seyyid Osman Fadlı’ nın önünden artan
yemeklerinden bereketlenmek için ister, iftarını onunla yapardı.
Bir zaman İstanbul’da isyân oldu. Zorbalar her tarafı darmadağın edip
yağmaladılar. Seyyid Osman Fadlı, hiç çekinmeden talebeleri ile
birlikte zorbaları yakalayarak adalete teslim etti. Böylece din ve
devlete büyük hizmetlerde bulundu. Sultan İkinci Süleymân padişah
olunca, büyük bir kargaşa oldu. Seyyid Osman bu kargaşalığın ortadan
kalkması için duâ etti. Bu duâ bereketi ile Allahü teâlâ belâyı kaldırdı.
Sadreddîn-i Konevî hazretlerinden sonra, devlet işlerini düzeltme husûsunda en çok şöhret sahibi Seyyid Osmân oldu.
Devlet işlerindeki tesiri gittikçe artan Seyyid Osman Fadlı’yı, devletin
ileri gelenlerinden bâzılan çekemediler. Sultana, verdiği bir vâz
yüzünden şikâyet ettiler. Çeşitli entrikalar çevirerek Magosa’ya
gönderilmesini sağladılar. Kendisi; "Bu hâdise, dört ay önce Allahü
teâlâ tarafından kalbime ilhâm edildi. Fakat; "Makamından ayrılma,
yerinde kal. Çünkü bunda Allahü teâlânın çeşitli hikmetleri var."
dendi. Biz de bu emre uyup yerimizden avrılmadık." Dedi. Magosa’ya
gidişlerinin on dördüncü ayında vefat etti. Vasiyeti üzerine kabrinin
üzeri açık bırakıldı.
Vasiyeti şöyle idi: "Kabrimin üzerine türbe yapılmasın. Baş ucuna bir
taş dikilsin. Belki mezârım kaybolmaz da gelip-geçen bir dua okur.
Daha sonra 1830 senesinde Kıbns’a tahsildâr olarak tâyin olan Hacı
Mehmed Ağa, Osman Fadlı'nın kaybolmak üzere olan kabrini ortaya
çıkarmış ve etrafını temizletmiştir.” (a)
Osman Fadlı hazretlerinin yazdığı eserlerden bazıları şunlardır:
1) Misbâh-ul-Ku!ûb: Sadreddîn Konevî'nin Miftâh-uî-Gayb'ı nın
şerhidir.
2) Mir'ât-ı Esrâr-il İrfân: Sadreddîn Konevî'nin yazmış olduğu Fâtiha
tefsîrinin şerhidir,

3) Tecelliyât-ı Berkiyye: Kitabın asıl ismi Risâle-i Berkiyye fî Şerhi
Kasîde-i Işkiyye'dir. Muhyiddîn-i Arabî'nin yazmış olduğu Kasîde-i
Işkiyye'nin şerhidir.
4) Hâşiye-i Şerhi-i Füsûs-ül- Hikem,
5) Tenkih Şerhi,
6) Telvih Hâsivesi.
7) Risâle-i İmâm Haşiyesi,
8) Hanefıyye Şerhi,
9) Hidâyet-ül-Mutehayyirîn,
10) Mutavvel Hâşiyesi,
11) Feth-ul- Bâb,
12) Risâlet-ür Rahmânîyye.”(b)
(a-b):Evliyalar Ansiklopedisi, Syf:267-270
1)
Sefînet-il-Evlfyâ; c.3, s.32
2)
Kitab-ı Silsile-i İsmail Hakkı Burs--' s.96-100
3)
Sicilli Osmânî; c.3, s.421
4)
Osmanlı Müei!!fleri; c.1, s.15
5)
Târih-i Râşid; c.2, s.147
6)
Bursa'da Tarikatlar ve Tekkeler; s 5-i- 65
7)
Aziz Mahmud Hüdâî; s 239
8)
Sohbetnâme-i İmam Efendi; c.2 s.7'
9)
Diyânet İslâm Ansiklopedisi; c.4 s.B?
10)
Vekâyi-ul Füdelâ; c.2 s.436
11)
Kitâb-ül-Hitâb; s.295

84-ABDÜLHAY CELVETÎ ( ? – 1705)
Celvetî ulularından… Edirnede yatan Saçlı ibrahim Efendinin oğlu olup
Selâmi Ali Efendinin ikinci defa şeyhliğinden sonra Aziz Mahmut
Hüdai Efendi tekkesinin makamına geçti. «Kıla Abdülhay sana Hak
rahmeti» mısramm delâlet ettiği 1117 H. de vefat ederek Hüdai
hazretlerinin dergâhı civarında Halil Paşa türbesinde Halil Paşazade
Mahmut Beyin yanma defnedildi. Divançe teşkil edecek kadar
ilâhiyatı, Hacı Bayram Velî'nin «Çalabım bir şar yaratmış iki cihan
arasında» matla'lı yüksek nutuklarına ve Hüdai Hazretlerinin «İsteyen
yârin hâk ider var mı» matla'lı ilâhilerine dair kaleme aldığı şerhleri
vardır. [îmam Busayri'nin Kaside-i Bür'de’ sini de manzum olarak
tercüme etmiştir ki bir nüshası Nuruosmaniye kütüphanesinde
mevcuttur. Bir de Sure-i Fetih tefsirine dair Arapça [Fethu'l-Beyan Li
Husuli'n-Nasri Ve'l-Fethi Ve'l-Eman] isminde bir eseri vardır ki
Beşirağa kütüphanesinde mevcuttur.
Torunu Muhammed Nesim Efendi de ilim ve irfan sahiplerinden bir
zattır. Esat Efendi kütüphanesindeki bir mecmuada Şeyh Verdî
isminde bir zatın nutkuna şerhi vardır.
“Hû” redifli arifane gazellerinden :
Cilvegâh-ı sinede devran eder efkâr Hû
Tür-i dilden müncelîdir Şule-i Envar Hû

85-ABDULLAH HİMMETZADE ( 1640-1710)
Bayramiyye yolunun şeyhlerinden. 1640 (H.1050) yılında İstanbul'da
doğdu. 1710 (H.1122) yılında vefât etti. İstanbul Üsküdar'daki
Bezcizâde Tekkesinde babasının yanına gömüldü.
Babası Himmet Efendi de Bayramiyye yolunun şeyhlerindendi.
Abdullah, küçük yaşta mükemmel bir tahsil ve terbiye gördü. Bilhassa
tefsîr ve hadîs ilimlerinde kendisini yetiştirdi. Bu arada Bayramiyye
tarikatına intisâb ederek babasına mürid, talebe oldu. Tasavvuf
yolunda ilerledi. 1669'da Kasımpaşa, on yıl sonra da Fâtih civârındaki
Halil Paşa Câmiine vâiz oldu. 1684 yılında babasının vefâtı üzerine
Yenibahçe'deki Himmetzâde dergâhına şeyh tâyin edildi. Nezâketi,
zarâfeti ve sohbetlerinin tatlılığı ile meşhur oldu.
1683 yılında Merzifonlu Kara Mustafa Paşanın Viyana önünde
uğradığı büyük bozgundan sonra, Almanlar ve Polonyalılarla berâber
Ruslar ve Venedikliler de üzerimize saldırmışlardı. Dört düşmanla
çarpışan ordularımız ağır mağlûbiyetlere uğruyordu. İstanbul halkı
heyecan içinde idi. Padişah ve devlet ricâli aleyhinde her gün türlü
dedikodular yayılıyordu. Sultan Dördüncü Mehmed Hanın bu nâzik
vaziyet karşısında Edirne'den dönmemesi, aleyhindeki sözlerin
artmasına yol açıyordu.
Dördüncü Mehmed Han Eylül başında İstanbul'a geldiğinde
câmilerdeki vâiz şeyhlerden ümit verici sözlerle halkın heyecanını
yatıştırmalarını emretti. Kendisi cumâ namazını kılmak üzere Dâvûd
Paşa Câmiine geldi. Himmetzâde Abdullah Efendiyi de vâz vermek
üzere oraya dâvet etti. Abdullah Efendi dâvet üzerine Dâvûd Paşa'ya
gitti. Câmide pek acı sözlerle halkı hüngür hüngür ağlatan vâzında
özet olarak şöyle buyurdu:

Ümmet-i Muhammed (sallallahü aleyhi ve sellem), devlet sahipsiz
kaldı. Şehir ve kaleler düşman eline düşüp câmi ve mescidler kilise
oldu. Bütün bunlar günahlarımız sebebi iledir. Fiilimizi değiştirelim.
Günahlarımıza tövbe edelim. Şimdiden sonra bize lazım olan gözümüz
yaşından çimen bitinceye kadar başımızı yerden kaldırmamaktır.
Sonra padişaha serzenişte bulunarak:
Nedir bu inip binme, bu hay huy ve nefs-i emmârenize uymalar? Nice
bir gaflet uykusunda yatursız? Gerçi padişahlar ava gide gelmiştir.
Ancak şimdi zamanı değil. Her zamanın bir îcâbı var.dedi."
Sultan Dördüncü Mehmed Han başı yerde olarak dinlediği bu vâz ü
nasîhatten sonra devlet işleri ile bizzat ilgilenmeye başladı.
Himmetzâde Abdullah Efendi 1688'de hacca gitti. İliklerine kadar
Resûlullah aşkı ile yanarak şu kıtayı söyledi:
Ravzana yüz süren bulur amân
El amân ey Fahr-i âlem el amân
Her gelen dilhaste, bulur tâze can
El amân ey Fahr-i âlem el amân.
Hacdan dönüşünde Sultan Selîm Câmii Cumâ Vaizliğine tâyin edilince
selâtin câmileri kürsü şeyhleri silsilesine girmiş oldu. 1694'te
FâtihCâmii vâizliğine nakledildi. 1697'de Sultan İkinci Mustafa'nın
Avusturya seferine ordu vâizi olarak katıldı. Allah yolunda, İslâmiyet
uğrunda savaşmanın fazîleti hakkında vâzlar vererek askeri gayrete
getirdi. Yapılan savaşlarda Osmanlı askerinin fevkalâde cesâreti
neticesinde Avusturya orduları bozguna uğratıldı ve zaferle dönüldü.
Hayatının son yıllarında Bâyezîd ve Süleymâniye câmileri
vâizliklerinde bulunan Abdullah Efendi 1710 yılında Hakk'ın
rahmetine kavuştu.

1) Vekâyi-ül-Füdelâ; c.2, s. 420.
2) Tuhfe-i Hattatîn; s.286
3) Osmanlı Müellifleri; c.2, s.313.

86-İSMAİL HAKKI (Bursavi)
(1650-1724)
İşte sadece yaşadığı çağa değil, kendisinden sonraki birçok çağa ve
günümüze dahi ışık tutan ulular ulusu bir Bayrami daha.
Yüzden fazla eser vermiş, büyük mutasavvıf, alim ve müfessir.
İsmail Hakkı Hazretleri 1650 yılında Aydos kasabasında dünyaya
gözlerini açmış, Edirne ve İstanbul’da tahsilini yapmıştır.
Osmanlı ordusuyla birlikti birçok gazalara katılmıştır. Gazalarda
orduların manevi mimarı olmuştur. Üsküp, Şam, Hicaz, Mısır’dan
sonra bir süre İstanbul-Üsküdar’da oturmuştur.
Atpazarlı Osman Efendi'nin parmaklarını tutan sıkıca İsmail Hakkı
Hazretleri, henüz yirmi yaşında iken gönül sultanları arasına girmiştir.
Yirmi yaşından vefat tarihi olan 1724 yılına kadar tamtamına 74 yıl
boyunca ilim ve irşad meclislerini yönetmiş, hiç bir zamanını boşa
geçirmemiş, ilim ve irşad meclislerindeki sohbetlerden arta kalan
bütün zamanında kitap, yazmaya, bildiklerini gönül dağarcığından
duyduklarını satır satır kaleme almıştır.
"Tefsir-i Ruhul Beyan. Silsilename-i Celveti, Kitabün Necat, Kitabül
Hitap, Şerh-ı Mesnevi, Şerh-i Muhammediye, Kenz-i Mahfi gibi nam
salmış, yıllarca elden ele okunarak dolaşmış kitaplarının yanı sıra bir
de divanı vardır,
Yirmi yaşında başladığı gönül önderliğini vefatından sonra da
eserleriyle yıllarca devam ettirmiş ve ilim-iman susuzu nice gönüle
eserlerinin satırlarıyla oluk oluk, tas tas su vermiştir.
O’nun eserleriyle Bayramiliğin Celveti kolu daha uzun yıllara ışık
saçmıştır. Eserlerinde ortaya koyduğu hükümler, tasavvuf bahçesinin
solmayan gülü olan dillerden düşmemiştir. Çoğu duru Türkçe ile
yazılmış şiirleri halkın ezberlediği, ölümsüz mısralar hüviyetine
ulaşmıştır.
Bursa da ebedi aleme göç eden İsmail Hakkı Hazretlerinin bir kaç
şiirini takdim edelim istedik Bakın ne diyor:

GİTTİ DÜNYADAN
Ey dil bu firkate ölünce ağlar gitti Fatımatü’z Zehra dünyadan
Zehri gam iç daim ciğerin dağla gitti Fatumatü'z Zehra dünyadan.
Döndürüp Hazreti Mevla’ ya yüzü açıldı ol dostun yüzüne gözü
Mustafa'nın bağrı pâresi kızı gitti Fatmımatü’z Zehra dünyadan
Vefatı ericek gör ki neyledi Hazreti Ali’ye hâlin söyledi
Hasanla Hüseyn'e veda eyledi gitti Fatımatü z Zehra dünyadan.
Tazim edüp anı Allahîül Azim Kabza-i kudretle içirdi tesnîm
Oldu Hayy’ü Baki emrine teslim gitti Fatımatü’z Zehra dünyadan.
Kabrinden Mustafa uzatıp eli ver bana kızım dedi ya Ali
Ravzasına aldı ahir o gülü gitti Fatımatü’z Zehra dünyadan.
Ecel yeli esti ömür bağına hazan indi ahır gül ocağına
Mürg-i fena kondu can budağına gitti Fatımatü’z Zehra dünyadan.
Melek hayranıydı hüsnüne anın reşk ederdi mehr-i carh gerdanın
Sevgilisi Hadicei Kübra’nın gitti İFatımatü'z Zehra dünyadan.
Düşüp hâke ahir gül-berk-i ali ebr-i kabre girdi şems-i cemali
Hakkıyâ gözlerde kaldı hayâli gitti Fatımatü z Zehra dünyadan.

DERE GÖR
Şol cennetin bağının güllerinden dere gör
Var tecelli dağının üzerinde dura gör.
Haki miski ezferdir taşı lü-lü-i terdir
Binâları gevherdir varın ona vere gör.
Şirin akar suları müşkin kokar bûları

Gözeldir ahuları ol yüzleri göre gör.
Eğer yoksul eğer bay olur yüzleri bedray
Verilir ari seray ol seraya gire gör
Sâye-i tâbâya dek pâye-i bâlâya dek
Cenneti âlâya dek menzilin ir göre gör.
Velilerin makamı nurdandurur tamamı
Dür-ri dârüs-selâmı ölmezden ön göre gör.
Vesiieyi bildinse Mustafa’yı buldunsa
Hakk’a vasil oldunsa Hakkı zevkin süre gör.

LEYLA'NIN MECNUNİYEM
Bir Leyla’nın Mecnuni’iyem âlem anın divanesi
Bir Yusuf’un meftuniyem her hüsnün olmuş anası.
Kim ana düş oldu bugün çıktı gözünd en ay-ü gün
Yağma olup sabr-u sükun buldu fena dilhânesi.
Bu yüzde devreyler felek bu yüze aşıktır melek
Şem’i yanar ta haşre dek suzan olur pervanesi.

Kıldı tecellî âleme keşfetti sırrın ademe
Sundu o câmı her kime oldu ebed mestanesi
Kenz-i nihândır ol güzel gevherlerine irmez el
Bu kalbı Hakkı’yı esel kıldı anın viranesi.”
diyen İsmail Hakkı Hazretleri, Türk tasavvuf tarihinin önemi bir
kilometre taşıdır.

Türk-Osmanlı ordularının manevi mimarı olan, kahramanların din ve
vatan uğrunda şehitlik mertebesine ulaşması için, çarpışması için
teşviklerde bulunmuştur.
*
“Anadolu Türkleri arasında tasavvuf hareketinin gelişmesi seyrini
takip edecek olursak bu fonksiyonu daha iyi görebiliriz. Türkler’in
Asya’dan Avrupa ortalarına kadar devam eden uzun seferinde
tasavvufun adeta ordu ile birlikte ilerlediğini, yerleştiği yerlerle
hareket halinde olduğu yerlerde farklı karakter taşıdığını
görüyoruz.”(1)
*
“Milletlerin birer tabib-i manevisi olan büyük adamlar, liderler arka
arkaya sökün etmemiş olsaydı, bir taşın üstüne tüneyip bin yıl
kıpırdamadan duran, entrika bakışlı, Bizans baykuşunun, bu
yüzyıllarda yeniden dirilişine ve tekrar gelişip Anadolu’yu ele
geçirmesine şahit olacaktı tarih. Ama, kısa bir süre geçmeden,
gelecek olağanüstü günler için atılan ilk temelin daha derinlere eşsiz
tohumlar serpmiş olduğu da anlaşıldı. Anadolu İslâm kültürü, yeniden
dirilişini yaptı ve altın çiçekler sağnağı halinde, büyü yüklü ciğ
tanelerini verimli toprağa boşalttı. Ne yazık ki bu yüzyıllara taze bir
ruhla ve canlı yüreklerle uzanamıyoruz. Kısır ve tarifi gereği öiü, tozlu
müsteşrik bakışlarıyla veya dejenere, güdük, kötürümleşmiş, peşin
hükümcü “Babalık ve “Dede’lik açısından inceliyoruz.
Sanki, maksat, bu çağın gerçeğini bulmak değil, bir takım zavallı
sapıklıklara yaşama sebep ve imkanı aramak, bu çağı, çarpık bir
yorumla, bir takım çürümüş ve topluma bir kör barsak gibi ilişikanokronik kurumlara bir imdad-ı sıhhi (!) gibi çağırmaktadır. Ama bir
bakıma kendi elleriyle mezarlarını kazıyorlar. Çünkü bir kere o çağ
incelenmeye başlanınca, bir gün gerçeği bulunacak ve gerçek, bu gibi
marazlı zihin ve yuvalar için, hasta bir insana tatlı suyun acı gelecek
bir “Zehr-i katil” olacaktır.
Mevlana, Hacı Bektaş ve Hacı Bayram- ı Veliler, Yunus Emreler, ve
Serhat Akıncıları… İşte Yeni Anadolunun bu yüzyıllardaki önder
kurucuları..(2)

*
74 yıllık ömür treninin vagonlarına hep sevgiyi, hep adaleti, hep o
mutlak güzelliğe duyduğu kara sevdayı dolduran İsmail Hakkı
Hazretleri, ruh kökündeki hasret rayları üzerinden sonsuzluğa uzanan
büyülü musikilerle tren katarlarını taşımıştır. Nefsin azgın, delişmen
ve uçurumlarla kayalıklarla dolu tünellerinden bir ışık edasıyla
geçmesini bilmiştir.
Işık…
Işık treni…
Karanlığı boğan, karanlığı yok eden, hem kendini ve hemde kedi
çağını aydınlık eden ışık treni. Aşk yüklü, sevda yüklü, güzellikler yüklü
ışık treni.
Zaten Hacı Bayram-ı Veli, Yunus Emre gibi bütün çağlara huzur,
bereket, bolluk, birlik , dirlik, düzen taşıyan bu ışık trenlerimiz
olmasaydı, belki de mahvolurduk. Kendi çıkmaz sokağımızda, kendi
tünelimizde toz zerrelerine ayrılır, belki de millet bile olamazdık.
*
İşte İsmail Hakkı Hazretleri’ nin şimdi dahi bize uzattığı bir ışık demeti.
GEL TÖVBEYE
Ey gafil uyan aç gözün
Gel tövbeye gel tövbeye
Dergah-ı Hakk’a tut yüzün
Gel tövbeye gel tövbeye
Binbir günah ettin yeter
Rûyun siyah ettin beter.
İsyan-ı Hak’dan ne biter
Gel tövbeye gel tövbeye.
Doldu ecel peymanesi
Ömrün nesi kaldı nesi
Ey cihanın divanesi
Gel tövbeye gel tövbeye.

Gel mescide meyhaneden
Hayır gelmez mestaneden
Tehir etmek ya neden
Gel tövbeye gel tövbeye.
(1):Prof.Dr.GÜNGÖR, Erol; İslâm Tasavvufunun Meseleleri, Ötüken
Yayını 172, İstanbul 1982, Syf:188
(2):KARAKOÇ, Sezai; Yunus Emre, Diriliş Yayınları, İstanbul 1974,
2.Baskı Syf:11-12

87-SÜLEYMAN ZATÎ ( - 1738)
Bayramli’liğin Celveti kolundan.
İsmail Hakkı Hazretlerinden sonra gönül kalelerinin bayrağı, gönül
saraylarının sultanı oldu. İsmail Hakkı Hazretlerinin öğrencisi.
Süleyman Zati Hazretleri, Müslüman- Türkün sevgi, kardeşlik, esenlik,
barış, birlik, düzen ve huzuru temsil eden mührünü Anadolu’ nun
Trakya toprağına vurmuştu. Gelibolu yarımadasından halka halka
bütün Trakya’ ya sevgi dalgalarını göndermiştir.
Geiibolu’lu olan Süleyman Zati, Keşan’da yaşamıştır.
“Sen canların cananısın
Dertlilerin dermanısın
Alemlerin sultanısın
Ben bir garib-i müstemend.”
diyen Süleyman Zati Hazretleri; bütün Bayrami-celvetiler gibi
yaşayışıyla kültür hayatımıza armağan ettiği tasavvufi eserleri ve
divanıyla mükemmel hayat tabloları sergilemiştir.
Şiirlerinde, O büyük sevgiliye, dertlilere derman olan hastalara şifa
sunan, affeden, bağışlayan canların cananı olan Sevgiliye öyle yanık
seslenir ki,
“Derdine kılmazsan deva
Seni koyup kime vara
Ya dahi kime yalvara
Bu Zati edna derdimend” derdi. Süleyman Zati Hazretleri kendisini
aşkın, sevginin, sevdanın, ilahi âlemin bülbülü olarak görmektedir. Ve
bu bülbülün mekânı, gül bahçesinin dost bağıdır.
Ve dost bağında o yüce aşkın heyecanıyla sevgiliye hasretle yanıp
tütende, ötüşleri dost bağını kaplamadadır.
Dert onun dermanıdır.
Zati, zatında sırr-ı emanet olduğunun bilincindedir. Ve Süleyman Zati,
Hazretleri öylesine bir kıvılcım yakalar ki... Yunrus’un “Süleyman kuş

dilin bilur dediler” deyişince “Gerçek Süyeyman olmayan ve kuş dilini
bilmeyen zatların herşeyden bigane kalacağı”nı anlatır.
Türk tasavvuf tarihinde büyük, kalıcı, derinizler bırakan Bayramilik ve
onun kolları, düşünce kervanımızı onca engellerden engebeli
yollardan, sarp yokuşlardan rahatlıkla geçirmişlerdir. İçimizdeki
serinlik, gözlerimizdeki aydınlık, şakaklarımızdaki ışık hep onların
eserlerinden izlerdir.
Alın terinin kutsiyeti, vatanın ve toprağın uğrunda şehit olunan
coğrafyanın mâna kazanması hep onların tasavvuf denizinde
yüzmemizdendir.
Şimdi söze burada bir nokta koyalım ve gözlerimizi Zati Hazretlerinin
şiirlerine çevirelim.
Ey vâhid-ü ferd-ü ehad
Ey vasfı Allah-üs Samed
İsyan-ı bipayanr ile
Geldim kapına kılma red.
Lütfunla bu biçareye
Fazlınla bu avareye
Affınla yüzü kareye
Eyle eya Şahım meded.
Asilere gufran senin
Derilerine derman senin
Lutf ile hem ihsan senin
İhsanına yoktur adet.
Sen canların cananısın.
Dertlilerin dermanısın
Alemlerin sultanısın
Ben bir garib -i müstemend.
Derdine kılmazsan deva
Seni koyup kime vara

Ya dahi kime yalvara
Bu Zati ednâ derdimend.
BİZ
Biz bülbül-ü iahutiyiz dost bağıdır gülşanımız
Biz aşk-ı dildadeyiz derttir bizim dermanımız
Meydan-ı hakkanide biz her birimiz pervaneyiz
Şem’i cemale karşıdır her dem bizim devranımız.
Zahid bizi Mecnun sanır isyan ile meşhur sanır
Biz fariğ-i azadeyiz mamurdur viranımız
Biz lamekandan geliriz-bir ulu kandan geliriz
Arş ile kürsten öte vardır bizim seyranımız.
S ırrı emanet bizdedir hüsnü irade bizdedir
Lütfü saadet bizdedir çoktur bizim ünvanımız.
Gerçek Süleyman olmayan nutk-u duyuru bilmeyen
Biganedir ol Zatiye bilmez bitim irfanımız..
NEDİR?
Nedir bu kenz-i mahfiyken nümayan olduğun cana
Nedir alemde her madenlere kan olduğun cana
Sen ol bağ-ı dehr içre kimesne bilmedi dersin
Nedir mü’minlerin gönlünde pinhan olduğun cana
Demişsin sen semavat-ü zemine sığmazım asla
Nedir Mü’minlerin gönlünde pinhan olduğun cana
Yakarsın narı hicrana veli aşıkları her dem
Nedir vaslınla gahı derse derman olduğun cana

Bu Zati’nin vücudun kahverdip her varlığın aldın
Nedir canında anın yine canan olduğun cana
Bayramilik günümüz edebiyat tarihçileri ve araştırmacılarınca bütün
boyutlarıyla ele alınmalıdır kanaatideyim. Bayramiliğe bugüne kadar
nedense bazı araştırmacıların dışında pek ilgi gösteren olmamıştır.
Oysa Bayramilik, bütün kollarıyla Müslüman-Türk milletinin bağrında
asırları aşan, asırlara hükmeden seslenişini sürdürmeye devam
etmiştir.
Müderrislikle tatmin olmayan kısaca ruhunu, ruhundaki boşluğu,
arayışlarını dolduramayan nice bilim adamı, nice alim, Bayrami
dergahlarına gelerek feyz almışlar; aşka ve ayrılığa tutunarak huzura
ermişlerdir. Ve işte o andan itibaren, aradıklarını bulduklarını ifade
etmişler ve ruhları sonsuz bir aşkla doyuma ermiştir.
Tasavvuf tarihini yazanların ve tarihi yazarken, ekonomik kalkınma
modeli arayışları içine girenlerin de öncelikle Bayramiliğin
ekonomisini, zirai, ticari, topyekün kalkınma modeliyle almaları
gerekir.
Nerde o araştıracak,
Yazacak kalemler?
Nerde?
Her neyse,
Süleyman Zati Hazretleri’nin bir şiirini daha sunarak sozümüzü
bağlayalım:
SOR
Dilâ keyfiyyet-i aşkı yürü meyhan olandan sor
içüp vahdet şarabını ebed mahmur olandan sor.
Sakın sen sırr-ı irfanı müzahir ehline sorma
Anı anacak maarifle dolup pürnur olandan sor.
Eğer mahiyyeti lütf ile kahrin bilmek istersen
Anı var derd ile Eyyub gibi meşhur olandan sor.

Fena erbabının keyfiyyetin bilmek ise maksud
Libas-ı marifet içre girüp mestur olandan sor.
Enelhak sırrını Zati riyaset ehline sorma
Anı sen dar-ı dildâra bugün Mansur olandan sor.

88-NECCARZADE (1679-1746)
Anadolu’da yetişen büyük velîlerden. İsmi Mustafa Rıdâüddîn,
babasınınki İbrahim’dir. 1679 (H.1090) senesinde Şebinkarahisar’da
doğdu. 1746 (H.1159) senesinde İstanbul'da vefat etti. Kabri
Beşiktaş'ta Sinan Paşa Câmii yanındadır.
Neccârzâde doğmadan önce babası İbrahim Efendiye rüyasında bîr
zât; “Allahü teâlâ sana sâlih bir evlâd verecek. Bu evlâdın âlim ve ârif
bir zât olacak. Çok evliya ve sâlih müslüman yetiştirecektir. Doğduğu
zaman ismini Mustafa koyunuz ve iyi yetişmesi için çok gayret ediniz.”
demişti. Bunun üzerine o doğunca babası ismini Mustafa koydu.
Yetişmesinde büyük bir dikkat ve titizlik gösterdi.
.
Babası İbrâhim Efendi, Neccârzâde doğduktan bir müddet sonra
İstanbul’a yerleşerek saray topçuları arasına girdi. Fen ilimlerine vâkıf
olan bu zât, seferler sırasında bilgisiyle hizmette bulunduğu gibi,
köprülerin kurulmasına da nezâret etmiştir. Bu sebeple kendisine
marangoz mânâsında, Neccâr, oğluna da Neccârzâde lakabı
verilmiştir.
Neccârzâde Mustafa Efendinin yetişmesine babası çok önem verdi,
ömrünün son günlerinde ona şöyle nasîhat ve vasiyet etti:
“Aman evlâdım ilim öğren. Annen seni işe verirse kabul"etme.'Zîrâ sen
büyük hizmetler için yaratıldın. İlimde ve mârifette yüksek
mertebelere çıkacaksın.' Bu hususta çok'gayretli ve dikkatli ol!" Babası
vefat edince, annesi onu bir işe vermek istedi. Fakat o, babasının
vasiyetine uyarak ilim tahsiline başladı. Zamanın âlimlerinden ilim
öğrenip, kısa zamanda yetişti. On yedi yaşında Beşiktaş'taki Sinân
Paşa Câmii yanındaki medresede ders vermeye başladı. Bu
müderrisliği sırasında, Üsküdar’da Aziz Mahmû'd Hüdâî hazretlerinin
dergâhında İnsanlan irşâd ve terbiye ile, meşgul olan Yâkûb Efendinin
babası Odabaşı Şeyhi diye tanınan Şeyh Fenâî Efendinin derslerine ve
sohbetlerine devâm etti. Kısa zamanda ilerledi. Bu hocasından
Çelvetiyye yolunun âdâbını Öğrendi ve icâzet aldı. Bu esnada Mustafa

Efendi kendisinden önce bu yola girmiş olanları geçip, akranlarının
vasfını bile duymadığı derecelere kavuştu.
Fenâî Efendi bir neşeli vakitlerinde Mustafa Efendinin kıymetini
bildirmek için ona hitaben: “ Gözümün nuru Mustafa Efendi, inşallah,
siz öyle bir rehber olursunuz da, inci, cevher olan hikmetli sözleriniz
büyük küçük herkesin kulağına küpe olur.” Buyurdu. Zaman zaman,
Mustafa Efendi de yüksek hâllerin meydana geleceği müjdesini tekrar
ederdi.
Neccârzâde Mustafa Efendi, daha sonra Beşiktaş Mevlevîhâne Şeyhi
Memiş Efendinin sohbetlerine devâm etti. Ondan Mevlânâ
Celâleddîn-i Rûmî’nin Mesnevisinin ince ve derin mânâlarını öğrendi.
Neccârzâde Mustafa Efendi,'hep ilimle meşgûl olup, dünyaya ve
dünya malına gönül vermedi. Kanâat ve tevekkül yolunu tuttu. Çok
güzel hattı vardı ve geçimini kitap yazmakla sağlardı. Bunun yanında
kalbi Allahü teâlâ ile meşgûl olup, zâhirini, dışını dînin emir ve
yasaklarına uymakla süslemişti. Peygamber efendimizin sünnet-i,
seniyyesînden kıl payı ayrılmaz, farz, vâcîb ve nâfıleleri yerine
getirmekte Çok gayretliydi. Sinan Paşa Câmiinde imâmlık, müezzinlik
yaptı ve vâz etti. Bu hizmetlerinden sonra o sıralarda Rusya üzerine
açılan sefere katılıp Moskoflara karşı cihâd etti. Bu cihâdda zafer
kazanıp dönerken Edirne’de Arabzâde Hacı Muhammed İlmî
Efendinin sohbetlerinde bulundu. Qndan Müceddidiyye yolundan
icâzet aldı. Ötedenberi bu yolda yetişmek ve bu yolun feyzlerine
kavuşmak için cân atıyordu. Hocasından mutlak icâzet alıp, irşâda
me’zun oldu. Böylece tasavvufda asıl üstünlük ve olgunluklara
kavuştu. İlâhî sırlara ve mârifetlere mazhâr oldu.
Müceddidiyye yolundaki hocası Muhammed Hacı İlmî Efendi, Ebû
Abdullah Muhammed Semerkandî’nin talebesi idi. Bu zât Ahmed-i
Yekdest Cüryânî’nin talebesi idi. Ahmed Yekdest Cüryânî ise, İmâm-ı
Rabbânî hazretlerinin mübârek evlâdı Urvet-ül-vüskâ Muhammed
Ma'sûm Fârûkî'nin önde gelen talebesindendi.
Arabzâde İlmî Efendi, Neccârzâde’ye tasavvufda Müceddidiyye
yolundan icâzet verirken, tevâzû göstererek lâyık olmadığını

söyleyince; “Evlâdım bunu biz tâyin etmedik, bu yolun büyüklerinin
işâreti ile senin buna liyâkatin bildirildi. Emr edilene uy” dedi.
Neccârzâde Edirne’de bir sene kaldıktan sonra İstanbul'a döndü.
Beşiktaş'da Sinân Paşa Câmii yanında bir arsa satın alıp burada bir
mescid yaptırdı. Burada Müceddidiyye yolunun yüksek mârifetlerini
yaydı. İnsanlara rehberlik etti. İlim, irfan ve Hak âşıklarına Allahü
teâlânın dînini öğretti. İslâm ahlâkının yayılmasına, insanların refah ve
saâdete kavuşmasına hizmet etti. Sadrâzam Hekimbaşı Nûh Efendinin
oğlu Ali Paşa nın Altı-mermerde Cerrah Paşa Hastahanesi karşısındaki
câmi 1734’de yapılınca, buranın ilk vâizi oldu. Ahmed Yekdest
Cüryânî’nin talebesinden Eğrikapı’da Karamânî mescidi imâmı Tatar
Ahmed Efendi ile sohbetleri meşhurdur.
Neccârzâde 1740 (H.1153) senesinde hacca gitti. Bu sırada Tuhfet-ülİrşâd adlı dîvânında toplanan güzel şiirlerini yazdı. Peygamber
efendimiz için yazdığı na't-ı şerîf ve medh ü senâ için yazdığı şiirler
birer şâheserdir. Hac farizasını yerine getirdikten sonra Cumâ
kaptanın gemisiyle yanında bâzı dostlan ve talebeleri ile birlikte
Hicaz’dan İstanbul’a dönmek üzere yola çıktı. Yolculukları sırasında
Mısır’a uğradılar.
Mısır valisi Hekimoğiu Neccârzâde’yi hürmetle karşılayıp, bir daire
tahsîs etti. Sonra sarayına dâvet edip çok ikrâmda bulundu. Sohbetini
dinleyip duasını aldı. Bu sohbeti sırasında söylediği bir şiir şöyledir:
“Yâ Rab tarîk-i vuslata emn ü emân ver !
Hasretkeş-i zemân-ı visalim zemân ver !
Râh-ı Rızâ’da merd-i garîb etme bendeni
Çâbük-süvâr-ı şevki bana hem-inân ver.”
İstanbul’a döndükten sonra yine Beşiktaş’da ikâmet edip, vefatına
kadar nasîhatlarına ve sohbetlerine devam etti. Tuhfet-ül- İrşâd adlı
dîvânı meşhûrdur. Ebû Abdullah Semerkandî’nin Muhtasar-ül-Vilâye
kitabını Fârisî’den Türkçe’ye tercüme etmiştir. Tövbe ile ilgili Arabî bir
kitab da yazmıştır.”(a)
(a): Evliyalar Ansiklopedisi, 299-301

89-CEZBÎ İBRAHİM EFENDİ ( ? – 1748)
Âlim ve şair...
Cezbeli bir Hakk aşığı... Bayrami’likte Turhal ve çevresinin ışığı
olmuştu. Engin bilgi ve kültürü ile zamanının en gözde âlimiydi.
Uzunca bir süre İstanbul’da bulundu. İstanbul’da ilim ve irfanı
sayesinde kısa zamanda meşhur oldu.
Bir süre sonra “Şatahat” addedilen bir takım sözlerini duyanlar
onrdan rahatsız oldular.
Ve onu İstanbul’dan uzaklaştırdılar.
Bayramiliğin coşkun, gözü pek, sözleriyle gerektiğinde bir taş kadar
katı, gerektiğinde bir kadife kadar yumuşak olmasını bilmiş, ama
hiçbir zaman gerçekten, gerçekleri haykırmaktan ayrılmamış bir
lideridir. Liderler geçici başarılar, gündelik, saman alevi gibi
sönüverecek başarılar peşinde koşmazlar. Ve önce kendi benliklerini
yenerler. Sonra kendi halkalarına girmiş cümle insanın benlik
köleliğinden azad edilmelerini sağlarlar.
Onun için, Cezbi İbrahim Efendi’de kalıcı başarılar için çalışmış ve
susmamış, haykırmıştır. Sürgünün son gün olmadığı düşüncesinden
hareketle, geri döneceği ana, çağrılacağı ana kadar, sabırla
beklemiştir. .
İstarbul’a döndüğünde artık o, bir çağlayandır, Şelaledir. Akar... Akar..
Akar,,.
Cezbi İbrahim Efendi Hazretleri, Abdüssamed Efendi ve Himmetzade
Abdullah Efendilerden feyz almıştır.
Onlardan aldığı feyz ile tasavvufun en ulaşılmaz doruklarına
ulaşmıştır. Âlimliğinin yanısıra, aldığı bu feyzle şairliği de mükemmel
noktalara gelmiştir. Böylece gönül dili çözülmüş ve cezbelerle coşkun
ırmaklar halinde akmaya başlamıştısr.
Şimdi Edirnekapı kabristanında yatmakta olan bu alim-şair Bayrami
ulusu Cezbi İbrahim Efendi Hazretlerinin bir şiirine kulakverelim.
BİL EHL-İ HAKKI!..

Ehl-i Hakk’a sıdk ile bağlanan agâh olur
Kapısında kul olanlar arif-i billah olur
Kim özünden bi-haber bi-behre olduysa yazık
Sanma kim bi-mürşid’e meftuh-i bab-ı rah olur.
Hay-u huy-u nalemiz sanma tehidir dinle gel
Bülbül-âsâ nâlemiz bi şüphe zikrullah olur
Bil ki emr-i Hakki icrada taannüd eylyen
Pir-i şeytan olur hem de adüvvullah olur
Dîde-i canın uyar gafletten ey hodbin-dili
Gafilânın her dem-i ferdâsı sad eyvah olur.
Ehl-i Hakk’ı hak bilip her kim ki etmez iktida
Şöyle bi Cezbi anın hasmı yarın Allah olur

90- NECCARZADE MUHAMMED SIDDIK(1719-1794)
Anadolu’da yetişen büyük velîlerden. 1719 (H.1131) se-nesinde
İstanbul’da doğdu. Büyük velî Neccârzâde Mustafa Efendinin oğludur.
Küçük yaşta ilim tahsiline başlayan Muhammed Sıddık, ilim ve
tasavvuf yolunu babasından ve Mustafa Fenciyi Efendiden öğrendi.
Nakşibendiyye ve Halvetiyye yollarının büyüklerindendi. Tasavvuf
yolunda icâzet aldıktan sonra Hüdâî Dergâhında talebe yetiştirmeye,
ilim ve feyz vermeye başladı. Babasının vefatından sonra yerine
geçerek Rumelihisarı’ndaki yalısında talebe yetiştirmeye devâm etti.
Muhammed Sıddık Efendi bir ara Aziz Mahmûd Hüdâî Dergâhına şeyh
tâyin edildi. Tâyin edildiğinde Aziz Mahmûd Hüdâî’nin türbesine girip
bir müddet içerde kaldı. Biraz sonra dışarıya çıkınca; “Hazret-i Hüdâî
efendimiz bize bir salkım üzüm verdi. Bizim bu dergâhda şeyhlik
müddetimiz on bir ay olsa gerektir, fazla değildir.” buyurdu. On bir ay
burada vazife yaptıktan sonra tekrar kendi yalısına döndü.
Muhammed
Sıddık
Efendi
1794
(H.1208)
senesinde
Rumelihisarı’ndaki dergâhında vefat etti.
Sinan Paşa Câmiinin kuzey duvarı üzerindeki mescidinde babasının
yanına defnedildi.
Talebelerinden birisi şöyle anlatır: “Dört oğlum tâûn hastalığından
arka arkaya vefat etmişti. Hem oğullarımın vefat acıları hem de ben
ve hanımım yaşlı olduğumuz için artık çocuğumuz olmayacağını da
düşünerek üzgün ve perişan bir haldeydik. Gerçi Şeyh Muhammed
Sıddık Efendinin tesellileri ile biraz rahatlıyordum. Fakat yaşlılığımız
sebebiyle artık çocuğumuz olmayacağı hatırıma geldikçe bir hayli
üzülüyordum. Şeyh Muhammed Sıddık Efendi benim bu hâlimi
anlayıp bir gün yine huzûrunda mahzun mahzûn dururken; “Sen evlâd
acısıyla ve bundan sonra daha çocuğun olmayacağını düşünerek

kendini perişan ediyorsun. İnşâallah Aiiahü teâlâ sana çocuk verir.”
buyurdu. Gerçekten bir müddet sonra hanımı yaşlı olmasına rağmen
hocanın duası ile bir çocuğumuz oldu.
Talebelerinden birinin çocuğu üç yaşına gelmesine rağmen henüz
yürümüyordu. Bu duruma babası çok üzülüyordu. Bir gün bu
çocuğunu hocası Muhammed Sddık’ın huzuruna getirdi ve durumunu arz etti. Muhammed Sıddık hemen çocuğun elinden tutup,
besmele çekerek yürütmeye başladı. Çocuk, Allahü teâlânın İzniyle
yürür oldu.
Sevenlerinden birisi çok hastaianmıştı. Durumunu arz etmek ve dua
istemek için Muhammed Sıddık Efendiye bir haberci gönderdi. Biraz
sonra gönderdiği haberci içeri girerek; “Muhammed Sıddık Efendi
hâlinizi sormak için birini göndermiş.” dedi. O zât bu duruma çok
şaşırdı. Gelen kişi; “Hoca Efendi size selâm söyledi. Hastalığınızın
zamânının tamam olduğunu bildirmemi emretti.” Dedii. O zât Allahü
teâlânın izniyle o gün iyileşti.
Bir gün Eyüp’teki Kaşgarî Mescidinden biri gelip, hocaları îsâ Efendinin
şifâ bulması için duâ istedikte; “Selâmet-i hâtimesi için Fatiha
okuyalım.” buyurdu. İsâ Efendinin o saatte vefât ettiği anlaşıldı.
- Sevenlerinden biri ziyaret etmek maksadıyla huzûruna gelmişti.
Mustafa Sıddık Efendi o zâtı görünce; “Arkadaşın falan zât üç güne
kadar makam sahibi olacak. Git kendisine müjdele buyurdu. O da
gidip durumu müjdeledi. Üç gün sonra Aiiahü teâlânın izniyle dediği
gibi oldu.
Muhammed Sıddık Efendinin şiirlerinin toplandığı bir Dîvân’ı ve Esfâr-ı
Erbaa isimli bir eseri vardır.

(1):Sicilli Osmânî; c.4, s.429
(2):Esmâ-ül-Müel!tfîn; c.2, s.350
(3):Mubtasar-ül-Velâ Tercümesi; s. 144
(4):Eshâb-ı Kirâm; (6. Baskı); s.366

91-FAHRİ AHMET EFENDİ ( ? – 1799)
İsmail Hakkı Hazretlerinini talebesi olan Süleyman Zati Efendi’nin oğlu
Hüseyin Şahin’den ders almıştır.
Hacı Bayram-ı Veii’den sonra onun ışığında kurulan Celveti yolunun
liderlerinden birisidir.
“Seni sevmek bile haddim değil amma severim” diyen
Peygamber’imize olan aşkını dile getiren Fahri Ahmet Efendi, “Ayağın
tozuna ben hak ile yeksan olayım” diyor.
Evet kainatın bir numarası Peygamber’imize aşık Fahri Ahmed. Kim
aşık olmaz ki.
*
“Yirminci yüzyılın son yılları. İslami takvim 14’üncü asrın sonunu
gösteriyor.
Amerika’da bir matematikçi (Michael Halt) yazar, düşünür, tarafsız ve
gerçek bir bilim adamı, emsalsiz bir araştırma yaptı, yıllarca hazırladığı
programları kompitüre verdi. Amacı; gelmiş geçmiş tüm liderleri, fikir
adamı
ve
düşünürleri,
kumandanları
matematiksel
bir
değerlendirmeye tabi tutmaktı. Sonuç raporlarını elektronik beyin
ekranından okuyacak, kendi yargılarından ötede gerçek bir bilgi elde
edecekti. Binlerce lider ve düşünürün nitelikleri programa verildi.
Kompitür 100 büyük insanı değer sırasına göre ekrana verecek
biçimde ayarlanmıştı. Programlar kompitüre verildi, kompitür çalıştı,
o matematiksel titreşimlere fiziğin dürüstlüğü, biçimde raksetti
durdu. Sonunda 1 numaraya en yüce insanı yazdı. Gelmiş geçmiş tüm
ilderler arasında, yücelerin en yücesi Peygamberimiz Fahr-i Kainat
fendimizin ismi; Hz. Muhammed okundu ekranlarda…
Olay aslında yüzyılın en önemli olayıydı. Tepkiler, hayretler birbirini
kovaladı. Çalışma yeniden kontnrol edilip, tekrarlandı. Sonuç
değişmiyordu, sonucu hazmedemeyenlere araştırıcının cevabı çok
ilginç.;
“Neden kızıyorsunuz? Sonuç bizim için de sürpriz oldu. Ne çare ki
sonuç matematiksel ve kesindir.”

Ve kompitür bilimini inkar etmedikçe, bu sonucu bilimsel sonuç kabul
etmek zorunludur.
O, insanların şerefidir.
Evren O’nunla anlam kazanmış, Tanrı’ya muhatap olmuştur. Bilime
kutsallığı O bağışlamıştır.
İnsanları hür ve eşit kılan O’dur.
Ve uygarlık kendinden önce girdiği kısır döngüden çıkıp bugünkü
maverasına Onun sayesinde ulaşmıştır.
Allah emretti ‘İstersen oturduğun yerin altını, çevredeki dağların altını
akan altın yapayım’.
Ve yıllar sora onun ülkesinin altından siyah altın fışkırdı (petrol).
Allah efendimize evrenin sonsuz imkânlarını verdi.
Fakat o kulluk ve yokluğu ile iftihar etti.”
*
Fahira mahlasını kullanan Fahri Ahmed Efendi Hazretleri de bir
numaraya, o yüceler yücesine âşıktı.
Fahri Ahmed Efendinin bir Divanı ve Müfit Baba’nın nutkuna bir şerhi
vardır. Kabri, İstanbul-Kasımpaşa'da Ali Efendi dergâhındadır.
Bir şiirini sunalım. Olmaz mı?
“Ya Muhammed o senin aşkına kurban olayım
Ayağın tozuna ben hak ile yeksan olayım
Göreyim gül yüzünü seyrine ver de takat
Bakayım hüsnüne ben öylece hayran olayım.
Seni sevmek bile haddim değil amma severim
Sen de sev bendeni nail-i ihsan olayım
Bilirim ben beni yoktur bakacak yüz bende.
Ne olur merhamet et lütfuna şayan olayım.
Fahira aşkına ben iki cihan serverinin
Vereyim başımı da boynu kızıl kan olayım.”

92-KAYGULU HALİL
Bursa, Orhaneli ve çevresinin ulu bir velisidir. Zamanının aşk, ilim
nurudur. Somuncu Baba gibi Üveysi meşrepli olup, kadiri dergâhından
usûl almıştır.
Hacı Bayram-ı Veli’den sonra Bayrami’liğin bir kolu olarak ortaya
çıkan Celvetilerden.
Babası, Orhan Gazi emirleri arasında nam salmış olan Kaygulu Bey’in
oğluydu. Kaygulu beyden oğluna, ondan da onun oğlu Halil’e geçen
ilahi sevda, Kaygulu Halil Efendi’yi kendi teknesinde hamur edip
yoğurmuştur.
Ölmeden evvel ölmesini bilenlerdendir. Sözlerinde Hacı Bayram’ca
duru, yalın Türkçe kelimeler çiçek açardı. Çevresinrde toplananlara
verdiği vaaz ü nasihatları çok ünlüydü. İnsanlara doğruluğu, birliği,
güzelliği öğütlerken, doğruluktan ayrılmamış ve “Seni senden alıp,
gene seni sana verecek, gönüller tabibi bir insan” olunmasını isterdi.
Yâre giden yolda, yâr ile yürümek ve o en yüce sevgiliye ulaşmak diller
ve öğütlerdi.
Bursa’da Deveciler Kabristanı yanındadır mezarı.
Yunus ve Hacı Bayram çizgisinde yazdığı biri küçük, biri büyük divanı
vardır. Ayrıca, nesir olarak yazdığı velâyetnamesi de bulunmaktadır.
Günümüzde edebiyat araştırmacılarının objektifine süratle getirilmesi
gereken bir veli şairdir.
Ya bizler? Bizler sığınaklarda gizlenmiş zavalıllar. Bir çöpü dahi
yerinden kaldırmaya mecali bulunmayan bizler. Bırakalı, ülkeyi, şehri,
köyümüzü. Bırakalım mahallemizi, kendi aile fertlerimize dahi bir
mum ışığı kadar Bayramîlik Ankara dan saçtığı bereket tohumlarını
ülkenin dört bir yanındaki topraklar da yeşertmiş, dev iman
ağaçlarıyla donanmış ormanlar vücuda getirmiştir.
*
Şimdi O nun güzide bir şiirini birlikte okuyalım:
YALAN SÖYLER

“Bu dünyanın safasına
Erdim diyen yalan söyler
Görmedim hiç cefasını
Bildim diyen yalan söyler
Kimselere ben denilmez
Lezzetine hiç doyulmaz
Gelenlerin biri kalmaz
Durdum diyen yalan söyler
Mürüvvete erenlerin
Safaların bilenlerin
Süfehada kalanların
Gördüm diyen yalan söyler
Olma buna gel sen mağrur
Getirme kalbine gurur
Beşerlerini hep gel olur
Kaldım diyen yalan söyler.
Şeyh kaygulu irişelim
Senin ile bilişelim
Baki Allah görüşelim
Didim diyen yalan söyler.”
Evet...
Kaygulu’yu, günümüz edebiyat araştırmacılarını göreve çağırarak
gündeme getiriyoruz.
Ne güzel, bu duru Türkçe ile söyleyişler, değil mi?
O’nun büyük ve küçük divanı yeniden basılmalı.
Çünkü şiirleri asırlarca dillerden düşmeyecek nitelik ve kapasitededir.
Bayramiliği’in Celveti kolundan olan kaygulu “Kadiri usulünde ve
üveysi meşrepli bir veli olup, Orhaneli (Beyce)’li ve Orhan Gazi
emirlerinden Kaygulu Beyin torunu”dur. (1)
*

Ne mutlu toruna.
Ne mutlu onu görene, duyana.
EĞER
Eğer insan olam dersen
Sana derdin derman ola
Dost yolların bulam dersen
Sana halin ferman ola
Geçesin can ile tenden
Cüda olasın gümândan
Çıkar gıllü gışı gönülden
Cana canın divan ola.
Geri kala hubbü heva
Ola kalbinden heba
Diyeler sana merhaba
Sana kanın mekan ola.
Yedi kat göklere çıkıp
Hep deryaları da geçip
Uçmağına cenah açup
Sana pinhan ıyan ola.
Şeyh Kaygulu olma kulu
Neler söyler garip veli
Velilerin böyle yolu
Sana nurun ıyan ola
BİR MÜRŞİDE EYLE HİZMET
Bir müşide eyle hizmet
Kelamı sana can ola
Gönüller tabibi olup

Dertlerine derman ola.
Ala seni senden ala
Yine seni sana vere
Aduvları uzak kıla
Hükümleri ferman ola.
Kulağına gire sesi
Olmaya ki vesvesesi
Okuda lezzeti dersi
Muhabbet bi güman ola
Kalmaya içerde hatar
Bİde şöyle ah ile zar
Yarla ola sana bir ar
Kalbin emn-ü eman ola.
Şeyh Kaygulu bu hal ile
Buldu ol yari yar ile
Bir olasın sultan ile
Sadrın nur-u iman ola.
(1):Koyuncu Fehmi a.g.e. Sh. 321.

93-MUDANYALIZADE RUŞEN TEVFİK (? – 1891)
(d.? / ö.1891)
Mudanyalızâde Büyük Ruşen Efendi Hazretleri'nin torunu olup, İstanbul'da Celvetiyye şeyhliği makamında ve "Meclis-i Meşâyih
Başkanlığı"nda hizmette bulunmuştur. 1309 (m.1891) yılında
İstanbul'da
vefat
etmiş, Aziz Mahmud
Hüdayi
Türbesi'ne
defnolunmuştur. M. Ruşer Tevfikî Efendi Hazretleri ilim ve irfan sahibi
bir zat idi. Musiki ilminde de tam bilgi sahibi olduğundan pek çok ilahî
bestelemiştir. Eserlerinden tespit edilenler şunlardır:
Fezâil-i Ramazan,
Fezâil-i Muharrem,
Meclis (Bu eseri, kırk konuyu içeren vaazlarının tomarıdır.)
Sülûkü Celvetiyye (Bu eserin içeriği "Vâkıât-ı Hüdâ"dan derlenmiştir.)
İlâhiyyat Mecmuası. Eserlerinin tamamı basılmamıştır. Aşk redifine bir
gazeli aşağıdadır:

Şehr-i dilde etmeye uşşâkına divan-ı aşk.
Kurdu iklîm-i vücutta tahtını suîtan-ı aşk.
Cem edüp âşıktan sahrây-ı aşka sû be sû.
Her birine etmeye bin naz ile ferman-ı aşk.
Çün oturmuş taht-ı istiğnasına ol pâdişâh,
Geh nigehde olmada üftâdegân sûzan-ı aşk.
Elleri bağlı huzurunda durur bîçâreler,
Muntazırdır her biri, ister ki bir ihsan-ı aşk.
Neylesin dünya ve mafihayı âşık neylesin
Daima maksudu anın vuslat-ı cânan-ı aşk.
Vasf olunmaz hâlet-i aşkın demi bir vechile,
Zahiren giryan ve sûzan manevî handan-ı aşk.

Şem'i Hak'da mahvede gör kendini pervane veş,
İtme Rûşenî bülbül-i şeydâ gibi efgan-ı aşk.

Babası Abdurrahman Nesib Efendi de marifet sahibi bir zat olup,
"Seyyid" mahlaslı divançesi ile "Sülûk-ü Celvetiyye"ye dair risalesi
vardır.

97-Yolları Birleştiren Yol
Hacı Bayram-ı Veli’ nin yolu, yolları bir eden, birleştiren bir
yoldur. Bu çalışmamızda da görüldüğü gibi, birçok çeşitli
yollardan çağlayanlar gibi akıp gelen talebeleri, o’ nun
muazzam etkisinde kalıp, eski yollarını yeni yol ile
birleştirmek zaruretini duymuşlardır.
Hacı Bayram yolu, Nakşibendilik ve Halvetilik gibi yolları
birleştirmiş, daha sonra kendinden doğan, talebelerinin
bayraklaştırdığı bir çok yol meydana gelmiştir.
Velimizin yolu, Acem Sofileri veya Arap Mutasavvıflarından hız
ve ilham almamış, Horasan Erenleri’nden aşk ve iman
bayrağını almış bir yoldur. Hattâ, o dönemlerde Horasan’la
birlikte Şirvan ve Erdebil gibi merkezlerden yayılan bu bayrak
hareketinde, Bayramî yolu Erdebil’den çıkmıştır diyebiliriz.
Hacı Bayram’ın hocası Somuncu Baba, Hoca Alaaddin
Erdebil’den bayrağı almıştır. Somuncu Baba, ayrıca Bayezid-i
Bistamî’den de bir başka bayrağı alarak, iki bayrağı birleştirip
Hacı Bayram Veli’ye teslim etmiştir.
“Diyar-ı Rum Erenleri” veya “Anadolu Erenleri” adıyla anılan
bu ışık tufanı, Anadolu ve çevresine yönelik bir hareketti.
Tamamiyle bir Türk hareketi olan bu hareket, inanış
bakımından mezhep ayırdımına karşıydı, bilim ve tasavvuf ile
çalışmak ve alın teriyle kazanmak, bir meslek sahibi olmaya
büyük önem veren, devletin sürekliliğini savunan bir hareket
idi. Zikir meselesinde dahi ayırdım yapmayan, hem açık hem
de gizli zikri kullanabilen bir yol çizgisine sahipti.
Çoğu Anadolu erenlerinde görüldüğü gibi, bu yolun da ilk
hareket noktası tövbe idi. Pazartesi ve Cuma gecelerinde
“Evrâd-ı Şerife” okunurdu. Sabah ve ikindi namazından sonra
da “müsebbeât-ı aşere” ( Yedişer kere) adıyla okunan evrad-ı
şerife okunurdu. Bu konularda Fuat Bayramoğlu eserlerinde
detaylı bilgiler bulunabilir.

KAZANOĞLU – CEYLAN ATIŞMASI

Aşık Kazanoğlu:

Mustafa Ceylan:

Cennet' de gözümü açtım

Gül'düm Leyla avucunda

Adem'le bir yaş idim ben.

Rüzgâr idim saç ucunda

Savruldum Dünya'ya düştüm

Geceleri baş ucunda

O zaman tek baş idim ben.

Hilal gibi kaş idim ben

******************************

*****************************

Mustafa Ceylan:

Aşık Kazanoğlu:

Cehennem'in kapısına

Yuvama varayım derken

Gerilen bir döş idim ben.

Hep düldülünü everken

Hakk' ı seven güzellerin

Ol Ali iftar ederken

Gözlerinde yaş idim ben.

Sofrasında aş idim ben.

*****************************

****************************

Aşık Kazanoğlu:

Mustafa Ceylan:

Tüm bedenler yoğrulurken

Gökle yerin birdir hali

Gönüller huzur bulurken

Kâmil insan oğul balı

Beytullah inşa olurken

Bekir, Ömer, Osman, Ali

Sırtımda taş taşıdım ben.

Hepisinde hoş idim ben.

*****************************

****************************

Çok sırlar saklıdır bende
Aşık Kazanoğlu:

Kerem Aslı'ya gidende
Ona arkadaş idim ben.

Fiyatımız çıkmaz kırka

*****************************

Küçülttüler kırka kırka

Aşık Kazanoğlu:

Karani'ye oldum hırka
Sanmayın kumaş idim ben.

Kadr-i Mutlak'dır yazan

*****************************

Gerçekten ayrılmaz ozan

Mustafa Ceylan:

Dediler çık oku Ezan
Bilal-i Habeş idim ben.

Çanakkale Boğazında

*****************************

Nice aşıklar sazında

Mustafa Ceylan:

Bülbüllerin avazında
Kutluca bir iş idim ben.

Gönül akar bir dereden

*****************************

O akıştır bak yâr eden,

Aşık Kazanoğlu:

Kubbelerden, minareden
Hak seslenen beş idim ben.

Hakikat vardır içinde

******************************

Ona uydum her biçimde

Aşık Kazanoğlu:

Mekke-Medine göçünde
Yuva yapan kuş idim ben.

Hak Peygamber'iyim diyen

*****************************

Putperestiğe gitmeyen

Mustafa Ceylan:

Ol Halil'i incitmeyen
Yakmayan ataş idim ben.

Sevda eksilmedi tende

******************************

Bırakın telime vuram

Mustafa Ceylan:

Cumhuriyet'i doğuran
En son ki savaş idim ben.

Ateş güldür kalpte açar

*******************************

Kâinata ilham saçar.

Mustafa Ceylan:

Yarasalar ondan kaçar
Güneşlere eş idim ben

Ceylan'ımdır dağlar aşan

*****************************

Çağlayıp kabından taşan

Aşık Kazanoğlu:

Atatürk'le destanlaşan
İzmir, Antep, Muş idim ben.

Başımı koymadım pusa
İhtiyaç duymam fanusa
Türkmen ozanı Yunus'a
Doğarklen kardaş idim ben.
******************************
Mustafa Ceylan:

Yunus ben'im, Mevlâna ben
Gönül verdim insana ben
Bil ki, hikmet beklenilen
Saatlerde tuş idim ben
******************************
Aşık Kazanoğlu:

Kazanoğlu buram buram

MENZİLLER VE MAKAMLAR

HACI BAYRAM’IN İNSAN VE EĞİTİM ANLAYIŞI
1-Hacı Bayram’a göre insan, iki cihan arasında Allah tarafından
yaratılmış olan şehirde taş ve toprak arasındadır.
“Çalabım bir şâr yaratmış iki cihân arasında
Bakıcak dîdar görünür ol şârın kenâresinde.
Nâgehân ol şâra vardım, ol şârı yapılır gördüm
Ben dahi bile yapıldım taş u toprak arasında…”
Veli’mizin öğrencisi olan Mehmet ve Ahmet Bîcan Yazıcıoğulları da,
kendilerine bir kayayı oyarak “çilehane” yapmışlar ve adlarını
unutulmaz kılan kitaplarını, o kayadan çilehanelerinde yazmışlardır.
“Şakirdleri taş yonarlar, yonup üstada sunarlar
Mevlâ’ nın ismini anarlar, tâşın her bir pâresinde.”
2-İnsan, kendisine, ailesine, yaşadığı topluma faydalı olmalıdır.
Faydalı insan Kur’an ‘ da açık açık anlatılmış ve cennetle
müjdelenmiştir.
3-İnsan okumalı, yazmalı, araştırmalı ve düşünmelidir. Bunun da en
güzel yolu azgınlık ve sapkınlığa düşmemek için kendini eğitmesidir.
Eğitimin iki önemli unsuru vardır. Birisi “eğitilen”, ötekisi “eğiten”dir.
Kur’an evrensel bir mesaj olarak, ilâhî bir vahiy olarak en büyük
eğitim kitabıdır. İnsan, Kur’an, ona gönül verenleri nura gark eder,
Tevhide ulaştırır.
4-Eğitim, hayatın her aşamasında olmalıdır. Her yaşın kendine göre
bir hâli vardır.

5-Dünya fânidir, bâki olan Allah’tır. Fâniye değil, bakî’ye gönül vermek
gereklidir. Bu fâni dünyanın kavline inanmamalıdır. Zira, o kimini her
alanda (madde ve manâda) yoksul eder.
“Bir fâni vefasızdır
Kavline inanma hiç
Kâh bayı eder yoksul,
Kâh yoksul eder bayı.”
6-İnsanın önce kendini, özünü araştırması, bilmesi gerekir.
“Bayram özünü bildi
Bileni anda buldu
Bulan ol kendi oldu
Sen seni bil, sen seni…”
Veya
“Kendüde buldu
Kendüde buldu
Matlabını hoş
Buldu bu gönlüm”
7-Dünya aldatıcıdır. Oynaya oynaya gelir, eli çabuktur ve insanlar
arasında dünya hırsları fitneye sebep olur.
“Miskin Hacı Bayram
Sen dünyaya gönül verme”
Veya
“Oynayı gelir aldatır
Çünkü eli çabuktur
Bir bunculayın fitne”

8-Tasavvuf, insanın kendi özünü ve özrünü bilmesidir. Bu da eğitimle
olur. Eğitim cahilliği yok eder ve ârif insanı ortaya getirir. Cahiller, boş
konuşurlar ve başkalarının ne konuştuğunu da anlamazlar. Hattâ,
hikmetli sözlerden hiç mi hiç anlamazlar. Arif olan insan, gönül
şehrinin kürsülerinden ya da minarelerinden insanları eğitime çağırır.
Bilgilerini diğer insanlarla paylaşır. Oysa cahilin kimseye faydası
olmadığı gibi, sadece kendi söyler, kendi dinler. O nedenle Kur’an’a
sarılmalı ve eğitimde acele edilmelidir.
“Bu sözü ârifler anlar, cahiller bilmeyip tânlar
Hacı Bayram kendi banlar, ol şârın minaresinde.”
9-İnsan içindeki nefs, taş gibi katı da olsa, onu yontmaya devam
etmelidir. Onu terbiye etmeli ve ilâhî aşkın rengine boyamalıdır.
“Şakirdleri taş yonarlar”
Veya
“Rengine aşkın
Cümle boyandı…”
10-Eğitim, “can içinde canı” aramaktır. Veya candan Canân’a
ulaşmaktır. Zira, “kendini bilen Rabb’ini bilir.” İnsan gönlü, o Yüce
Canân’ın, o ilâhî sevgilinin meskeni olmalıdır. Bunun için eğitim
şarttır.
“Mesken-i canan
Mesken-i canan
Olsa acep mi
Şimdi bu gönlüm?”
11-Eğitilmiş insan, Yâr ile “bayram eden” insandır. Ve sadece, her
zaman O’na hamd eder.
“Hamd ü senalar

Hamd ü senalar
Yâr ile bayram
Kıldı bu gönlüm”
12-Eğitim, sohbetle başlar. Sohbet, “bu kelime, özellikle hadis
ıstılâhında (SAHABE) şeklinde ifadesini bulur. Sahabe kelimesi de,
(SOHBET) kelimesi gibi masdardır. İman etmiş olarak Hz. Peygamber’i
gören ve müslüman olarak ölen kimselere, (SAHABÎ) denir.
Tehânevî’ nin yaptığı tarife göre, likâ (buluşmak), beraber oturmak,
beraber yürümek, konuşmasalar bile birinin diğerine kavuşması veya
görmesi gibi manâlar ihtiva eder.
Bu kelime, çeşitli kalıplarda Kur’an’ da 93 yerde geçer. 14 yerde
arkadaş, 5 yerde eş, hanım, 74 yerde de yanında bulunmak,
mensûbiyet, bir yere veya şeye bağlı halk, cemaat gibi manâlar ifade
etmektedir. (1)
Hacı Bayram öğretisinin birinci metodu sohbettir. Sohbet, eğitimcinin
eğitilecekleri bir araya toplayarak, öncelikle onların gönüllerini
fethetmektir. Öğrencilerin öğrenme arzularının uyanmasını temin
edecek bir buluşmadır.
Hacı Bayram, öğrencilerini belirli zamanlarda toplayarak, öncelikle
onların gönüllerini fethetmektedir. Hattâ denilebilir ki, Hacı Bayram’ın
olanca etkisi sohbetler sayesinde gerçekleşmiştir. O’ nun
öğrencilerinden Akşemsettin bu öğretileri “Şerh-i Ahvâl-i Hacı Bayram
Veli” adı altında tertip ve şerh etmiştir. O’ nun sohbetlerinde, ilim,
nasihat, hikmet, edep, âhlâk hakim olup, asla boş bir söz
konuşulmazdı.
“Hacı Bayram-ı Veli, sohbetlerde, tasavvufla ilgili eserleri de okur,
şerh eder, dinleyicilerin anlayış seviyesine göre izah ederdi.
Hacı Bayram (talebelerinden) Kızılca Bedrettin, bu sohbetler hakkında
şu açıklamaları yapar : “….Hacı Bayram sohbetine irişildi. Gâh sohbet-i
hâslarına varılub meclis-i va’zından ve dersinden hâlî olunmazdı.
Niceler kütüb-i meşâyıhdan, huzurunda dersini alırlardı. Bu zâif,
sami’(dinleyici) olurdu.” (2)

Sohbet metodu, eğitimde doğrudan iletişimi temin eden bir metod
olup, eğiticiyle eğitileceğin arkadaş, dost olmasını sağlayarak mutlak
tesiri vardır.
Sohbette kullanılacak dil ve hitabet çok önemlidir. Türkçe konuşan
insanlardan meydana gelen bir topluluğa anlamadığı bir dille
konuşmanın hiçbir faydası olmaz. Veya anlaşılan bir dille konuşulsa,
ancak, kaba, cahilce bir usülle ve rast gelesiye seçilmiş kelimelerle
hitap edilse, gene faydası olmaz.
13-Eğitim, dünyanın geçiciliği, ölümün mukadder oluşu, zikrin ve
tövbenin önemini vurgulamakla başlar. O nedenle, insanın “hiç
ölmeyecekmiş gibi bu dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirete”
hazırlanması, “ölmeden evvel ölmesi” gereklidir. Canlı ve cansız ne
kadar varlık var ise, cümlesi kendilerine has bir dil ile Yüce Yaradan’ın
ismini zikretmektedir. Şu halde insan da zikretmeli ve verdiği nimetler
için şükretmelidir. Tövbe pişmanlık duymak demektir. O zamana
kadar işlediği günahlardan pişman olup, Hakk’ın emirleri
doğrultusunda yaşamaya başlamaktır. Günah vagonlarıyla dolu bir
ömür katarının makas değiştirerek, mukaddesât ve kâmil insan rayı
üzerinde ilerlemeye başlamasıdır. Tövbe, tasavvuf yolunun giriş
kapısıdır.
14-Tasavvufî eğitim “Ârif” insan, medrese eğitimi ise “Âlim” insan
yetiştirir. Âlim her zaman kitaplara bağlıdır ve akıl-düşünce yoluyla
öğrenerek Hakk’a varmaya çalışır. Hakikatlara keşif-icad yoluyla ulaşır.
Ârif insan ise, ilmin sadece dış yüzüyle, ilgilenmeyip, onun bâtınî
cephesine de yönelen insan olup, aşk ve sevgiyi, akıl, ilim ve
düşünceyle aynı potada birleştiren insandır.
15-Eğitimin esas amaçlarından birisi de nefsi terbiye etmektir. Nefsi,
ruhun hizmetkârı yapmaktır. Böylece bu ten içindeki can ile Hakk’a
kulluk görevini hakkıyla yapmaktır.

16-Hacı bayram Eğitimi, şu bölümlerde gerçekleştirilmiştir :

1-Bidayat(Başlangıç)
2-Ebvap(Kapılar)
3-Muamelât (Günlük hayattaki ticaret dahil tavır ve hareketler)
4-Ahlâk
5-Usûl (Esaslar, kaideler)
6-Edviye (İlâçlar, çareler)
7-Ahvâl ( Haller, vasıfar, durumlar)
8-Vilâyet(Mertebeler, menziller)
9-Hakaik ( Hakikatler)
10-Nihayat(Varılacak en son makamlar)

(1):CEBECİOĞLU, Ethem; a.g.e, Syf:135
(2):CEBECİOĞLU, Ethem; a.g.e, Syf:137

MENZİLLER ve MAKAMLAR’A DAİR
“Menziller ve Makamlar” adını, Hacı bayram Veli’ nin ünlü talebesi
Ahmet Bîcan Yazıcıoğlu, “Envârü’l Âşık’ın (Âşıkların Nurları) isimli
eserde vermiş ve tanıtmıştır. Tanıtılan bu konular, göğe-ışığa uzanan
merdivenin basamakları gibidir. Atılan her bir adımda insanda
bulunan nefs, can, ruh ve akıl, yeni-yepyeni duygularla
çalkalanmaktadır. Merdiven nasıl basamak basamak yükselirse Hacı
Bayram öğretisi olan bu metod da aynen öyle yükselmektedir.
İnsanı yaratılış gayesine ulaştırark “ârif” yapmayı amaçlayan bu
öğretinin başı da sevda, sonu da sevdadır. İlâhî sevda…
İnsan ilâhî sevdanın manyetik alanına girip, mânevî hazlardan haz
almaya başladı mı, hayatına yeni bir yön; bakışlarına düşünce ve
görüşlerine üç boyutun ötesinde sonsuz ve değişik nice boyutlar
kazandırmaktadır. Böylece, yaşadığı dünyada meydana gelen coğrafî
hadiselerle, eşyaya, bitkiye, hayvana velhasıl cümle varlıklara o
mâneviyât gözü, kalp gözü ile bakmakta, sevgi ve Hakk’ın varlığıbirliğini ve sürekli yaratılış devri devranını tesbit, tasdikle seyr
etmektedir.
Öyle bir an içinde nice hâllere ulaşmakta, dünya hırsı, şan, öfke, mal
ve para tutkusu gibi hususiyetler yok olmakta, dünyanın yalan ve boş
olduğunun bilincine varıp, ezelî ve ebedî sevgilisi olan Yüce Mevlâ’nın
aşkını talep etmekte, o aşk ile yanıp tutuşmaktadır. Hâl içinde nice
hâllere erişen insan, Cenneti dahi istememekte, sürekli olarak O’ndan
O’ nu istemektedir.
İlâhî sevda yolunun kilometreleri menziller ve makamlardır. Bu yolda,
kötülüğün, azgınlığın, nefretin, intikamın, şeytanın hiç mi hiç hükmü
yoktur. Ancak, bu yolda ilerlemek te oldukça dikkat ve özen

istemektedir. O nedenle bu yolun belirli bir bölümü durumun,
şartların, ahvâlin, yaşantının Kur’an ölçüleriyle yeniden tanzim ve
düzenlenmesiyle geçmektedir. Alışverişten tasarrufa, cömertlikten
sabra varıncaya kadar hayatınızı vahyin yüce ve evrensel mesajıyla,
sevdanızın çizgisine çekmektesiniz.
Şimdi burada açıkça ifade ediyorum ki, bu sevdanın yollarına
düşmeyen şair, ne kadar büyük şair olursa olsun, öze inememiş,
kabukta dolaşan, göl kenarlarının çelik-çomak oyuncusundan
farksızdır. Şiir bir duygu işidir deriz hep. Yağmurda kalan ıslanır. Bu
sevdanın yollarına düşmemiş bir şair, bu menziller ve makamlar
arasında gezinmemiş bir şair, hikmet çeşmesinden bir tas su
içememiş, ortalıkta “yanıyorum eyvah!” diye bağıran sefil yolcudan
farksızır. Sadece manzume yazarak, kafiye ve kelime hamallığı yapsan
neye yarar ki? O şiir değildir ki… Şiir özün de içindeki özdür. Gel,
incele, bak, gör, menziller ve makamları hisset ve anla, özün özünü de
mısraların has şiire dönüşsün.
Türk şiiri, dünya yuvarlağındaki bütün ulusların şiirinin en önüne bu
tasavvufi anlayış ve bu “kamil insan” metodunu mısralarında nakış
nakış işleyerek geçecektir. Şairin özüne dönüşü, şiir tarihimizin önemli
bir kilometre taşını teşkil edecektir. Şu kadarla ki, tasavvufdan
muradımız; günümüzün tekke, şeyh, cemaat, tarikat anlayışı asla
değildir. Kararlar üstündeki kararın sesine uymaktır. Araya, ilmî ve
kemalât derecesini dahi bilemediğimiz, bir takım acaip giyimli
insanları koymadan; akıl ve mantık ile, aşk ve sevgi ile kemalât
derecesini yakalamak ve o noktadan dizelerimizi sunmak
mecburiyetindeyiz. Aydınlık ve çağdaşlık, yobazlık ve gerilik olamaz,
olmamalı da. Yanmayan “kefen” satan anlayışlar, çok komik ve zavallı,
insan onuruna yakışmayan anlayışlardır. Bu noktada “taşlama ve
hiciv” silahımızı da iyi kullanmak durumundayız.
Hacı Bayram Veli, felsefesinde Türkçecilik birinci esastır. Çalışmak,
helal kazanmak ve bir meslek sahibi olup, milletin birliğini savunmak
ta hakeza en önemli esaslardandır.

Menziller ve Makamlar’ı teker teker ele almaya ve onlar hakkında
gönül aynamızdan yansıyan dizelerle seslenmeye çalıştık. Umarız,
başarılı olmuşuzdur.

BİDAYAT (Başlangıç)
1-YAKAZA
2-TÖVBE
3-İNÂBE
4-MUHASEBE
5-TEFEKKÜR
6-TEZEKKÜR
7-İTİSAM
8-KARAR
9-RİYAZET
10-SİMA

1-BİDAYAT
Hacı Bayram Eğitim metodunun ilk adımı. Bidayat, “başlangıç”
demektir. Envarü’l Âşıkîn’ da (Seyrü sülûka yeni başlayanların makam
ve menzilleriyle takip edecekleri ilâhî marifet yolunun temel
prensiplerini ihtiva eder) denmektedir.
“Silin gitsin,
Bugüne dek ne yazdıysam sizlere…
Aynalarda kalan göz, bu göz’dür;
Kabuk değil
İçden daha daha içerde
Ayan-beyan bu hakikat, bu öz’dür.
Bismillâh’la başlayalım ilk derse
Her kapının anahtarı bu söz’ dür…
…………………Kapılardan rüzgâr olup geçelim
……………………….Menzillerde aşk şarabın içelim
……………………………….Hacı Bayram olup, tarla biçelim
”

1-YAKAZA
“Uyanıklık ve teyakkuz halinde bulunmak”
YAKAZA
Her gelen bir gün gidecek
Kul gaflette olmaz gönül
Kemal zevale yetecek
Kul gaflette olmaz gönül

Dünya malı burda kalır
Erken kalkan menzil alır
Azmeden maksudun bulur
Kul gaflette olmaz gönül
Zevki sefaya doyulur
Hakkın emrine uyulur
Başak doldukca eğilir
Kul gaflette olmaz gönül
Çekilir ecelin fişi
Aniden olur gidişi
Kör olmak cahilin işi
Kul gaflette olmaz gönül
Bak dünyaya neler sığar
Bulutlardan rahmet yağar
Güneş karanlığı boğar
Kul gaflette olmaz gönül
İnsan büyüten beşik ol
Yüzler sürülen eşik ol
Gelecek nesle ışık ol
Kul gaflette olmaz gönül
Kavil tutalım seninle
Sevgi dol arşla zeminle
Bu Kazanoğlunu dinle
Kul gaflette olmaz gönül

Aşık KAZANOĞLU
AÇ GÖZÜNÜ EY GÖNÜL
Kur’an olsun rehberin
Aç gözünü ey gönül !

Sevap dolsun defterin
Aç gözünü ey gönül!
Kürreler döner durur,
Döndükça yanar durur
Bir gün adın okunur
Aç gözünü ey gönül!
Yumma gözünü aydınlığın kanatlarına
Bu sesler ışiığın zikir eden sesidir
Mıknatıs bir toprak durur topuklarında
Orası insanın son adresidir.
Fânilik gömleği parça parça üstünde
Yanık kokuyorsun dipden doruğa
Bırak oyunu oynaşı kenara bırak
Hazırlan yolculuğa
Âlemin mecmuusun
Allah’ın bir kulusun
Bakar kör mü durursun?
Aç gözünü ey gönül !
İbret al, gökten-yerden
Arıt defteri kirden
Üstünsün meleklerden
Aç gözünü ey gönül!
Baharı beklemekten bıkmadın mı daha?
İçindeki çiçeklerin cümbüşüne bak !
Körlerin kırık aynaları el kanatır bilirsin
Yaklaş hele, durma ırak !
Ayrılık yaman kelime, üç şiir mısrası sana
Karınca kara taştan indiğinde aşk başlar

Zaman azgın, salyalı bir köpek sanki
Akrebin kıskacında telâş var…
Duru su aynadan daha güzel, öyle değil mi?
Salkım söğütlerin ıslak saçlarındasın
İki atom oksijen yanar hidrojen diye diye
Kays olur çıkarsın, Leyla sevdasındasın…
Gel etme, eyleme can gülüm gel!
İyi bak, işit, dinle !
Parmak ucun sırdaşın
Secdeye değsin başın
Nerde kavim kardaşın?
Aç gözünü ey gönül!
Dünya fâni aldanma
Nefsine boşa kanma
Kendi elinle yanma;
Aç gözünü ey gönül!
Ömür treninde sessiz yolcusun
Hıçkırışın alfabenin harflerinde oy !
Yel essin, su aksın, takvim sussun
Vuslata gün sayarsın gözlerinle oy !
Göklerin dipsiz ucunda mavi mor
Rengârenk bir evren seni bekliyor
Menekşe kurusu düşlerden sıyrıl
Yüreğinde sencileyin
Bir bebek emekliyor…
En büyük ateşe yolculuk var besbelli
Sonranın sonrasında bükülü boynun
Firavun olsan ne yazar? Denizler de yok !

Oyuncağısın bu geçici oyunun…
Gel etme, eyleme can gülüm gel!
İyi bak, işit, dinle !
Kulluk kutsal görevin
Çiçekle dolsun evin
Kabir mutlak kaderin
Aç gözünü ey gönül!
Bu Ceylan’a kulak ver
İyi ol da olma şer
Görmek istersen eğer
Aç gözünü ey gönül !
Mustafa CEYLAN

2-TÖVBE
“Günahlardan, masiyet ve masivadan yüz çevirip Allah’a yönelmek”
TÖVBE
Elestüde ikrar verdin
Sözünde duranlardan ol
Dünya âlemini gördün
Fikrini yoranlardan ol
Kapanmaz tövbe kapısı
Kalp hakkın kâbe yapısı
İblis günah efendisi
İlimle yoranlardan ol

Doğmadan hak dedin bir’e
Onunçün bulaşma kire
Yarın münkir Nekir’e
Cevabı verenlerden ol
Daima gerçeği söyle
Bu devran hep gitmez böyle
Yıldızı ayı keşfeyle
Geceyi yaranlardan ol
Ömrünü geçirme zaya
Sabret kazaya belaya
Sığın yaradan MEVLÂ'YA
Cennete girenlerden ol
Kazanoğlu mest yeterli
Tabutta dört dost yeterli
Bir hırka bir post yeterli
Üveysi Karen'lerden ol
Aşık Kazanoğlu
*
TÖVBEYE GEL !
(T)eğet geçme gel hele, diz çök gönül yurduna
Y(Ö)nel kıbleye doğru, kıble rüzgârı serin.
De (V)asa bir çilenin şehididir gözlerin.
Kal (B)ini sarmasın hiç, yılan sarmaşıkları
Çek r( E)stini dünyaya, yakıver ışıkları…
(T)eğet geçme gel hele, diz çök gönül yurduna
G(ö)nül kıyılarına vursun kudret dalgası
Se(V)da nedir anlarsın, budur sevdanın hası
Kal(B)inin haritası, yenilensin bekleme,

Bekl(E)me bitiversin kavgaların kavgası.
(T)eğet geçme gel hele, diz çök gönül yurduna
D(Ö)vül de tekne tekne, olgunlaş hamur gibi
Çe(V)ir şu takvimleri, kır saatin camını
Hâl (B)u hâl işte, işit, belle; serancamını
Verd(E ) kalbini kalbe, gelsin bayram havası.
(T)eğet geçme gel hele, diz çök gönül yurduna
K(Ö)şeler, köşelerde ifritin tamtamları
Se(V)giye giden yollar, dil damak arasında
Kır, (B)ırak caddelere, benliğin şişesini
Serd( E) postu şu yola, yol bulsun neşesini.
Hay !
Haydi !
Gel çabuk !
Dökülsün
D
ö
k
ü
l
s
ü
n
Bunca gam siyahı
Aksın zift.
Yeniden yaksın seni, aşk ile, yeniden
İçindeki kibrit…
(T)eğet geçme gel hele, diz çök gönül yurduna
B(Ö)yledir, zordur işte; çiçeklenmesi ruhun.
Öl (V)e diril, nefeslen; bal damlatsın oluğun
Bak, (B)u geçip gidene, fırtınada düşlerin

Tövb ( E )eyle gel gönül, olmasın düşüşlerin…
Mustafa CEYLAN

3-İNÂBE
“Masiyeti tamamen terk edip Hakk’a rücu etmek.”
Bize göre ise;
Mârifet ve ilim yoluna girmek, ilim tahsil etmeye gönül vermek.
Kur’an ‘a ve Peygamber’imize yürekten bağlanmak. Ve asırların
ötesinden süzülüp gelen Hakk yolunun parlak simalarının
yaşantılarından ve sözlerinden faydalanmak. Eserlerini okumak ve
çağdaş bir anlayışla yorumlamak.
İNABE
Bir yanımda geldim dünyaya bugün
Bir yanımda olduran sen olan ben
Bir yanımda ruhum gerçeğe sürgün
Bir yanımda bulduran sen bulan ben
Bir yanımda kaf dağının ardıyım
Bir yanımda tek kişilik orduyum
Bir yanımda dervişanlar yurduyum
Bir yanımda güldüren sen gülen ben
Bir yanımda acı bir rüzgâr eser
Bir yanımda biri yolumu keser
Bir yanımda hem konuşur hem susar
Bir yanımda bildiren sen bilen ben
Bir yanımda terse çevirdim çağı
Bir yanımda ilim irfan ocağı

Bir yanımda güldüm terk ettim bağı
Bir yanımda solduran sen solan ben
Bir yanımda üstün varlık sayıldım
Bir yanımda seher vakti ayıldım
Bir yanımda yaradana eğildim
Bir yanımda kıldıran sen kılan ben
Bir yanımda sır şehrine kapıyım
Bir yanımda kerametli yapıyım
Bir yanımda muhabbetin küpüyüm
Bir yanımda dolduran sen dolan ben
Bir yanımda Kazanoğlu ne yazar
Bir yanımda neler görmüş bu Pazar
Bir yanımda bir tabutla bir mezar
Bir yanımda öldüren sen ölen ben
Aşık KAZANOĞLU
*

YOLA ÇAĞIRI
Eğile büğüle yol dağa varanda
Cılgalarda delirme, düşüp de yangınlara
Çılgalar ışmar eden gülümseme dudağı
Yokuşlar sende gizli, içine eğil anla,
Serin göğse sarılırsın, inişlerde zamanla
Omuzların, dizlerin başlarsa titremeye
Bil ki seccadeden ışık koparmış alnın
Doruklar ışık emer, başlarken beklemeye
Diklenen tozlu yolda acısı var çalının

Hüznüne gark olursun suskun söğüt dalının…
Mavi bir karanlıktır uçurum ağızları
En ince kılcal köke dayanamaz kayalar
Doldur boşluğunu Yusufça düş kuyuya
Gül tomuru gözlerin gizlensin son uykuya.
Sis düşsün zirvelere, kefen beyaz unutma…
Tak heybeyi omzuna, “Bizim Yunus ol”, gel!
Gün ışımadan davran gayri yiğidim.
Yolu giyin sırtına, yol aç yol üstüne, yeni yol
Belle ki, sanadır bu son öğüdüm :
Tut nefsini, yakapaça atıver
Kalp gözüyle kâinata bakıver
Hakk’a yönel sular gibi akıver
Sarsın seni var oluşun duygusu
Tapduğu’dur Yunus yapan Yunus’u.
Yücelere ihlâs ile bağlasın
Yüreciğin yansın, yunsun ağlasın
Can gözünde gök ırmaklar çağlasın
Kırma sakın gönül denen fânusu,
Tapduğu’dur Yunus yapan Yunus’u
Çağlayanlar okyanusa akıyor
Bütün yollar aynı yere çıkıyor
Hele düşün şimşek neden çakıyor?
Yastığında serçelerin uykusu
Tapduğu’dur Yunus yapan Yunus’u
Kaldır yerden yükseklerden düşeni
Ey Ceylan’ım, “Sen seni bil, sen seni”!
Kağnılar geceye ninni söyler dinlersin
Ninniler, gölgelenmiş çürümeyen duru su

Tapduğudur Yunus yapan Yunus’u

Mustafa CEYLAN
*
EYVAH !
Gölgeler oyunundan
Sıkıldım, eyvah eyvah !
Âşıklar kamyonundan
Yıkıldım, eyvah eyvah !
Uğradım bir nazara
Vardım korkunç pazara
Çekildim son hızara
Çekildim, eyvah eyvah !
Kayboldum gide gide
Eridim bu sene de
Aşk denen mengenede
Büküldüm, eyvah eyvah !
Çiğ oldum goncalara
Yol buldum hancılara
Beş vakit kancalara
Takıldım, eyvah eyvah !
Budandım boğum boğum
Sıfıra indi çoğum
Tarlaya tohum tohum
Ekildim, eyvah eyvah !
Düştüm dağın kışına

Döndüm gurbet kuşına
Kabirlerin başına
Dikildim, eyvah eyvah !
Mustafa CEYLAN

4-MUHASEBE
“Yarın hesaba çekilmeden önce her gün kendi nefsini hesaba çekip
şerlerini yok etmeye ve hayırlarını ziyade etmeye çalışmak.”
MUHASEBE
İşte geldik gidiyoruz yokuş kimin düz kimin?
Sen kimsinki yol bulasın yürüdüğün iz kimin?
Mecnunun Leylası vardı Keremin Aslıhan’ı
Aklın sıra yanıyorsun alev kimin köz kimin?
Bilmez misin incitirsin gönül denen dergâhı?
Müridin mürşide doğru çevrilir güzergâhı
Ya niçin söylemiyorsun bu feryadı bu âhı
Yanakların yosun tutmuş göze kimin göz kimin?
Aylara sitem edersin yılınan kavgalısın
Zehire ekmek banarsın balınan kavgalısın
Ömür bağın gazel olmuş dalınan kavgalısın
Kendini ne sanıyorsun kabuk kimin öz kimin?
Seher vakti bir kulak ver bülbüllerin sesine
Güle boyun eğdiğinden har batar sinesine
Kazanoğlu vakit varken gir arif meclisine

Sen sus bilenler konuşsun sohbet kimin söz kimin?
Aşık KAZANOĞLU
*
MUHASEBE
(M)üjdeler, müjdeler verin, aydınlığın türküsünü yakana
“Selâm doğru yola uyana olsun”
Dip dalgası, nefsinin yokuşundan akacak,
Görülecek hesabın, susma n’olursun…
(U)zun gecelerin seherleri öptüğü
Pamuğun içinde yürüyen yollarda iplik
Yaprağında ağacın gün doğumlu sancılar
Köklerde anlatılmaz gariplik.
(H)aydi çık sefere, tak ışık kanatları
Başaklarda depreniş, sularda bir kör ebe
Yaralı kuşların bitir hüzünlerini, gel anlat !
Nasılmış muhasebe?
(A)h be ah ! Topla, çıkar, çarp, böl; doğru mudur terazin?
Kaç arşındır, mazine sakladığın yağmalanmış arazin ?
Hangi vakit gelecek, biliyor musun?
Azrail’in…
(S)ür atını güneşe, karşıla gelenleri
Bu gelenler Hacı Bayram erenleri
Solfasol’dan aşağı çotuk çotuk üzüm var
Yarasına yüzyılların inanın ki çözüm var.
( E )şkiyâ karanlığın bağrını delen ateş
Caddelerde müthiş koku, insan tenindeki leş
Yarını düşün, yarını; eşim, dostum, kardeşim;
Elif lâm mim…

( B )u kelebek vadesi, bu bitiveren rüyâ
Azap dehlizlerinden yükselen korkunç sesler
Gezip dolaştığın yerlerde yok olan medeniyet
Vekilsiz son savunma, cılga yolda hevesler
( E )y Ceylanlar ceylanı, jelâtin bu hayatlar
Bir imtihan salonu, ortasında hayat var.
Ağlar sürüklenen gazel, eskir güzelden daha güzel
Muhasebe yap da git, bu vakit sana özel…
Mustafa CEYLAN

5-TEFEKKÜR
“Hak ve hakikat üzerinde düşünerek, kudsî kelâm üzerinde fikir imâl
ederek sözlerin ve hâllerin gösterdiği gerçekleri anlamaya çalışmak”
TEFEKKÜR
Sen kaymak ye bende çorba
Senin benden ne farkın var ?
Gübre olur torba torba
Senin benden ne farkın var ?
Sarayda yaşayan ağa
Zannetme düşmezsin yoğa
Gireceğiz bu toprağa
Senin benden ne farkın var ?
Fakiriz hor bakma bize
Beni dinle gir bu ize

O ki saracaklar beze
Senin benden ne farkın var ?
İlimi sinene sindir
Benlik libasını indir
Gelenler gitmek içindir
Senin benden ne farkın var ?
Amentüde yönümüz bir
Evvelimiz sonumuz bir
Kitabımız dinimiz bir
Senin benden ne farkın var ?
Kazanoğlu solar gülün
Can çekili susar dilin
O ki ahirimiz ölüm
Senin benden ne farkın var ?
Aşık Kazanoğlu
*
DÜNYA İÇİNDE DÜNYA
Irmaklardan denizlere akar su
“Ak ! Ak !” diyen bir dünya var içinde.
Bulut olur sonra göğe çıkar su
“Çık ! Çık !” diyen bir dünya var içinde.
Suda balık, balıkta göz parlıyor
Bir derede yüz bin hayat kaynıyor,
Balık suya, dere kime oynuyor ?
“Oh ! Oh !” diyen bir dünya var içinde.
Hıçkırıp duruyor sararan yaprak,
Yağmuru bekliyor yaprakla toprak.
Gül dalı şebneme süslü salıncak

“Hah ! Hah !” diyen bir dünya var içinde.
Kar düşmüş, sırrını saklamış buzlar,
Şadırvanda güvercindir susuzlar,
Su bekleşir dışı yeşil karpuzlar
“Ah ! Vah !” diyen bir dünya var içinde.
Asma dalı salkımlardan eğilmiş,
Sanki üzüm ona göre değilmiş.
Yorulmuş, terlemiş bana bak demiş
“Bak ! Bak !” diyen bir dünya var içinde.
Mavi göğe bir merdiven kurmalı,
Bulutları birbirine vurmalı...
Çeşme bekler, ceylan gözlü sürmeli
“Hak ! Hak !” diyen bir dünya var içinde.
Mustafa CEYLAN

6-TEZEKKÜR
“Daima Hakk’ı anmak ve zikretmekle meşgul olmak”
TEZEKKÜR
Yeryüzünde canlılar
Seslenir Allah diye
İnni cini ne ki var
Seslenir Allah diye
Bastğımız şu toprak

İnanmasan dinle bak
Ağaçlardaki yaprak
Seslenir Allah diye
Göklerin gürültüsü
Suların şırıltısı
Kuşların cıvıltısı
Seslenir Allah diye
Düşen her kar tanesi
Başakların danesi
Yağmurun rahmet sesi
Seslenir Allah diye
Cennetteki huriler
Denizdeki sürüler
Mezardaki diriler
Seslenir Allah diye
Kazanoğlu’yum bence
Yap nefsine işkence
Derviş zikir edince
Seslenir Allah diye
Aşık Kazanoğlu
*
ZİKRİNİ YAPAR
Lisan-ı hâl ile cümle mahlukat
Allah ü Ekber der zikrini yapar.
Kâinat denilen muazzam sanat
Allah ü Ekber der zikrini yapar.
Kitap, yazarının adını anar
Kelebek çiçeğe “Hu! ” der de konar

Bulutlar, yağmurlar, çağlayan sular
Allah ü Ekber der zikrini yapar.
Örümcek ağını sarıp sarınca
Göçmen kuşlar yuvasına varınca
Karanlık gecede minik karınca
Allah ü Ekber der zikrini yapar.
Karlı dağlardaki bulutlu başlar
Ağaçlar, çiçekler, böcekler, kuşlar
Uçuruma düşen kayalar, taşlar
Allah ü Ekber der zikrini yapar.
Vücut hücrelerim, damarda kanım
Coğrafyam, iklimim, güzel vatanım
Ten içinde canım, yüce imanım
Allah ü Ekber der zikrini yapar.
Bükerek boynunu saksıda çiçek
Yerin altındaki solucan, böcek
İhtişamlı zaman, geçmiş, gelecek
Allah ü Ekber der zikrini yapar.
Okyanus içinde duran perdeler
Yedi gökyüzünde dönen sahneler
Nineler, dedeler, küçük bebeler
Allah ü Ekber der zikrini yapar.
Amel defterimi yazan kâtibim,
İy’ olmaz yâremi saran tabibim
Bir uyum içinde beynimle kalbim
Allah ü Ekber der zikrini yapar.
Yaradan aşkıyla büsbütün cihan
İçimde taht kurup oturan ceylan

Kırlangıç, köstebek, fil, deve, ceylan
Allah ü Ekber der zikrini yapar.
Mustafa Ceylan

7-İTİSAM
“Sımsıkı yapışmak demektir. Kur’an’ı Kerim’deki “Vatesimu bi
hablillâh-Allah’ın ipine sımsıkı sarılın” mealindeki âyetin mânasına
uygun olarak vesileye bağlanmak.
İTİSAM
Bizi yaratana tabi
Olmayana şaşıyorum
Kur andır Hakk’ın kitabı
Uymayana şaşıyorum
Ol Resul Hakkın serveri
Tüm insanlığın rehberi
Beş vakit Allah u Ekber’i
Duymayana şaşıyorum
Gel sende durma koş deyip
Bu kervana yetiş deyip
İslamın şartı beş deyip
Saymayana şaşıyorum
Zikirle doldur tasını
Çekme dünyanın yasını
Üstünden kin libasını
Soymayana şaşıyorum

Kazanoğlu kul Sübhana
Çekileceğiz divana
Namaz farzdır müslümana
Kılmayana şaşıyorum
Aşık Kazanoğlu

*
AĞLADIM
Bütün yürekleri aydınlık tutan
Kudret kandilini gördüm, ağladım.
Bütün eğrileri nurla doğrultan
Işıktan giysiler ördüm, ağladım.
Cennet kapısından içeri baktım,
Irmaklar misali çağlayıp aktım,
Nefsimi iğneli fıçıya soktum,
Yüzümü toprağa sürdüm, ağladım.
Buldum Hak diyerek açan gülümü,
Düğün merasimi saydım ölümü,
Yavan hesaplardan çekip elimi
Bağlayıp divana durdum, ağladım.
Anladım sırrını, arşın, âlemin
Fâniyi, bâkiyi yazan kalemin.
Yunus ellerimden tuttu...Yetmiş bin
Hisardan içeri girdim, ağladım.
Dost bağında bülbül oldum şakıdım,
Aşk halısın usta oldum dokudum,
Doksan bin kelâmı hemen okudum

Kudret lokmasına erdim, ağladım.
Canan meclisinde coşan erlere,
Selâm verdim kutbu devran pirlere.
Yedi gök yüzüne, yedi yerlere
Ben’ i zerre zerre serdim, ağladım.
Perdeyi gözümden açtım kaldırdım,
Hikmet deryasına bin tas daldırdım,
Kâmil hayat ile testim doldurdum,
Dolmayan testiyi kırdım, ağladım.
Gördüm güzelliği gördüm her yanda,
Solmayan çiçekler açtı dünyamda,
Atomdan hızlıca gittim bir anda
Doksan günlük yola vardım, ağladım.
Yüzbin bıçak attım kendi derime,
Nice ilim kattım bildiklerime,
Şu küçük dünyada gördüklerime,
Hakikat mührünü vurdum, ağladım.
Canlar meclisine canan hoş geldin!
Kanayan yareme bir melhem oldun.
Ey miskin Ceylan’ ım ölmeden öldün
Gönül yarasını sardım, ağladım.
Mustafa Ceylan

8-KARAR
“Şüphe ve tereddüdlerden kurtulup sakin ve sabit hale gelmek.”
KARAR
Dil zikir ederken gözler yaş döker
Ağlar ağlar Yaratan’a yönelir
Bulutlara doğru başını diker
Bütün dağlar Yaratan’a yönelir
Alim Besmeleyle başlar vaaza
Kuşlar ALLAH diye başlar avaza
İnananlar niyetlenir namaza
Elin bağlar Yaratan’a yönelir
Bütün canlılara dağılır paylar
Eriyen seneler tükenen aylar
Deryalar ırmaklar nehirler çaylar
Sular çağlar Yaratan’a yönelir
Şükre başlar ovadaki sürüler
ALLAH aşkı ile uçar arılar
Huriler melekler göçmüş diriler
Bütün sağlar Yaratan’a yönelir
Karanlığı aydınlatan ışıklar
Sabır sofrasına konan kaşıklar
Kazanoğlu aşka düşen aşıklar
Bağrın dağlar Yaratan’a yönelir
Aşık Kazanoğlu
*

GÖR
………......-Berhudar Ramazan Çeşme Kardeşime..Özlem ateşiyle yanmışım deme
Ayaz gecelerde ocak ol da gör.
Has gül bahçesinden öte gideme
Öksüze, yetime kucak ol da gör.
Çıkar anıları bir bir resimden,
Bunca olaylardan, bunca isimden...
Bengisu bekleme giden mevsimden
Çevir takvimleri çocuk ol da gör.
Her ne arar isen vardır insanda,
İnsan ki aşk arar Martta-Nisanda...
Direksiz semaya uçtuğun anda
Yakıtı tükenmiş uçak ol da gör.
Hacer ül esved ol dost Kâbesinde
Yedi dil, bir dile dönsün sesinde.
Yok olan aşkların kulübesinde
Ucundan buz sarkan saçak ol da gör.
Aynaya benzersin hem de tıpa tıp
İnsana insanı gözle yansıtıp;
Umut doruğunda kından sıyrılıp
Buluta saplanan bıçak ol da gör.
Işık salkımıyla bağ yap özünü
Hoşça bak herşeye çevir yüzünü.
Karanlık gecede yumma gözünü
Soğuk güneşlere sıcak ol da gör...
'Ölmeden evvelce öl' de öyle gör...
Mustafa Ceylan

9-RİYAZET
“Nefsin isteklerine aykırı hareket ederek nefsini terbiye etmek. Açlığa,
susuzluğa, uykuya ve çok söz söylemeye karşı nefsini, muhafaza
ederek bunların tesirine mağlup olmayacak derecede bir ruh kuvveti
ve metaneti kazanmak”
RİYAZET
Kulağını açta dinle sözümü
Anlamadan karşı çıkma ne olur
Birlikte tut kabuğunla özünü
İyilik etmekten bıkma ne olur
Her zaman verdiğin sözün eri ol
Tövbe eyle günahlardan beri ol
Zemzem suyu gibi arı duru ol
Sakın bulanıpta akma ne olur
Nefsin zincirinden kopmaya çalış
Bilmediklerini bilene danış
Herkesin kalbini yapmaya alış
Gönül Kabesini yıkma ne olur
Sağlam sarıl Yaratanın ipine
Hakir görme kulu bakıp tipine
Keskin sirke zarar verir küpüne
Öfkeyi boynuna takma ne olur
Başına iş açar beyhude merak
Önce konuşanı dinle susarak
Her zaman sohbeti tadında bırak
Zehir olup ağız yakma ne olur

Kazanoğlu boş nasihat etmesin
Ayakların baştan ayrı gitmesin
Toprak olki bereketin bitmesin
Kimseye tepeden bakma ne olur
Aşık Kazanoğlu
*
Sen Diye Diye
Dokuz gök, dört unsur sen diye yanar
Canımın içinde sen diye diye...
Üç mevlud, üç gece, üç hikmet sunar
Canımın içinde sen diye diye...
Toprak ayağımda dalgalanıyor,
Onsekizbin âlem halkalanıyor,
Yedi deniz aşkla çalkalanıyor
Canımın içinde sen diye diye...
Bir saniye sensiz edemiyorum,
Şaşırdım, bir yere gidemiyorum,
Bir kızgın saçtayım tütemiyorum;
Canımın içinde sen diye diye...
Omuz başlarımda melekler gördüm,
Dokuz gökten öte felekler gördüm,
Yağmuru getiren ulaklar gördüm
Canımın içinde sen diye diye...
Dünya toz zerresi gözümde şimdi,
Aşkın alev alev özümde şimdi,
Nice günah yanar közümde şimdi
Canımın içinde sen diye diye...

Ceylan'ım dokuz gök üstüne çıktı
Dostun yollarına gönlünü yıktı
Mesafe kısaldı, sonsuza aktı;
Canımın içinde sen diye diye...
Mustafa Ceylan

10-SİMA
“İşitme. Hakk’ın sesini işitme ve sözünü dinleme. Yol sahiplerinin,
bilhassa Mevlevîlerin topluca devrederek zikretmeleri.”
SİMA
Elestü bezminde ikrar vermişiz Allah’a biz
Emri ile tabi olduk ol Resulullaha biz
Cebrail gökten indirdi kuranı ayet ayet
Ona göre yaşasaydık girmezdik günaha biz
İnsanlara hizmet eder meleklerin hurisi
Evliyalar Enbiyalar döner çarkın perisi
Üç kişi yola giderken rehber olur birisi
Bir mürşide mürit olduk bağlandık dergâha biz
Kazanoğlu serden geçer bu sözleri söylerken
Şükreden gani Süphan’a kuş bile su içerken
Niyet kıyam rukü secde Mevlâ’yı zikrederken
Yönümüzü dönüyoruz daim Beytullah’a biz
Aşık Kazanoğlu
*
EY DOSTUM !

Güneş olup zamanların üstüne
Doğmalısın Hakk sözüyle ey dostum!
Muhteşem bir iman ile nefsini
Boğmalısın Hakk sözüyle ey dostum!
Yağmurlaşıp ahir zaman çağına
İnsanlığın su bekleşen bağına
Ateşlenen nice gönül dağına
Yağmalısın Hakk sözüyle ey dostum!
Düşerekten kızgın saçtan potaya
Aşk kılıcın kuşan da gel ortaya
Cümlelerin sonundaki noktaya
Sığmalısın Hakk sözüyle ey dostum!
Akıl deposundan çıkar gururu
Beyninden atıver, sancılı uru
Bulutların memesinden yağmuru
Sağmalısın Hakk sözüyle ey dostum!
Tamahkârlar ebediyen bir hasta
Cömertlere yol gösterir tek usta
Gizleyerek iyiliği üst üste
Yığmalısın Hakk sözüyle ey dostum!
Helâl kazan ekmeğini, aşını
Dindir gayri gözlerinin yaşını
Hakikatin karşısında başını
Eğmelisin Hakk sözüyle ey dostum!
Beyaz sayfa kabul etmez bir hata
O mükemmel seni, beni okuta
Ellerinle aşk dağından buluta
Değmelisin Hakk sözüyle ey dostum!

Ruh kökünde gurbet mi var, sıla mı?
Kâinata esirgeme selâmı
Dilindeki tüm lüzumsuz kelâmı
Koğmalısın Hakk sözüyle ey dostum!
Ey Ceylan’ım kaybetme hiç izini
Üzülme de, ışık eyle sözünü
Kayalara çarpan yorgun dizini
Oğmalısın Hakk sözüyle ey dostum!
Mustafa Ceylan

II-KAPILAR(EBVAB)
1-HÜZÜN
2-HAVF
3-İŞFAK
4-HUŞU
5-HAYRAT
6-ZÜHD
7-VERÂ
8-TEBETTÜL
9-VECD
10-RAĞBET

1-HÜZÜN
“Aşırı sevinme ve yerinmeden uzak, bu iki halin orta yerinde olmak”
EĞLENİR
Sade ramazanda kurbanda değil
Gücü yeten bayram eder eğlenir
Eğer muhabbete vermişse meyil
Derdi atan bayram eder eğlenir
Barış ehli olmak lâzım başından
İman altısından İslam beşinden
Şükür sofrasından sabır aşından
Lokma yutan bayram eder eğlenir
Bir mazlumun tutabilsen elini
Yaşlıların düz eylesen yolunu
Ham kelâma yasaklasan dilini
Güzel lisân bayram eder eğlenir
Dağıtsan üstünden kibirli sisi
Tüm cihana eksen barış bitkisi
Sarıp kucaklasa herkes herkesi
Cümle insan bayram eder eğlenir
Kazanoğlu Hak yolunda yorulsa
Dostluk bağlarından güller derilse
Üstüne sevgiden örtü serilse
Bütün vatan bayram eder eğlenir
Aşık Kazanoğlu
*

İP ÜSTÜNDE CAMBAZA
İp üstünde cambazın güldüğüne bak hele
Kendi gibi herkesi
Kırıp geçirmektedir, bu nasıl bir mesele?
Havaya atar fesi.
Işmar eder göz kaşı, sapar çılga yollara
Nedense atar nara
Bakmaz cism-i canına, emanet olmuş tele
Ziftli suyun teresi.
Yüksek dağlar onundur, başı bulutta kavak
Zilli, zurna, çıngırak
Anlamadım bir türlü, nasıl düştü bu hale
Kayıp etmiş adresi.
Aşırı bir sevinme, her şeye hakim sanki
Yemiş, yutmuş inanki
Kovanı yanmış arı, boş teneke velvele
Frensiz kamyon sesi.
Oysa,
Ölüm var,
Ahiret var
Ve
Açmış ağzını kara toprak,
Sonuna kadar.
İnceden bir hüzün giymeli benlik
İnceden…
Yedi küpeli gün çiçeğini sulamalı arada bir
Düşmeden pençereden…
Mustafa CEYLAN

2-HAVF
“Hakk’ın rızasına aykırı hareket etmekten şiddetle kaçınma hissi,
korku hali”
HAVF
Güzün yaprak döker yazın bar verir
Örnek istiyorsan kuru dal yeter
Kamiller zerrede kürreyi görür
Oku öğren gerçekleri bul yeter
Asalette örnek soyluda harman
Çilede sabır ol vicdanda ferman
Zalimlere düşman dertliye derman
İrfan meclisinde kendin bil yeter
Karnı tokum deme yanında açın
Peşine takılma dünyalık tacın
Desinlere gitme kibirden kaçın
Daima verdiğin sözde kal yeter
İlimle bilimle yarış zamanla
Öğrenerek noksanların tamamla
Söyleneni dinle mânayı anla
Sana lâzım olanları al yeter
Kendin mahkeme et sorguya yatır
Evvela iğneyi kendine batır
Gerçek ile dolaş doğruyla otur
Bir mürşidin pınarından dol yeter
Kazanoğlu dosta yol olamadın
Kendin ile ehli hal olamadın

Kaya yaramadın kül olamadın
Emrah gibi gurbet elde öl yeter
Aşık Kazanoğlu
*
KORKARIM
Bu fani dünyada yaptıklarımdan
Mevlâ’m razı olmaz diye korkarım
Yâr diye, yol diye gittiklerimden
Rabb’im razı olmaz diye korkarım.
Yaptığım, kalktığım, uzandığımdan
Türlü libasları bezendiğimden
Kâr diyerek belki kazandığımdan
Allah razı olmaz diye korkarım.
Fakiri yetimi gözetmediysem
İlâhî gerçekten söz etmediysem
Mâna yollarında iz etmediysem
Rahim razı olmaz diye korkarım
Geçimim uğrunda yaptığım iş’ten
Gönlümde taht kuran gerçekten, düşten
Bunca telâşımdan, hâl ve gidişten
Hüda razı olmaz diye korkarım.
Veliyle deliyi bir tuttu isem
Günahla sevabı unuttu isem
Kul hakkını bilerek yuttu isem
Tevvâb razı olmaz diye korkarım
Şiire benzetip yazdıklarımdan
Yıllarca güldürüp üzdüklerimden

Oğlumdan, kızımdan, evlâtlarımdan
Rahman razı olmaz diye korkarım.
Mustafa Ceylan

3-İŞFAK
“Şefkat, merhamet ve yumuşaklıkla davranma hali.”
İŞFAK
Hiçbir âşık maşukuna varmamış
Şemsin Mevlâna’ya vardığı gibi
Nefret tükenmemiş kavga bitmemiş
Kabilin Habili vurduğu gibi
Şafağı sökerken seyret güneşi
Halil’i yakmamış Nemrut ateşi
Keşke kucaklasa kardeş kardeşi
Sarmaşığın camı sardığı gibi
Gir ilim nehrine gönlün yu götür
Zikiri tesbih et dilen hu götür
Seviyorsan yüreklere su götür
Ferhatın kayayı yardığı gibi
Fıtınalar susar kaybolur duman
Nehirler kesilir yok olur umman
Eser koy ki diri dursun her zaman
Şehidin mezarda durduğu gibi
Kibir kalesini yıkmasını bil
Cehalet yurdundan çıkmasını bil
Herkese bir gözle bakmasını bil
Güneşin dünyaya vurduğu gibi

Azmeden elbette başarır zoru
Dünya dümdüz olur çalınca boru
Dostuna siper ol canınla koru
Örümcek ağını ördüğü gibi
Kazanoğlu tükenmeyen yaresin
Gözeleri yosun tutmuş deresin
Gayret etki Yaratan’ı göresin
Resul’ün miraçta gördüğü gibi
Aşık Kazanoğlu
*
ŞEFKAT-MERHAMET
Hayat ovasına yağmur taşıyan
Pamuk bulutlardır, şefkât-merhamet.
Çile girdabında müjdeyse zaman,
Derdi unutmaktır, şefkat-merhamet.
Bin umut çıkarmak ömür göçünden,
Affetmek suçluyu büyük suçundan,
Ağ gibi örülmüş yollar içinden
Hak yolu tutmaktır, şefkat-merhamet.
Tohumun baharda filizlenmesi,
Ateşin rüzgârda alazlanması,
Cılızın azıcık palazlanması
Yetimi kurtarmaktır şefkat-merhamet.
Yıkmak-bölmek değil, birleştirmektir,
Sevgiyi gönüle yerleştirmektir,
Cümle şom gözleri körleştirmektir

Bir ışık yakmaktır şefkat-merhamet.
Sunmaktır dertliye çarelerini,
Sarmaktır kanayan yarelerini,
Dost bilmek, can görmek birilerini
Sonra sarılmaktır, şefkat-merhamet.
Germektir göğsünü onca zorluğa,
Beyaza, siyaha, ala, morluğa.
Canlıya, cansıza bütün varlığa
Bir gözle bakmaktır şefkat-merhamet.
Mustafa Ceylan

4-HUŞU
“Tevazu gösterme, aşağıdan alma, Allah katında nefsini hor ve hakir
görme.”
HUŞU
Bir yanımda dolu bildim kendimi
Bir yanımda boşa çevirdin beni
Bir yanımda yıktın gönül bendimi
Bir yanımda başa çevirdin beni
Bir yanımda karalandım aklandım
Bir yanımda garip kaldım saklandım
Bir yanımda öz nefsimden oklandım
Bir yanımda tuşa çevirdin beni
Bir yanımda genç ömrümü çürüttüm
Bir yanımda kendimi zor yürüttüm

Bir yanımda gözlerimi kuruttum
Bir yanımda yaşa çevirdin beni
Bir yanımda yağmur oldum çilendim
Bir yanımda hergün umut dilendim
Bir yanımda toprak oldum elendim
Bir yanımda taşa çevirdin beni
Bir yanımda Kazanoğlu az bildim
Bir yanımda sitemini naz bildim
Bir yanımda seni bana yaz bildim
Bir yanımda kışa çevirdin beni
Aşık Kazanoğlu
*
BEKLEMEK LÂZIM
Çatlayan toprağa buluttan yağmur
Yağacaktır diye beklemek lâzım.
Bu çılgın geceye ufuklardan nur,
Doğacaktır diye beklemek lâzım.
Bir küçük fidana nice bağları
Bir saniye vakte cümle çağları,
Minicik yüreğe koca dağları
Sığacaktır diye beklemek lâzım
Kul olan-nefsini, kötüyü-iyi
Sevginin hamuru kini, öfkeyi
Hakikat iklimi aşkla geceyi
Boğacaktır diye beklemek lâzım.
Develer, çöllerden koşarak suya

Sular son vererek büyük uykuya
Bebeğin elleri Merih'e, ay'a
Değecektir diye beklemek lâzım
Mustafa Ceylan

5-HAYRAT
“Eliyle, diliyle ve gönlüyle pek çok hayırlar işleyerek halkın hayırlısı
olmak.”
HAYRAT
En yüce varlıktır bu beni adem
Gönül hanesinde zikir var zikir
Semazenler el açıpta dönerken
Neyin nağmesinde zikir var zikir
Her canlı payına düşeni alır
Hamd edenler elbetteki yücelir
Ekilir biçilir sofraya gelir
Başak danesinde zikir var zikir
Güneş vurur tabiatı yandırır
Şimşek çakar bulut rahmet indirir
Kelebeği hangi sevda döndürür
Onun dönmesinde zikir var zikir
Sular ALLAH aşkı ile yanarken
Resul’ ün teriyle güller kokarken
Yavruları için rızka koşarken
Kuşların sesinde zikir var zikir

Kazanoğlu şükrederken Allah’a
Asla mihnet etmez sultana şaha
Mürşidini bulup bağlan dergâha
HAK sermayesinde zikir var zikir
Aşık Kazanoğlu
*
Hayrat Çeşme
Bilir misin gecelerin koynunda
Bir çeşme var, akar akar, hep akar...
Erenlerin, kitapların içinde
Bir çeşme var, akar akar, hep akar...
Gece gündüz dost yolunda eğleşen
Kuşlar ile yolcularla söyleşen
Bayram günü yetimlerle ağlaşan
Bir çeşme var, akar akar, hep akar...
Düşüvermiş dertlilerin derdine
Dertlerimi zevk edinmiş kendine
Asırlardır sevenlerin gönlüne
Bir çeşme var, akar akar, hep akar...
Bilir misin suladığı ağacı?
Yaprakları, çiçekleri duacı...
Yüreğimden sana doğru ey bacı
Bir çeşme var, akar akar, hep akar...
Ufukların yangınını söndüren
Yanlış yoldan yolcuları döndüren
Bulutları çekip çekip indiren
Bir çeşme var, akar akar, hep akar...

İşittim de çölün-gülün sesini
Sevinçimden göğe attım fesimi;
Hikmet ile dolduracak tasımı
Bir çeşme var, akar akar, hep akar...
'Hayırlıdır alan elden veren el'
Gariplerin rüyâsına giren el,
Susuz kalma sevdiceğim durma gel
Bir çeşme var, akar akar, hep akar...
Bilir misin bulutları, buharı?
Her çeşmenin gökyüzünde baharı,
Sağa, sola, aşağı ve yukarı
Bir çeşme var, akar akar, hep akar...
Mustafa Ceylan

6-ZÜHD
“Emredilenleri yapmaya, yasaklardan kaçınmaya çalışarak ibadet ve
taatle meşgul olmak.”
ZÜHD
Çıkar benlik libasını sözü bir karara koy
Elde hatayı arama kendini kantara koy
Nefsine esir olanlar iblise hizmet eder
Yanaş mürşit gözesine testini pınara koy
Baştan ayağa temizlen imanın nuru ile
Bir gün olur uyanırsın ecel şamarı ile
İmtihana çekilirsin bin türlü soru ile
Zaman geçip gün dolmadan ömrünü pazara koy

Kazanoğlu gel sırala yaptıkların yan yana
Ahireti düşündün mü bakarken kabristana?
Ölüm sevinç haberidir müjdelenen insana
Yesevi gibi kendini ölmeden mezara koy
Aşık Kazanoğlu
*
GÖZÜMÜZ YOK BU DÜNYADA
Gönlümüz yok bu dünyada
Alan alsın, satan satsın...
Ellerimiz nefsimizin
Yakasından tutup atsın...
Bir menzile ulaşalım,
Alev alev tutuşalım
Bir mecliste buluşalım
Dost söylesin, dost anlatsın...
Ne ararsan var insanda,
Gözümüz yok ün'de-şan'da
Can gizlidir nice canda
Can canânı geldi sansın...
( Z)arfla mazruf arasında selefon zaman
B( Ü )yük uğultularla geçip gidende
Ba (H )tın korkunç çıkmazında ak alınlar
Ve a(D)aksız bıçaklarda nefsanî sırlar…
( Z)ar kadar ince, ömür dediğin
Y( Ü )k çekmez vagonlar bağlı uykularımıza
Sa(H )iden yalan dipten bucağa dünya
Ve a(D)alet baykuş kanatlarında çırpınan rüya…

Özetin özetidir fanilik gömleği gülüm,
Özetin özeti…
O sebeple ey can !
Terkederek maddiyatı
Yola düşsün gönül atı
İsteyenin olsun evren
Yen nefsini, hem de diren,
Kalkmadan buradan tren
Hazırla neyin varsa…
Mustafa Ceylan

7-VERA
“Haram, uygunsuz ve yersiz, boş şeylerden sakınıp çekinme, takva.
İtisam’ın daha ilerisinde bir bağlılık.”

VERA
Sensin bütün âlemleri var eden
İnandım ezelden Elhamdülillah
Senin kudretinle can buldu beden
İnandım ezelden Elhamdülillah
Veren de sen alan da sen bilirim
Derde derman bulan da sen bilirim
Var olanda kalanda sen bilirim
İnandım ezelden Elhamdülillah
Kuldaki cesaret gayret te senin
Anlatan bildiren kitap ta senin

Cehennemde senin cennette senin
İnandım ezelden Elhamdülillah
Lutfeyleki gözüm Nur’a bakınsın
Aklım beni öz nefsimden sakınsın
Bana şahdamardan daha yakınsın
İnandım ezelden Elhamdülillah
Kerameti verdin ben-i insana
Âdem babamızdır Havva’dır ana
Dirilterek çekeceksin divana
İnandım ezelden Elhamdülillah
Kazanoğlu sen yarattın ben geldim
Beni aciz bir kul seni Hak bildim
Bütün benliğimle sana yöneldim
İnandım ezelden Elhamdülillah
Aşık Kazanoğlu
*
BENZER/SİZ
Nasıl benziyor nasıl, bir insan bir ağaca
Göklerdeki bulutu indirdikçe can gülüm.
Tırtılın yürümesi, sağdan, soldan, her yerden
Çıkmış da seyredersin, işte ona üzgünüm
Birkaç avuç güneş tut, ne olursun can gülüm.
Boş işlerle uğraşma, yıldızlara kafa tut
En çipil yağmurlarla belki ben de ölürüm.
Üçbeş yaprak rüzgârın çıkıp da içlerinden
Kimbilir hangi seher, avcuna dökülürüm ?
Kendine bir kardeş tut, ne olursun can gülüm.

Aynalanan buzdağı düşer sudan fırına
İblisin nefesinden çıka gelir fırtına
Alnımızda al öfke yırtılır, sökülürüm
İncedalan sevgiyi çıkarıp şu cebimden
Birkaç avuç ateş tut, ne olursun can gülüm.
Haramın içi şeker, yutarsın teker teker
Tövbe kurşunu yiyen, serçeler niye seker?
Şehrin göğü üstüme çullandı, bükülürüm
“Kısadır yoksul kolu”, anlarsın bak halimden
Birkaç gerçek sırdaş tut, ne olursun can gülüm.
Nasıl benziyor nasıl, bir insan bir ağaca
Yaz gelende şakrakça meyva dolu sanki biz
Değişen kabuk değil, öze inmiş örümcek
İçimdeki düşmana bulduğum tek çare/siz
Şöyle candan bir eş tut, ne olursun can gülüm.
Mustafa Ceylan

8-TEBETTÜL
“Kesilmek.Masivadan ilgisini keserek ihlâsla Hakk’a teveccüh etmek.”
TEBETTÜL
Dünya bir okuldur insanlar için
İmtihana gelir cihana insan
Tek bir insan asla bütün olamaz
Her zaman muhtaçtır insana insan
Kimi bir padişah olmuş ün vermiş
Kimi yaşadığı çağa yön vermiş
Her peygamber ümmetine din vermiş

Hazreti Ademden buyana insan
Kimi haşa Allah demiş güneşe
Kimi inanç değiştirmiş peş peşe
Kimi puta tapmış kimi ateşe
Sonunda kavuşmuş Sübhan’a insan
İnanmayan insan zülmü bulmuştur
Cahil olan doğru yol mu bulmuştur
Arif mektebinde ilmi bulmuştur
Örnek Konya’daki Mevlâna insan
Kazanoğlu bu can sana emanet
Ömrün var oldukca eyle ibadet
Dünya dümdüz olur kopar kıyamet
Toplanır huzuru divana insan
Aşık Kazanoğlu
*
GİDİYORUM
Açılsa çiçeklerim
Gökleri kucaklarım
Durmayın bacaklarım
Ben yâr’e gidiyorum.
Aşkıyla var eden O
Kendine yâr eden O
Milyonu bir eden O
Ben yâr’e gidiyorum
Olmazı olduruyor
Kalbimi dolduruyor
Yüzümü güldürüyor

Ben yâr’e gidiyorum
El çektim masivadan
Vaz geçtim tüm davadan
Çok sevdim çok, canımdan
Ben yâr’e gidiyorum
İhlâsla sarılmışım
Yanmışım, kavrulmuşum
Göklerden çağrılmışım
Ben yâr’e gidiyorum
Mecnunum, divâneyim
Aşkıyla pervâneyim
Aynada şahaneyim
Ben yâr’e gidiyorum
Ben benden kaçıyorum
Kuş oldum uçuyorum
Sevdim, buluşuyorum
Ben yâr’e gidiyorum
Sıyrıldım maddelerden
Yürüdüm caddelerden
Hız aldım kubbelerden
Ben yâr’e gidiyorum.
Ey Ceylan aşkına koş
Bir ömür sevdalan coş
Kapılar, menziller aş
Ben yâr’e gidiyorum.
Mustafa Ceylan

9-VECD
“İştiyakın galebesi. Akıl gidip halin gelmesi. İlâhî sevginin coşması.”
VECD
Bir sohbette rastlamıştım birine
Adın nedir abi dedim demedi
Konuştukca sohbet indi derine
Kime oldun tabi dedim demedi
Zikir güzelliği lisanda imiş
Hakkın her varlığı cihanda imiş
Şeriat marifet insanda imiş
Bu kaçıncı babı dedim demedi
Onda nur yapılı suratı gördüm
Nefsine verdiği diyeti gördüm
Dedi ki ölmeden cenneti gördüm
İçtin mi şarabı dedim demedi
Dedi ki çok kolay vuslata ermek
Sırrı Yaratan’a canını vermek
Bir garibin müşkülünü gidermek
Nedirki sevabı dedim demedi
Dedimki elimi al avucuna
Dedi bakmadın mı gönül burcuna
Dedim peki ne doldurdun hurcuna
Yaptın mı hesabı dedim demedi
Kazanoğlu herkes çıkmaz bu tahta
Dedi karşı çıkma yazılan bahta
Dedim ömrün geçirmişsin dergâhta

Doldurdun mu kabı dedim demedi
Aşık Kazanoğlu
*
VECD
Aklın sınırları geride kalır
Nice hâlden hâle düşünce ey yâr
Dört unsur, dokuz gök artık kaybolur
Nice hâlden hâle düşünce ey yâr
Kaderler kalemle yazılır gider
Maddeler mânayla ezilir gider
Boyutlar boyutlar çözülür gider
Aklın sınırını taşınca ey yâr
Kitapda nurunu haykırıyorsun
Işık kirmeniyle eğiriyorsun
Bütün kapılardan çağırıyorsun
Aşkın potasında pişince ey yâr
Biter vesveseler, biter hevesler
Sonsuzda kaybolur, renkler ve sesler
Ruhumun özünde bâki âhenkler
Rabbanî huylarla düşünce ey yâr
Cezbeler gönlümü istilâ eder
Sıfatlar küçülür, istifa eder
Melekler, melekler bin safâ eder
Yolcular kem yoldan şaşınca ey yâr
Talibim zâtına, ey Mevlâ’m, ey Rabb
Zuhur mahşerinde giyindir esvab
Zikreden dilimdir, secde eden kalb

Nice âlemleri aşınca ey yâr
İstemem cenneti, isteyene ver
Bana aşkın gerek bin cennet değer
Beni yaratırken sevmişsin meğer
Alnıma aşk mührü basınca ey yâr
Öteler, öteler; gayrılar yoktur
Yolcular, hancılar, sancılar yoktur
Kırbaçlar, tokmaklar, kamçılar yoktur
Gönül maddiyata küsünce ey yâr
Ey Ceylan kaybettin, kaybettin aklı
Eridi, silindi haksız ve haklı
Bir yer arıyordum sevda bayraklı
Direğe bayrağı asınca ey yâr.
Mustafa Ceylan

10-RAĞBET
“Yalnız Hakk’aO’nun emrine, rızasına ve yoluna iltifat, itibar ve rağbet
edip O’ndan başkasına düşkün olmamak.”
RAĞBET
Hak için girdik bu yola
Döndürme ya RESULALLAH
Faydası olmayan dala
Kondurma ya RESULALLAH
Kulun günahına bakma
Müminleri nara sokma

Benlik çorbasına lokma
Bandırma ya RESULALLAH
Erdir ahret rahatına
Cennet istirahatına
Bizi nefisin atına
Bindirme ya RESULALLAH
Büründür esma nuruna
Ak çıkalım huzuruna
Cehennemin çukuruna
İndirme ya RESULALLAH
Geldik dünya denen hana
Hazır eyle imtihana
İmanımı kör şeytana
Yendirme ya RESULALLAH
Kazanoğlu bulsun karı
Terkedecek bu diyarı
Mürşit dolu ocakları
Söndürme ya RESULALLAH
Aşık Kazanoğlu
*
Rağbet
Gönül burçlarında aşkın bayrağı
İlâhi rüzgâra bin yıldır hasret
Bayrağın gölgesi sarmış toprağı
'Hakk! ' diyen yerlerden sanadır rağbet...
Kurtuldum, kurtuldum nefis ağından
Duruyor içimde devamlı gurbet.

Elbise giyindim gök kuşağından
'Rabb! ' diyen göklerden sanadır rağbet.
Bayrağım, toprağım seslenir bana:
'Az kaldı, az kaldı ey Ceylan sabret! '
Hakikat mührünü vurmuş cihana,
'Rabb! ' diyen kırlardan sanadır rağbet.
Daneyi, tohumu yaratan sensin
Cümle tarlalarda heyecan, gayret.
Yedi renk, dört kapı donatan sensin,
'Hakk! ' diyen sırlardan sanadır rağbet.
Yoktur senden önce yada sonrası
Senden bekliyoruz, senden mağfiret!
Mülkün, melekut' un sonsuz sevdası
'Rabb! ' diyen sur'lardan sanadır rağbet...
Semâvat ve arz'ın Kayyum' u Rabb'im
Ben âciz kulunum, sense Azâmet.
Nurunla infilâk etmeli kalbim,
'Hakk! ' diyen nurlardan sanadır rağbet...
Kulunun Hakk'ına kavuşması hak
Senden bekliyoruz kullara rahmet.
Aşkın yağmurunu çöllere bırak,
'Hakk! ' diyen çöllerden sanadır rağbet...
Dönüşler sanadır, tevekkül sana
Rızan ile olur elbet selâmet.
Kara sevdalıdır bu gönül sana
'Rabb! ' diyen gönülden sanadır rağbet.
Mustafa Ceylan

III-MUAMELÂT-YAŞANTI
(Tavır ve hareketlerde, alış verişte, iş görmede uyulacak esaslar)

1-RİAYET
2-MURAKABE
3-HÜRMET
4-İHLÂS
5-TEHZİB
6-İSTİKAMET
7-TEVEKKÜL
8-TEFVİZ
9-ŞUKKA
10-TESLİM

1-RİAYET
“Gözetme, sakınma. Emirlere ve yasaklara titizlikle uyma.”
RİAYET
Ey gönül gözün yaşını dök Fırat’a götürür
Kâmilleri iman nuru hakikate götürür
Baş vurduğun ulu divan Keremetullah olsun
Dünyayı yoktan var eden ol kudrete götürür
Atamız hazreti Adem yoktur asla yabancı
Hakk’a gönül vermiyenin akibeti çok acı
Dünya handır bizler yolcu sade Hakk’ tır kalıcı
Her canlıyı ecel alır ahirete götürür
Kazanoğlu bilmeliyiz nefis düşmanımızı
Zikir zırhıyla saralım gelin imanımızı
Boş işlerle doldurmadan güzel zamanımızı
Devir döner gün tükenir kıyamete götürür
Aşık Kazanoğlu
*
SIĞINDIM
Maişeti temin için koşarken,
Kereminden helaline sığındım.
Kafeste can bülübül gibi coşarken,
Celalinden Cemaline sığındım.
Korktum, korktum ölçüleri kaybettim,
Gerçeğinden hayaline sığındım.
Bu şehirde öksüz, garip, ben yetim

Celalinden Cemaline sığındım.
Zorda kaldım, düştüm, kalktım, doğruldum,
Mucizevi hilaline sığındım.
Bir melekle kabristana çağrıldım,
Celalinden Cemaline sığındım.
Tüm ölçüler yanlış, eğri kantarlar,
Değişmeyen kuralına sığındım.
Yol gösterdi emirler ve yasaklar,
Celalinden Cemaline sığındım.
En sonunda kaçtım bunca zalimden,
Osman’ına ve Ali’ne sığındım.
Haksız hukuk, imansız bir alimden,
Celalinden Cemaline sığındım.
Bataklığın kenarına attılar,
Çalılardan gül dalına sığındım.
Şol nefsimi ilim diye sattılar,
Celalinden Cemaline sığındım.
Hayatımda Kur’an sözü tutunca,
Hâl içinde dost hâline sığındım.
Bu çabucak biten ömür boyunca,
Celalinden Cemaline sığındım.
Rahmetini esirgeme bizlerden,
Gurbetteyim melaline sığındım.
Yanlışlığa düşerlerse sözümden,
Celalinden Cemaline sığındım.
Karıncayı incitmedim, düşündüm,
Bendeki bu Ceylanına sığındım.
Bir acizim dağdan dağa sürüldüm,

Celalinden Cemaline sığındım.
Mustafa Ceylan

2-MURAKABE
“Kendi kendini gözaltında bulundurup kontrol etme, koruma.
Masivadan ilgisini keserek Cenab-ı Hakk’a teveccüh, ibadete dalma”
MURAKABE
Ben bir aciz kulum yalvarıyorum
Beni kâmillere uydur Yarabbi
İrşat eyleyecek dost arıyorum
Bütün şer işlerden caydır Yarabbi
Rahmetini siper eyle günaha
Kuran azimüşşan yeter izaha
Sırrı hikmetinle yönelt dergâha
Başımı eşiğe koydur Yarabbi
Bitsin senden başka olan hayretim
Biliyorum bura benim gurbetim
Rızanı kazanmak bütün gayretim
Dünyalık zevklere doydur Yarabbi
Meleklere ortak eyle sesimi
Dağıt kederimi bitir sisimi
Sil gönlümden günah denen resimi
Huşuyla secdeye eydir Yarabbi

Kazanoğlu rahmetine muhtacım
Sabır köşküm olsun şükürde tacım
Kuldan maldan hiç olmasın davacım
İhlâs libasını giydir Yarabbi
Aşık Kazanoğlu
*
Göz Altında
Dikenleri goncasını
Bulundurur göz altında.
Bahçıvanı bahçesini
Bulundurur göz altında
Kaplumbağa kabuğunu
Yağız atlar topuğunu
Sulak tarla boz tohumu
Bulundurur göz altında
Gönül kuşu kafesini
Bulutlar dağ tepesini
Hakk aşığı nefesini
Bulundurur göz altında
Gökyüzünü yıldızları
Aynaları yaldızları
Çılgın dili ağızları
Bulundurur göz altında
Dallarımız çiçekleri
Toprağımız böcekleri
Anaları çocukları
Bulundurur göz altında

Güvenlikçi mahpusları
Fitilleri fânusları
Yeşil kabuk karpuzları
Bulundurur göz altında
Nurdan sistem gezegeni
Elektronlar çekirdeği
Cümle sözler son gerçeği
Bulundurur göz altında
Şairimiz şiirini
Âlimimiz fikirini
İnanan dost, zikirini
Bulundurur göz altında
Ceylanlarım ceylanını
Mehmetçik de vatanını
Mü' min elbet kelâmını
Bulundurur göz altında
Mustafa Ceylan

3-HÜRMET
“Sevgi ve saygı gösterme.Mahremiyeti bozmama.Haramdan
kaçınma.”
HÜRMET
Gidiş Hakk’a değilse yoldan hâya ederim
Kendi kusuruma bakar elden hâya ederim
Var edende yok edende sensin kadiri mutlak
Yaratanı zikretmeyen dilden hâya ederim

Oku öğren gerçeği bul her şeye böyle deme
Dünyayı zevk edinerek bu ömre gayle deme
Aşka düşen mecnun olur hayâli Leylâ deme
Can canânla buluşmazsa çölden hâya ederim
Ârif olmak isteyenler cahaleti aşmalı
Kelâmı mâna ummanı köpürmeli taşmalı
Dört kapıda ders yapmalı dalga dalga coşmalı
Allah için çağlamayan selden hâya ederim
Adımız Kazanoğlu’dur âşık demişler bize
Senden gelen baş üstüne yük olmaz bendimize
Aşkın sızısı bağlıdır sevda kemendimize
Yalanı riyâyı çalan telden hâya ederim
Aşık Kazanoğlu
*
HÜRMET
Arı kovanlara, peteğe koşar,
Çiçek tozu ile dans edip coşar,
Bahçeden bahçeye süzülüp uçar
Ağızlar, damaklar ballara hasret,
Yaradan aşkına dallara hürmet…
İlahi sistemle döner gökyüzü,
Her mevsim güneşle yanar gökyüzü,
Yanarım, yağmuru sunar gökyüzü;
Sistemin içine gizlenmiş rahmet,
Yaradan aşkına canlıya hürmet…
İlahi sistemle uzar boyumuz,
Çağlardan çağlara akar soyumuz,
Beşikten mezara sürer uykumuz,

Toprak içimizde devamlı gurbet,
Yaradan aşkına toprağa hürmet…
İlâhi sistemle cümle var oluş,
Keşifler, icadlar, deneyler, buluş
Yeşermek, yansımak ve de kayboluş;
Çağrılar, çağrılar seslenir: Sabret
Yaradan aşkına seslere hürmet…
Tohuma toprağa, yaprağa saygı,
Her şeyin sırrıdır yazılan yazgı,
Ürperti, heyecan,umut ve kaygı;
İlâhi sistemle hoş durur sohbet,
Yaradan aşkına sohbeet hürmet….
Ey Ceylan, içinden sevgiler taşsın,
Rabbani hikmetler sana ulaşsın,
Başında Mevla’nın aşkı dolaşsın;
Sakın da haramdan çağırsın cennet,
Yaradan aşkına cennete hürmet…
Mustafa Ceylan

4-İHLÂS
Riya’dan, içiyle dışı birbirine aykırı olmaktan ve gösterişten uzak
olarak samimi ve halis bir kalble iş görmek.”

İHLÂS
İnandık Amentü ettik
İnancımız birdir bizim

Ruh âleminde Hakk dedik
İmanımız hürdür bizim
Engellidir yollarımız
Aşikârdır hallerimiz
Seni anar dillerimiz
Sesimiz hep gürdür bizim
Sığındım şahlar şahına
Girdim ihlâs tezgâhına
Baş koymuşum dergâhına
Libasımız nurdur bizim
Asla bıkmam itaatten
Haz alırım muhabbetten
Bademiz ab-u hayattan
Zemzemi nehirdir bizim
Elimizden düşmez asa
Ne gam kaldı ne de tasa
Arkadaş olduk İlyas’a
Mürşidimiz pirdir bizim
Kazanoğlu kaygusuna
Tövbe ummanında yuna
Yattık vuslat uykusuna
Uyanmamız surdur bizim
Aşık Kazanoğlu
*
OL
İçin, dışın bir olsun,

Özün, sözün nur olsun,
Kur’an sana yâr olsun,
Olduğun gibi görün,
Göründüğün gibi ol !..
Gösterişten uzak dur,
Riyâ tuzak doldurur,
İnsan, Hakk’ın kuludur;
Olduğun gibi görün,
Göründüğün gibi ol !..
Yıka, arıt kalbini,
Talep eyle Rabb’ini,
Bilmelisin sen seni
Olduğun gibi görün,
Göründüğün gibi ol !...
Samimiyet, ciddiyet
İşte gerçek saadet,
Sensin sana şehadet,
Olduğun gibi görün,
Göründüğün gibi ol !..
Aşırılık yakışmaz,
Doğru, eğri bitişmez,
Hazıra dağ yetişmez,
Olduğun gibi görün,
Göründüğün gibi ol !..
Kaderine razı ol,
Silinmez bir yazı ol,
Erenlerin sözü ol.
Olduğun gibi görün,
Göründüğün gibi ol !...

Olayları zorlama,
Canlıları horlama,
Eğilde bir bak cama
Olduğun gibi görün,
Göründüğün gibi ol !..
Dünya fâni, iyi bil !
Etme isyân hep eğil..
Gördüğün gerçek değil,
Olduğun gibi görün,
Göründüğün gibi ol !..
Ceylan kaçma ihlâstan,
Libas giydin kumaştan,
Sevda aşınca baştan,
Olduğun gibi görün,
Göründüğün gibi ol !..
Mustafa Ceylan

5-TEHZİB
“Ahlâk ve tabiatını, beğenilen güzel huylarla süsleyip güzelleştirme,
çirkin hallerden ve huylardan arınıp temizlenme.”

TEHZİB
Bir avare kulum fâni dünyada
Beni bu gafletten kaldır Allah’ım
Gönlüm rehmetinde gözüm mizanda
Bana doğru yolu bildir Allah’ım
Hamdolsun bizlere vermişsin akıl

Günümüz gelince oluruz nakil
Senin güzelliğin bu can bu şekil
Tüm ömrümü ilim doldur Allah’ım
Lutfeyleki dilim hep seni ansın
Yaptığım zikirden iblis utansın
Tövbem kabul olsun ruhum yıkansın
İhlâs ummanına daldır Allah’ım
Cehennem üstüne köprü kurayım
Sualimi kolaylıkla vereyim
Aynı safta Resulümü göreyim
Gözümden perdeyi kaldır Allah’ım
Kazanoğlu umudumuz Süphan’a
Bütün kullar toplanacak divana
Bizi hazır eyle bu imtihana
Günah defterimi sildir Allah’ım
Aşık Kazanoğlu
*
Çok Şükür
Bir zaman dolaştım boşu boşuna
Nice ağuları kattım aşıma,
İmanın nurunu bir gün döşüme
Verdiğinde, kulun oldum çok şükür,
Hakk’ ı, hakikati bildim çok şükür.
Geçen zamanlara tövbeler ettim,
Yıktım da dünyayı kenara attım,
Birliğinden yüce hazları tattım,
Kendi namazımı kıldım çok şükür,
Hakk’ ı, hakikati bildim çok şükür.

He an yanımdasın, andığım zaman
Her an aşkın ile yandığım zaman,
Şu âciz gönlümü sunduğum zaman
İlâhi feyzinle güldüm çok şükür,
Hakk’ ı, hakikati bildim çok şükür.
Kur’ an’ ı “Bismillah” der de okurum
Mısra mısra adın ile şakırım,
Kalbiyle zikreden Ebu Bekir’ im
Muhteşem sevdana daldım çok şükür,
Hakk’ ı, hakikati bildim çok şükür.
Mustafa Ceylan

6-İSTİKAMET
“Bütün işlerinde,emrolunduğu gibi dosdoğruı hareket etmek. Sırat-ı
Müstakim’den ayrılmamak. Doğru ve dürüst iş görmek.”
İSTİKAMET
Ne dünyayı ne ahreti
Bir tek seni istiyorum
Kabul ettim hakikatı
Bir tek seni istiyorum
Sana uydum şeriatta
Tövbekârım tarikatta
Saf tutmuşum mârifette
Bir tek seni istiyorum
Küstüm dünya ziynetinden

Umudum hidayetinden
Kullara ver cennetinden
Bir tek seni istiyorum
Ulu Rabb’im her hak sende
Kul beşer kalır noksanda
Cehenneminde yaksan da
Bir tek seni istiyorum
Sendendir hayırla şerin
Rabb’isin tüm âlemlerin
Meleklerin hurilerin
Bir tek seni istiyorum
Kazanoğlu Hakk dininde
Boynunu büker önünde
Yarın kıyamet gününde
Bir tek seni istiyorum
Aşık Kazanoğlu
*
İŞ GÖRE
Emr-i Hakk’tan ayrılmaya kişiler,
Hakk rızası almak için iş göre…
Haram lokma ısırmaya hiç dişler,
Ağızdan helalinden aş göre…
Doğru yoldan sapıtmaya gidişler,
Hakikatin yollarında düş göre…
Mutluluktur Bismillahla girişler,
Aciz kala, baş üstünde baş göre…

Hakk yoluna düşen cümle kardeşler,
Günahını eritmeye taş göre…
Ballar balı, tadlar tadı sevişler,
Aşk yolunda yaren göre, eş göre…
Kolay olur, güzel olur tüm işler,
Hakk aşkına mevcudatı hoş göre…
Niyetlenen, ak deftere gül işler,
Niyetsizler, yaz ayında kış göre…
Bir mizanda tartılıyor görüşler,
Görmeyenler, elbet şeşi beş göre…
Eşit olsun, nimet-külfet bölüşler,
Ehl-i dünya zafer diye tuş göre…
Kul hakkıyla kepçelere doluşlar,
Dönen ayak kendisini şiş göre…
Ufka doğru aşk atına binişler,
Binemeyen gözlerinde yaş göre…
Ceylan, çığırdan çıkmasın hiç gülüşler,
Rabb adıyla dudağında cuş göre…
Mustafa Ceylan

7-TEVEKKÜL
“Bütün işlerinde, sebeplere tevessül etmekle beraber Hakk’a tevekkül
üzre bulunup O’na dayanmak ve güvenmek, O’ nu vekil edinmek.”
TEVEKKÜL
Acıya kedere gama
Tevekkül eylemek lâzım
Hakk diyen düşmez isyâna
Tevekkül eylemek lazım
Görmez misin kurdu kuşu
Ovayı düzü yokuşu
Yaşadıkca yazı kışı
Tevekkül eylemek lâzım
Bütün canlı Hakk diyor Hakk
Bütün kâinata bir bak
Tam yürekten inanarak
Tevekkül eylemek lâzım
Geldik dünya denen hana
Kalmayacak sana bana
Bütün kullar Yaratan’a
Tevekkül eylemek lâzım
Nehirler ne için akar
Dağ içinde ateş yakar
Yağmur yağar şimşek çakar
Tevekkül eylemek lâzım
Sinekten bal alıyorsun
Otta derman buluyorsun

Nasıl nefes alıyorsun
Tevekkül eylemek lâzım
Her bir meyve ayrı tatta
Bu kadar canlı hayatta
Kazanoğlu her fırsatta
Tevekkül eylemek lâzım
Aşık Kazanoğlu
*
EY RABB’İM…
Sensin Rahim, sensin Kerim, Ey Mevlâ !
Dünya gurbet, âhiretim tek sıla,
Tevekkülle kazanmalı hâsıla…
Hâsılaya şiir yazdı kalemim,
Esirgersin, bağışlarsın ey Rabb’im…
Omuzumda melekleri yarattın,
Âşkın ile felekleri donattın,
Kur’an’ında gerçekleri anlattın
Dolsun aşkın ile tüm kalbim,
Esirgersin, bağışlarsın ey Rabb’im…
Dör kitapla Peygamberler gönderdin,
Hem atomu hem uzayı döndürdün,
Bu kulunu hasretinle yandırdın,
Artık çare bulamıyor bu takvim,
Esirgersin, bağışlarsın ey Rabb’im…
Meleklerin görevini yapıyor,
Zaman, mekân sana doğru akıyor,
Âciz kulun kendi kendin yakıyor,
Yanmasın hiç, soyum-sopum ve kavmim,

Esirgersin, bağışlarsın ey Rabb’im…
Özüm, sözüm aramakta rızanı,
İşitmişim müjdeni ve cezanı,
Kulağımdan eksik etme Ezan’ı,
Seni anar, sana yanar bu ismim,
Esirgersin, bağışlarsın ey Rabb’im…
Yüreğimi sevgin ile süslersin,
Kur’an’ınla ruh kökümü beslersin,
Azrail’le “Haydi bana gel” dersin,
Bu vücuda toprak, yorgan-nevresim,
Esirgersin, bağışlarsın ey Rabb’im…
Bir zerrede bin ummanın oturur,
Peygamber’im beni sana götürür,
Bu zavallı aklı bile yitirir,
Yarattın ki, yalnız seni severim,
Esirgersin, bağışlarsın ey Rabb’im…
Aman Mevlâ’m, tutsak etme sebebe,
İslâm doğar anasından her bebe,
Çekmeliyim her gün ben’i hesaba
Hesap: Eksi.. Şu bağrımı döverim,
Esirgersin, bağışlarsın ey Rabb’im…
Ceylan’ımı tevekkülden ayırma,
Sevabımı, günahımı duyurma,
Olmalıyım şiirlerden bir hurma,
Harfler ile yüreğimi çizerim,
Esirgersin, bağışlarsın ey Rabb’im…
Mustafa Ceylan

8-TEFVİZ
“Havale etmek, ısmarlamak. (İşlerinizi Allah’a ısmarlayın) meâlindeki
âyetin mânasına uygun olarak davranma. Tevekkül’ den daha üstün
derecede Allah’a bağlılık ifade eder.”
TEFVİZ
Allah-u Ekbersin birsin ve teksin
Yok eden de sensin var eden de sen
Hidayetin sonsuz affedeceksin
Nar eden de sensin kâr eden de sen
Kün emrinle cana geldi bedenler
Çoğalmasın beynimdeki nedenler
Gelenler duranlar çekip gidenler
Zar eden de sensin yâr eden de sen
Hayırı ve şerri emir kılansın
Kulun kimden merhameti dilensin?
Bizi bizden daha iyi bilensin
Kör eden de sensin nur eden de sen
Sensin her zerrenin güzellik süsü
Sensin kâinatın sırlı örtüsü
Sen dersen yol olur sırat köprüsü
Genişleten de sen dar eden de sen
Kazanoğlu zararımız artmasın
Alacaklı yakamızı yırtmasın
Kaldır teraziyi günâh tartmasın
Kolay eden de sen zor eden de sen
Aşık Kazanoğlu

*
ALLAH’A ISMARLADIK
Dünyadan gider olduk,
Allah’a ısmarladık.
Var idik, yiter olduk,
Allah’a ısmarladık.
Boş imiş mülküm, malım
Omuzda gider salım,
Dostlarım hoşça kalın,
Allah’a ısmarladık.
Aklıma, hudutuma
Sevgiden bulutuma
Hasretim tabutuma,
Allah’a ısmarladık.
Çiçeğin açmasına,
Kokular saçmasına,
Kuşların uçmasına
Allah’a ısmarladık.
Büyülü sevgilerden,
Duygulu nehirlerden,
Yazdığım şiirlerden,
Allah’a ısmarladık.
Almışız fişimizi,
Tutmuşuz işimizi,
Evlâdı, eşimizi
Allah’a ısmarladık.
Kederli gönlümüze,

Şu fani ömrümüze,
Canlıya, ölümüze
Allah’a ısmarladık.
Dünyanın dönmesine,
Güneşin sönmesine,
Aşığın yanmasıne
Allah’a ısmarladık.
Ey Ceylan, Hakk’a bağlan,
Hayır, şer hepsi O’ndan,
Gidiyoruz dünyadan
Allah’a ısmarladık.
Mustafa Ceylan

9-ŞUKKA
“Hak olan yolda meşakkat ve zorluklardan yılmamak, güçlüklere seve
seve katlanmak.”
ŞUKKA
İrfan yolu meşakkatlı
Yürürüm iznin olursa
Gâh piyade gâhi atlı
Varırım iznin olursa
Ateşe su çekmiş serçe
Gagasıyla seçe seçe
Her gün divanda el pençe
Dururum iznin olursa

İman ettik girdik dine
Gönlümüz kapalı kine
Yüzümü Hakk eşiğine
Vururum iznin olursa
Yok olur dünya denen han
Künfeyekün olur her can
İmanımı günahımdan
Korurum iznin olursa
Derler Kazanoğlu hani?
Elbette olacak fâni
Selâvat getirip canı
Veririm iznin olursa
Aşık Kazanoğlu
*
HOŞ GELDİ, SAFA GELDİ
Türlü zorluk, meşakkat
Safa geldi, hoş geldi…
Dayak, yumruk ve tokat
Safa geldi, hoş geldi…
Bunca zalim ve zulüm,
Gözü yaşlı her gülüm,
Eziyetler ve ölüm,
Safa geldi, hoş geldi…
Kâfirlerin hilesi,
İşkencesi, çilesi,
Baş uçuran palası
Safa geldi, hoş geldi…

Aşılmayan doruklar,
Geçilmeyen zorluklar,
Kaş patlatan yumruklar
Safa geldi, hoş geldi…
Kıyımlar ve sürgünler,
Girdaplar ve vurgunlar,
Alev alev yangınlar
Safa geldi, hoş geldi…
Ey sefilim, şahanem,
Türlü türlü bahanem,
Dünyadaki Cehennem
Safa geldi, hoş geldi…
Kafa kırıp ezenler,
Beni içten üzenler,
Ve derimi yüzenler
Safa geldi, hoş geldi…
Yara, bere hastalık,
Utanmayan kabalık,
İnançsız kalabalık
Safa geldi, hoş geldi…
Ey Ceylan’ım korkma sen,
Zorluklara bakma sen,
Hem öldüren, hem kesen
Safa geldi, hoş geldi…
Mustafa Ceylan

10-TESLİM
“Bütün azalarını ve vücudunu, Hakk’ın irade ve emirlerine teslim edip
O’ nun rızasına uygun hareket ederek selâmet bulmak.”

TESLİM
Ulu Rabb’im söz vermişiz
Duranlardan eyle bizi
Kâmil safına tertemiz
Girenlerden eyle bizi
Asla bozma rotamızı
Muzaffer kıl kıtamızı
Kendimizde hatamızı
Görenlerden eyle bizi
Bizleri mazhar et affa
Ruhumuz varsın tavafa
İlime irfana kafa
Yoranlardan eyle bizi
Tenezzül etmedik taca
Bu dünya bir kapı baca
Lokmamızı her muhtaca
Verenlerden eyle bizi
Pak et kibirin tasını
Sildir gönülün pasını
Dertlilerin yarasını
Saranlardan eyle bizi
Kazanoğlu gel et akıl

Yoksa bitmeyecek okul
Huzuruna tertemiz kul
Varanlardan eyle bizi
Aşık Kazanoğlu
*
TESLİM OLDUM
Görünen ve görünmeyen aza’mla,
Teslim oldum, Yüce Mevlâ’m ben sana…
Günahımla, sevabımla, cezamla
Teslim oldum, Yüce Mevlâ’m ben sana…
Ayaklarım, elim, gözüm, kulağım
Adın ile zikir yapan dudağım,
Bir kulunum, bir âcizim, kurbanım
Teslim oldum, Yüce Mevlâ’m ben sana…
Yaratmışsın bir ilâhi san’atla,
San’atını bozanlardan hep sakla,
Dalga dalga gönlümdeki bayrakla,
Teslim oldum, Yüce Mevlâ’m ben sana…
Varlığımla hep emrine uyayım,
Kur’an’ından hikmetleri duyayım,
İslâmiyet uğruna baş koyayım,
Teslim oldum, Yüce Mevlâ’m ben sana…
Aklım, fikrim, bilgim, görgüm, mantığım,
Hücre hücre hep adını andığım,
Medet diye duaları sunduğum,
Teslim oldum, Yüce Mevlâ’m ben sana…
Takdirinle sınırlanmış beş duyum,
Beş duyumla âciz kalmış bir kulum,

Karıncayı çözemiyor akılım,
Teslim oldum, Yüce Mevlâ’m ben sana…
Can kuşum da çırpınıyor tenimde,
Azrail’in gezer durur yanımda,
Keşfedemem nice sır var kanımda,
Teslim oldum, Yüce Mevlâ’m ben sana…
Vücut şehrim, benim amma, çözemem
Alnımıza bir tek satır yazamam,
Durur kalbim, susar beynim, gezemem
Teslim oldum, Yüce Mevlâ’m ben sana…
Ceylan’ım da toz zerresi büyüktür,
Zerrelerde, ummanlarda ayıktır,
Beni benden alıp giden aşkındır,
Teslim oldum, Yüce Mevlâ’m ben sana…
Mustafa Ceylan

IV AHLÂK
(Güzel Huylar, iyi hareketler, hoş tavır ve davranışlar)

1-SABIR
2-RIZA
3-ŞÜKÜR
4-HAYÂ
5-SIDK
6-İSAR
7-HULK
8-TEVAZU
9-FÜTÜVVET
10-İSBAT

1-SABIR
“Maksadına vasıl oluncaya kadar mahrumiyetlere ve acılara
katlanmak, aldatıcı cazibelerin tesirine mukavemet etmek,
fedakârlıktan kaçmamak, metin olmak.”
SABIR
Hayattaki her zorluğa
Sabrederim şükrederim
Bizi bırakma darlığa
Sabrederim şükrederim
Bülbül feryât eder güle
Gülün nazıdır bülbüle
Onun için her müşküle
Sabrederim şükrederim
Bakar iken doğan güne
İhtiyacın yoktur üne
Rabb’im senin verdiğine
Sabrederim şükrederim
Âlemleri var edensin
Bütün acılarım dinsin
Sahibimiz bir tek sensin
Sabrederim şükrederim
Önce gelenler hani ya?
Nurundan alırız ziya
Her saat dakka saniye
Sabrederim şükrederim
Kazanoğlu da göçecek

Doğanlar gidiyor tek tek
Duam kabul olana dek
Sabrederim şükrederim
Aşık Kazanoğlu
*
SABIR
Sabrın çile çeşmesinden,
İçmesini bilmek gerek…
Dostun gönül köprüsünden
Geçmesini bilmek gerek…
Düşer isen, nice derde
Hem gecede, hem seherde;
Sabır olup yüreklerde
Açmasını bilmek gerek…
Kanatlanıp dost sözünde,
Gecesinde, gündüzünde;
Bir kuş gibi gökyüzünde
Uçmasını bilmek gerek…
Ayrı durma gel sohbete!
Düşme gayri şu gurbete.
Bu dünyadan ahirete
Göçmesini bilmek gerek…
Günâh bana “benim” dedi.
Şeytan tuttu benimsedi,
Sabır ile musibeti
Seçmesini bilmek gerek…

Hani nerde eben-deden ?
Nerelerde ? Niçin-neden ?
Aldatıcı câzibeden
Kaçmasını bilmek gerek…
Terk eyleme hiç yolunu,
Açma kimseye halini,
Sabır ile aşk tohumu
Saçmasını bilmek gerek…
İçip sabır bâdesinden,
Kurtul gönül yâresinden,
Şu dünyanın gündeminden
Düşmesini bilmek gerek…
Ceylan, yok et, kır kafanı,
Çıkar özden Mustafa’nı,
Rüzgâr ekip aşk tufanı
Biçmesini bilmek gerek…
Mustafa Ceylan

2-RIZA
“Hak’tan gelen her ne olursa olsun daima O’ndan razı ve memnun
olmak.”
RIZA
Dokunur aşkın teline âşıklar dile gelir
Diyârdan diyâra gezer aklına sıla gelir
Sinesine dert yerleşir gönlüne yâr sızısı
Düşer Leylâ’nın ardına Kayıslar çöle gelir
Kaderi kara olanın gözünden dökülür yaş

Yatar hasret yatağına yorgan diken yastık taş
Günü ah-u zarla geçer dertle olur arkadaş
Tasayı astar edenin üstüne çile gelir
Kazanoğlu gayret eyle Resulullah nuruna
Tek kişilik sandık ile çıkar ahret turuna
Çağrılır yaratılan yarın Hakk huzuruna
Herkes kendi azığıyla âşık saz ile gelir
Aşık Kazanoğlu
*
MUTLUYUM
Her gün seni anmaktan,
Ben mutluyum… Acaba sen ?
Aşkın ile yanmaktan,
Ben Mutluyum… Acaba sen ?
Bana bir can vermişsin,
Dünyaya gönderemişsin,
Yaşa da gel demişsin,
Ben mutluyum… Acaba sen ?
Altın verdin yirmi dört,
Zenginlik başıma dert
Rahman, Rahim ve cömert…
Ben mutluyum… Acaba sen ?
Türlü nimet bol kazanç,
Sağlık, sıhhat ve ilaç
Verdin… Ey Ulu İnanç !..
Ben mutluyum… Acaba sen ?

Acizeyim, acizim.
Bir çizgidir kaderim,
Sana kulluk ederim,
Ben mutluyum… Acaba sen ?
Rızanı arıyorum,
Sana yalvarıyorum,
Aşkınla ağlıyorum
Ben mutluyum… Acaba sen ?
Olacaktır “ ol “ dersen,
Gelecektir “ gel “ dersen,
Yaşarız sen istersen
Ben mutluyum… Acaba sen ?
Tutsak etme şeytana,
Acı kulun Ceylan’a
Âşıktır birtek sana
Ben mutluyum… Acaba sen ?
Yaradan ey Yaradan !
Yeri-göğü yaratan,
Bu Ceylan Mustafa’dan
Ben mutluyum… Acaba sen ?
Mustafa Ceylan

3-ŞÜKÜR
“Nimetin kadrini ve kıymetini bilip takdir ederek şükretmek.
Eksiğinden dolayı üzülmemek, fazlasını talep ederek hırsa
kapılmamak.”

ŞÜKÜR
Ey Kadir-i Mutlak ey şahlar şahı
İnsan yaratmışsın şükürler olsun
Üstümüze doğdur nurlu sabahı
İslâm yaratmışsın şükürler olsun
Mürşidi kâmilde hâl gizlemişsin
Gönüllere giden yol gizlemişsin
Otta süt çiçekte bal gizlemişsin
İhsan yaratmışsın şükürler olsun
Her yapılan dua sana ulaşır
Şeytanı var ettin mümini şaşır
Bulutların derya derya su taşır
Umman yaratmışsın şükürler olsun
Şerde hayır dedin hayırda da şer
Bilirim âlemler seni zikreder
Yeryüzünde bin bir türlü bitkiler
Derman yaratmışsın şükürler olsun
Âciziz doğruyu bulmamızda Hakk
Her zerreden hisse almamızda Hakk
Doğmamız da hak, ölmemiz de Hakk
Ferman yaratmışsın şükürler olsun
Ahiret kapısı hana sığındım
Lûtfunla var oldum cana sığındım
Kazanoğlu Hakk Süphan’a sığındım
Rahman yaratmışsın şükürler olsun
Aşık Kazanoğlu

*
ŞÜKÜR RABB’İM
Türlü nimet, rızık verdin,
Şükür Rabb’im.. Şükür Rabb’im…
Kur’an’ında yol gösterdin,
Şükür Rabb’im.. Şükür Rabb’im…
İki gözüm görüyor ya,
Ayaklarım yürüyor ya,
Aşkın ilham veriyor ya,
Şükür Rabb’im.. Şükür Rabb’im…
Bir ipektir sanki tenim,
Hiç durmadan işler beynim,
Aşkın ile dolar gönlüm,
Şükür Rabb’im.. Şükür RAbb’im…
Veren sensin nefesimi,
Bezeyensin hoş sesimi,
Bildim gönül kafesimi
Şükür Rabb’im.. Şükür Rabb’im…
Dünyadaki hayatımla,
Varlığımla, sıfatımla,
Oğlum-kızım evlâdımla,
Şükür Rabb’im.. Şükür Rabb’im…
Bir sistemle kurulmuşum,
Çok mutluyum, kul olmuşum,
Yalnız sana vurulmuşum
Şükür Rabb’im.. Şükür Rabb’im…
Yere, göğe uzandırdın,
İmtihanı kazandırdın,

Aşkın ile hep yandırdın,
Şükür Rabb’im.. Şükür Rabb’im…
Noksan değil, sistem tamam,
Muhteşemdir unutamam,
Ben aşkını anlatamam
Şükür Rabb’im.. Şükür Rabb’im…
Ceylan’ını var edensin,
Yüreğini kor edensin,
Yüce sensin, Mevlâ sensin,
Şükür Rabb’im.. Şükür Rabb’im…
Mustafa Ceylan

4-HAYÂ
“Hakk’a ve halka karşı uygunsuz hareket etmekten çekinmek, utanma
hissine sahip olmak.”
HAYÂ
İhlâssız yastığa düşünce başım
Daldım bir rüyâya utanıyorum
Bir ben değil cümle âlem telâşım
Lekelendi maya utanıyorum
Orman yaktık bomba attık terlettik
Füzelerle semaları zorlattık
Kan akıttık pislik döktük kirlettik
Bakınca dünyaya utanıyorum
Çıplak etten görünmüyor sahiller
Mahremini sergiliyor cahiller
Bildiğini inkâr eder ehiller

Kalktı edep hâya utanıyorum
Kanallarla kızgın çöllere sürdük
Irmağın koluna kelepçe vurduk
Hem yıkandık hem yüzüne tükürdük
Girince deryaya utanıyorum
Yardım etmez yanındaki muhtaca
Beş on defa giden oluyor hacca
Riyakâr cemaat çıkarcı hoca
Bıktım saya saya utanıyorum
Kazanoğlu dürüstleri kınamam
Ahret günâhını siler mi hamam?
Verdiği ilimi yapmazsam tamam
Ne derim Mevlâ’ya utanıyorum
Aşık Kazanoğlu
*
HAYÂ
Ne kadar gülünç bir duruma düştün,
Görüp te halini utanmaz mısın?
Karga mısın haram leşe üşüştün.
Görüpte halini utanmaz mısın?
Uygunsuz hareket eder mi insan?
Nurdan zulmetlere gider mi insan?
Melekken yok olup, biter mi insan?
Girip te mezara utanmaz mısın?
Mevlâ her yerde var, her şeyde hazır,
Tutulsan aşkına bulursun huzur.
Peki söyle bana, ne demek muzır?

Sorupta halini utanmaz mısın?
Yaşına, başına, işine bir bak,
Neden minareler hep sana uzak?
Şeytan kurmaktadır binlerce tuzak
Düşüp te tuzağa utanmaz mısın ?
Yalana alıştın, haramı yedin;
Kapladı dünyayı şanın-şöhretim,
Bitecek mezarda bitmez sâdetin,
Vurup ta bağrına utanmaz mısın?
Mağrur olma, deniz gibi engin ol,
İhlâsda, sabırda büyük zengin ol,
Yan, yıkıl, ateş ol, hemde yangın ol,
Yanıp ta günahla utanmaz mısın?
Hakk rızası ara, halkı da Hakk bil,
Paranı, pulunu birgün de yok bil,
Eğri yaydan çıkan doğruca ok bil.
Atıp ta yayından utanmaz mısın?
Yollarda yolcusun, hedeften şaşma,
Aman dikkat eyle, batağa düşme,
Kendini beğenip gururla şişme,
Şişip te gururdan utanmaz mısın?
Ceylan’ım her sözü kendine söyler
Dinleyin sözümü ağalar, beyler
Hâyasız kimseler şeytani şeyler
Şeylerle olmaktan utanmaz mısın?
Mustafa Ceylan

5-SIDK
"Özü, sözü ve fiili birbirine uygun, doğru ve dürüst, emniyetli ve
güvenilir bir insan olmak. Sadakatten ayrılmamak"
SIDK
Kâmiller sırrını âşikar etmez
Onlar ayıpları körler efendim
Hakk’ın bereketi ihsanı bitmez
Rahmeti sonsuzdur gürler efendim
Dersini mürşitten alanlara sor
Derdini hâl ehli olanlara sor
Hakikat yurdunu bilenlere sor
Yol tarif edemez körler efendim
Aslı pak olanlar er olurmuş er
Mârifet ilmini ederler ezber
Gün gelir açılır tutulan defter
Neyin varsa önen korlar efendim
Ârif olan düşmez nefis cengine
Hiç nazar kıldın mı dünya rengine?
Buhar göğe çıkar sular engine
Cahiller kendini zorlar efendim
Heybesinde ateş tutanlar çürür
Fitne fesat ara katanlar çürür
Kabirde günâhkar yatanlar çürür
Daim diri durur erler efendim

İçimde sönmeyen közüm kalırsa
Ardımda bir adım izim kalırsa
Gönüllerde iki sözüm kalırsa
Kazanoğlu varmış derler efendim
Aşık Kazanoğlu
*

ÖZÜ-SÖZÜ BİR OLAN
Güzel olur bütün işi,
Özü sözü bir olanın.
Durdurulmaz yükselişi,
Özü sözü bir olanın.
Hakk aşkıyla yanar başı,
Gözlerinden akar yaşı,
İçindedir sabır taşı,
Özü, sözü bir olanın…
Aşkı için güldür zahmet,
Yüreğinde yoktur gıybet,
Sadakati olur ziynet,
Özü, sözü bir olanın…
Gönlü dostluk tarlasıdır,
Kalbi güven kapısıdır,
İnandığı Mevlâ’sıdır,
Özü, sözü bir olanın…
İmandandır uslanışı,
Hadis’ledir yaşlanışı,

Duayladır seslenişi,
Özü, sözü bir olanın…
Âşkla coşar bayrakları,
Zikir yapar yaprakları,
Yâre gider ayakları
Özü, sözü bir olanın…
Açılmıştır kalbde gözü,
Pırıl pırıl güler yüzü,
Aşkı alır bizden bizi,
Özü, sözü bir olanın…
Şekli birdir, şemali bir,
Sevabı bir, helâli bir,
Bayrağı bir, hilâli bir,
Özü, sözü bir olanın…
Dostu dosttur Ceylan’ımla,
Canı candır şu canımla,
Gayesi bir vatanımla,
Özü, sözü bir olanın…
Mustafa Ceylan

6-İSAR
“ Hakk Teâlâ’ nın verdiği nimetlerden başkalarına bol bol ikramda
bulunup cömertçe etrafına saçmak. Cimrilikten uzak, daima eli açık
olmak.”
İSAR
Birliğine şükrederim
Benim sevdam Hakk sevdası

Her nefesde zikrederim
Benim sevdam Hakk sevdası
Aşka düşende dert olur
Çürük ağaçta kurt olur
Cimrilik namerdin işi
Mümin olan cömert olur
Odur bize bizden yakın
Belâdan kendini sakın
Gönlümün içine bakın
Benim sevdam Hakk sevdası
İlimden dolan testindir
Müşit dergâhı postundur
Hakkı sevenler dostundur
Veren el elbet üstündür
Gözlerimden eksilmez nem
Öz nefsime vurmuşum gem
Ne cennet ne de cehennem
Benim sevdam Hakk sevdası
Kazanoğlu yârenden ol
Sen sözünde durandan ol
Dosta hatır sorandan ol
Olmasa da verenden ol
Aşık Kazanoğlu
*
VEREN EL
Umut, ışık, berekettir hayattır,

Yetimlerin düşlerine giren el…
Hasta kuşa uçmak için kanattır,
Dermanları, çareleri sezen el…
Işık ışık, bir muhteşem san’attır,
Sevgileri çiçek çiçek deren el…
Cimrilikler fayda etmez berbattır,
Hayırlıdır alan elden veren el…
İnsanlığın katilidir cellâttır,
Senlik benlik davasını süzen el…
Mustafa Ceylan

7-HULK
“İyi tabiat ve güzel ahlâk sahibi olmak”
HULK
Sırtımda gam yükü önümde yokuş
Çıkmayı denedim gücüm yetmedi
Dert ağırlaşınca başladı çöküş
Kalkmayı denedim gücüm yetmedi
Doğmayınca kara bahtın güneşi
Beni anlamadı sıradan kişi
Her insanda birer sevgi ateşi
Yakmayı denedim gücüm yetmedi
Çözüldü hayatım hep kare kare
İçim derya oldu gözlerim dere

Talihimle güreş tuttum bin kere
Yıkmayı denedim gücüm yetmedi
Üç günlük dünyada ne oldum deme
O zaman ham fikir gelir gündeme
Gönül gözü ile ben-i Adem’e
Bakmayı denedim gücüm yetmedi
Bu Kazanoğlu’nu çileler yordu
Aklım iflâs etti umudum durdu
Ben coş eyledikce felek bent vurdu
Akmayı denedim gücüm yetmedi
Aşık Kazanoğlu
*
GÜZEL AHLÂK
Zaman üstü prensibe bağlıyım,
Güzel ahlâk beni tarif ediyor.
Erenlerin, sevenlerin oğluyum,
Güzel ahlâk beni tarif ediyor.
Aydınlığı kucaklıyor ellerim,
Kaya değil, bulut sanki dillerim,
Kur’an’daki mucizedir güllerim
Güzel ahlâk beni tarif ediyor.
Öfke nedir, nefret nedir bilemem,
İblislerin arkasından gelemem,
Güleceksem, dosttan ayrı gülemem,
Güzel ahlâk beni tarif ediyor.
İlgi, sevgi, şefkât ile büyüdüm,

Hoşgörüyle asırlara yürüdüm,
Kar Misali güneşlerde eridim,
Güzel ahlâk beni tarif ediyor.
Ruhumuzu sabrın sırrı pişirdi,
Gönlümüzü ilahi aşk taşırdı,
Nefsi yendik, şeytan bile şaşırdı,
Güzel ahlâk beni tarif ediyor.
Kardeşliğe ve dostluğa hayranım,
Çocukların gülmesidir bayramım,
Görünüyor yeşil otta ayranım,
Güzel ahlâk beni tarif ediyor.
İyiliği gösterişsiz yaparım,
Menfaati yüreğimden atarım,
Gariplerin ellerinden tutarım,
Güzel ahlâk beni tarif ediyor.
Kul hakkını gözetirim, kollarım,
Yâre doğru uzanıyor yollarım,
“Yâr !.. Yâr !..” diye çiçek açar dallarım,
Güzel ahlâk beni tarif ediyor.
Ey Ceylan’ım âşkın seni pişirir,
Bu âşk seni hâlden hâle düşürür,
Filizlenir, yüreğinde yeşerir,
Güzel ahlâk beni tarif ediyor.
Mustafa Ceylan

8-TEVAZU
“Daima gönlü engin olmak. Kibirden ve kendini beğenmişlikten,
bilhassa Allah’ın kullarını şu veya bu sebeple aşağı görmekten şiddetle
kaçınmak. Tevazuun zıddı olan kibri, Şeytan’ın ahlâkı bilmek.”
TEVAZU
Farklı farklı insanların yolları
Yollarda ekeni biçeni gördüm
Gördüm biçenlerin bir hoş hâlleri
Hâllerde kendinden geçeni gördüm
Gördüm ki geçenin bitmemiş demi
Demi anlatırken bulmuş sitemi
Sitem deryâsında bir yorgun gemi
Gemide yelkenler açanı gördüm
Görünce açanı zannettim kaptan
Kaptan hisse almış birçok kitaptan
Kitabı okuyan anlar hesaptan
Hesapta mânalar seçeni gördüm
Gördüm seçende var hikmet kalemi
Kalemi alanlar yazar âlemi
Âlemin ağzında Hakk’ın kelâmı
Kelâmın emrinden kaçanı gördüm
Gördüm kazar Kazanoğlu bir mezar
Mezara her bakan etmemiş nazar
Nazarın ötesi ebedî Pazar
Pazardan pazara göçeni gördüm
Aşık Kazanoğlu

*
TEVAZU
Kötüden kötüsün, fenadan fena
Gönül seni dağdan dağa atarım.
Karıncaya ibret ile baksana
Gönül seni hâlden hâle atarım.
Gözümde negatif manyetik etki,
Elimde çağlara hükmeden yetki,
Binlerce ders verir, bir yeşil bitki,
Gönül seni daldan dala atarım.
Herkesten aşağı düşmüşsün bugün,
Neden kaderine küsmüşsün bugün,
Âşkın ateşiyle pişmişsin bugün,
Gönül seni çölden çöle atarım.
Kibir batağına saplanma sakın,
Sevgiler, sevgiler hep sana yakın,
Nehirler denize yapıyor akın,
Gönül seni selden sele atarım.
Var olmuş ne varsa, hepsini tanı,
İlk önce kendinden kurtar yakanı,
Sevda bahçesinin gülleri hani ?
Gönül seni gülden güle atarım.
Engin ol, engin ol, her an engin ol,
Tevazu ehli ol, âşkta zengin ol,
Cümle günahları yakan yangın ol,
Gönül seni külden küle atarım.

Öldürme, yok etme, yaşa ve yaşat,
Karartma, söndürme, ışı ve ışıt
Bin yolcu taşıyor yalnız bir taşıt,
Gönül seni saldan sala atarım.
Kendini dev sanır, zavallı pire,
Kafa tutup durur, dev’e habire,
Elbet gireceksin birgün kabire,
Gönül seni dilden dile atarım.
Ceylan’ımın deli-dolu yüreği,
Dünyayı kenara atar küreği,
El aç, yalvar, işte dinin direği
Gönül seni elden ele atarım.
Mustafa Ceylan

9-FÜTÛVVET
“Cömertlik”
FÜTÛVVET
Hikmet deryâsından şükür kabından
Daim sabır ile doymayı öğren
Ayrılmadan marifetin babından
Aklı âriflere uymayı öğren
Sönmesin içinde yanan közlerin
Çok daha öteyi görsün gözlerin
İnsanlığa tesir etsin sözlerin
Bunu dört bir yana yaymayı öğren
Bulduğun mânayı dağarcığa at

Feyizin arttıkca coş eder kat kat
Müşkülün ne ise mürşide anlat
Başın eşiğine koymayı öğren
Çıkar benliğini gaflet ininden
Uzak dur daima kibirden kinden
Herkes hisse alsın özelliğinden
İnsanlara sevgi duymayı öğren
Mayamız topraktır ne ki gücümüz?
Ömrümüz hesaplı yok ki ucumuz
Bir gün elbet yola çıkar göçümüz
Dünya zevklerinden caymayı öğren
Kazanoğlu sakın ateşe girme
Suçlarını ört bas edip süpürme
Aklan uyup insanları hor görme
Kendi kusurların saymayı öğren
Aşık Kazanoğlu
*
CÖMERT OLMALI
Kalmasın kimseye minnet borcumuz,
Alan alsın bizde hakkı kalmasın.
Hayır işlerine doğru koşumuz,
Cimri olan bizim ile gelmesin.
Baldan daha güzel tadı barışın,
Hayırlarda öne geçmek yarışın,
Söyleme kimseye nedir bağışın ?
Sağ el veriyorsa, sol el bilmesin.
Rahmanı bir eylem bağışlama, af

Uzaklaş şeytandan yaptırmasın gaf,
El açık dedikse, demedik israf
Dikkat eyle sana kimse gülmesin.
Ceylan’ım yetime yüreğini aç,
Hırstan ve tamahtan ötelere kaç,
İyilik, cimertlik dolmalı bakraç,
Özen göster öfke, nefret dolmasın.
Mustafa Ceylan

10-İSBAT
“Sabit olmak”
İSBAT
Sevdayı dağ edinenin başında duman olur
Âşka düşmeyen bilemez hâli pek yaman olur
Düşer Leylâ’nın peşine çöl dolaşır bel aşar
Ruhunu bir sızı kaplar bedeni çıban olur
Zaman geçer gün dolaşır çöker umut yapısı
Artık bir daha açılmaz kitli gönül kapısı
Yıllarına ortak olur derdin gamın hepisi
Boşalır göz pınarları etrafı umman olur
Bilmiyorum ne gün biter feleğin sınaması
Bana hep acı yaşattı bahtımın sineması
Bundan sonra yüreğimin durmaz iç kanaması
Bu yara sargı tutar nede pansuman olur
Kazanoğlu bir ummana saldım kaptansız gemi
Bağıma hazan uğradı geçti baharın demi
Ceylan kaçar avcı kovar ömür biter encamı

Bilmem ki bu deli gönül nasıl şaduman olur
Aşık Kazanoğlu
*
GETİR
Nedir bunca telâş, bunca tantana?
Bırak rüzgârları yerinden otur.
Kaç defa söyledim, kaç defa sana,
Bırak rüzgârları yerinden otur.
Bir kâğıt parçası olmuş uçarsın,
Tam bir güvensizlik, şüphe saçarsın,
Hakikat nurundan nasıl kaçarsın?
Aklını, fikrini Kur’an’a getir.
İsyânkâr sularla doludur tasın,
Seni uçuruma atıyor yasın,
Günah girdabında çırpınmaktasın,
Bitmeyen sancıları Kur’an’la bitir.
Unutma, aç gözün, bu Kur’an çağı,
Kendi ellerinle örme tuzağı,
Gözü, gönlü, ruhu, eli, ayağı
Pişmanlık duyarak tövbeye yatır.
Mustafa Ceylan

V.USÛL
(Asıllar, esaslar, kaideler)

1-KASD
2-AZİM
3-İRADÂT
4-EDEB
5-YAKÎN
6-ÜNS
7-ZİKİR
8-FAKD
9-GINA
10-MAKAM-I MURAD

1-KASD
"Bir işi niyet edip yapmaya girişmek"
KASD
Mucize olsa gitsem yılların ötesine
Ötenin ötesini keşfetmeye çıkardım
Yıkardım burçlarını esaretli bu tenin
Gidenin izleriyle geleceye bakardım
Mucize olsa gitsem yılların ötesine
Habil ile Kabilin savaşını keserdim
Eserdim ülkelere sevgi verirdim sebil
Kabul edip gerçeyi yanlışlara küserdim
Mucize olsa gitsem yılların ötesine
Pay ederdim barışı herkese bir bir
Zikir tazelenirdi doğarken güneşle ay
Tay vururdum sabırı bahtım olsa da fakir
Mucize olsa gitsem yılların ötesine
Kaldırırdım dünyadan derdi kederi gamı
Dem-i muhabbetinden testimi doldururdum
Bildirirdim fikrimi kalmaz idim âcemi
Mucize olsa gitsem yılların ötesine
Doğsaydım Ankara’da Hacı Bayram’a yakın
Akın edip buluttan kerametler sağsaydım
Yığsaydım sevdaları ama olmadı lâkin
Mucize olsa gitsem yılların ötesine
Yüzüm yerlere sürüp ders alsaydım dergâhtan

Allah’tan umut kesmem yansın kabuğum özüm
Gözüm affı mağfiret dönmezdim Beytullah’tan
Mucize olsa gitsem yılların ötesine
Kalır mıydı adımız Kazanoğlu bu güne?
Düne barış getirsek zulümle olur muydu?
Gelir miydi insanlar huzur denen düğüne?
Aşık Kazanoğlu
*
NİYET
Niyet ettim yollarına düşerim,
Sende benim gibi yola düş’erim;
Eriyecek kar misali düşerim,
Erimeye başlayacak günahlar,
Bir aydınlık güne doğar sabahlar…
Hüznü bırak, seher vakti, artık gül,
Dostun olsun çizgilerde adın gül,
Zikir yapsın yüreğinde nergis, gül,
Goncalara esir olsun silâhlar,
Bir aydınlık güne doğar sabahlar…
Ferhat olup, mor dağları oyarsın,
Mecnunlaşan şam çöllerde o yarsın,
Gurbet gibi uçurumsun o yar’sın
Bin neş’eye dönüşüyor bak âh’lar,
Bir aydınlık güne doğar sabahlar…
Gül açmaya, kuş uçmaya niyetli,
Tohumların üzerleri âyetli,
Aşacağın tüm engeller heybetli,

Niyetlerle yok olacak eyvahlar,
Bir aydınlık güne doğar sabahlar…
Her olayı bitirmektir başlamak,
Bitirmektir bitmeyeni hoşlamak,
Sevda demek yar yolunda kışlamak.
Mustafa Ceylan

2-AZİM
"Bir işi sonuna varıncaya kadar işlemeye bütün kalbiyle teveccüh
etmek"
AZİM
Ahdıma sadığım sözümde erim
Zâlimlere boyun büktürme beni
İhsân kapısından himmet beklerim
Mansur’un dârına çektirme beni
Âşkın ile doldur gönül kabımı
Ziyân ile aydınlık et yapımı
İlim mektebine benzet kapımı
Mânayım maddeye ektirme beni
Ârifler safında tövbe edeyim
Zalimlerin üzerine gideyim
İnsan-ı kâmilim borcum ödeyim
Mantıksız sellere döktürme beni
Ala al diyenim karaya kara
Zindan-ı Yusuf’um koyma fukara
İstersen zemheri döner bahara
Muratsız âlemde yaktırma beni

Al Kazanoğlu’nu günü gelince
Zaten vakıf oldum ben bu bilince
İznin ile huzuruna gelince
Mahcubiyetime yıktırma beni
Aşık Kazanoğlu
*
AZİM
Karıncayım mor dağlara tırmanan,
Bulutları yakalamak muradım.
Cayır cayır yakan benim, ben yanan,
Yıllar yılı sevgiliyi aradım.
Bir damlada okyanusu görmüşüm,
Örümcekle sevda ağı örmüşüm,
Genç yaşımda beş tabuta girmişim,
Aynalardan davacıdır suratım…
Bulacağım, bulacağım o yâri,
Bir gül yapıp yok ederim efkârı,
Kanat yaptım bedenime rüzgârı,
Yâre gider bu bitmeyen sür’atim…
Yananlara Kerbelâ’da sucuyum,
Savaşlarda Hamzaların gücüyüm,
Bu yol benim, ben bu yolda yolcuyum,
Sağ omzumdan verilmeli beratım.
Yalanlara, yanlışlara aldırmam,
Bilmiyorsam, bilmiş gibi bildirmem,
Yaşatırım umutları öldürmem,

Yâre doğru dört naladır âşk atım.
Engelleri birer birer aşarım,
Sel gibiyim çağıldayıp taşarım,
Asla dönmem dost yolunda koşarım,
Sevgilerle kuruluyor dost çatım.
Yıkmışım da kör nefsimi yollara,
Yaşar iken hasret kaldım sallara,
Her mevsimde çiçek açtım dallara,
En sonunda meyve oldu her tadım…
Karıncayım mor dağlara düşmüşüm,
Bıçağımla nefsin başın kesmişim,
Dua dua avuçlardan esmişim,
Dalga dalga yâri bulmak maksadım.
Ey Ceylan’ım tırman, dönme dağlara,
Meydan oku geçip giden çağlara,
Aldanma hiç, zulüm yapan tuğlara,
Götürecek yâre doğru her adım…
Mustafa Ceylan

3-İRADÂT
"İradenin çoğulu. İsteklerini, arzularını ve niyetlerini bir noktada
toplamak"
İRADAT

Dokuz aylık bir zindanın çıkışı dünya imiş
Beden toprak cemalin nur insanı künye işim
Bugün varız yarın yokuz elli yaşa yüz yaşa
Tez bulup tez kayıp olan uykusuz rüyâ imiş
Aklım doğruyu ararken nefis terse dürtüyor
Fırtınalarım durmuyor selim bendim yırtıyor
Cahiller sır ifşâ eder kâmil kusur örtüyor
Gecelerin özelliği edebî hâya imiş
Sıdkile bağla kalbimi bizi ayırma senden
Gelenler gaflet içinde haberi yok gidenden
Merhamet gölüne batır süzülsün gözden den den
Gönlü fakir olanlarda dervişlik gaye imiş
Kazanoğlu konulacak malın var mı kantara?
Sır kâtibi tefter tutmuş not almış sıra sıra
Ömründe ne yaptın ise o gelir yanın sıra
Aldandığın fani âlem bin türlü boya imiş
Aşık Kazanoğlu
*
İRADE
Göğü yere, yeri göğe uladım,
Gözyaşımla mekânları suladım,
Beşikleri kucağımda salladım,
Karar verdim, yola düştüm piyade
Beni dosta ulaştırdı irade…
Çocukların hıçkırığı içimde,
Nice aklar çiçeklendi saçımda,
Bin bir kavga izi durur suçumda,

Kavgalarım beni eder ziyade,
Dosta beni ulaştırdı irade…
Anaların hasreti var beynimde,
Yavruların gülücüğü gönlümde,
Şeytanları kovaladım önümde,
Benden selâm şehirlere, köye de
Dosta beni ulaştırdı irade…
Şüpheleri yalın kılıç biçmişim,
Köprüleri, kapıları geçmişim,
Bir su gibi zamanları içmişim,
Tereddüdler eridi bu sayede,
Dosta beni ulaştırdı irade.
Teraziler yanlışları tartmıyor,
Karanlıkları gerçekleri örtmüyor,
Umutlarım bulutları öpmüyor…
Mustafa Ceylan

4-EDEB
“Bir işin usülüne, erkânına, ölçülerine ve hudutlarına riayet etmek.
Böyle hareket eden bir insan olmak.”
EDEB
Bu dört esas her insanda olmalı
Biri edep biri hâya biri namus biri ar
Kişi bunlar ile kemâl bulmalı
Biri edep biri hâya biri namus biri ar

Bunlar var ya her gönülü han eder
Bunlar nefsimizi imtihan eder
Bunlar bizi kötülükten men eder
Biri edep biri hâya biri namus biri ar
İster isen ömür boyu var olur
Edepsizler cahil olur kör olur
Bunlarsız meclise girmek zor olur
Biri edep biri hâya biri namus biri ar
Hâyasız insanda utanmak olmaz
Namussuzda iffet mahrem yer bulmaz
Arsız insan talim bilmez sır bimez
Biri edep biri hâya biri namus biri ar
Mümin bunlar ile Hakk’a varmalı
Divanında el bağlayıp durmalı
Bir zırh gibi her yerimi sarmalı
Biri edep biri hâya biri namus biri ar
Kazanoğlu vücut gelince cana
Rabb demişiz bizler gâni Sübhan’a
Bunların olması yeter insana
Biri edep biri hâya biri namus biri ar
Aşık Kazanoğlu
*
DENSİZ
Yerde gökte nice varlık geziyor,
Denizlerde vakit geçmez yelkensiz.
Yaptıkların ruh kökünü eziyor,
Nice varlık nura koşar hep sensiz…

Ağaçların kılcal kökü toprakta,
Bir ilâhi sanat vardır yaprakta,
Başın çevir şu göklere bir bakta,
Yağmur bile yapamıyor sebepsiz…
Vicdanında yığın yığın hep vebal,
Yaşadığın masal üstü bir masal,
Ruh kökünü sarmış senin ham hâyal,
Bedensizsin, ne densizsin, be densiz !..
Yüzündeki perdeleri kaldırdın,
Çıkar için ona buna saldırdın,
Üzerine sebepleri güldürdün,
Sebepsizsin, neden’sizsin, ne densiz.
Deli taysın, hiçbir yeme gelmezsin,
Hep alırsın, acep neden vermezsin?
Usul nedir, erkân nedir bilmezsin,
Edepsizsin, edepsizsin edepsiz…
Hırs küpüsün, karnın hırsla yarılır,
Avuçların kul hakkına sarılır,
Birgün elbet sorgu sual sorulur,
Cevabını hazırla be ciğersiz…
Ölçüleri, hudutları şaşırttın,
Nefs yolunu dağdan dağa aşırttın,
Kalp gözüne perdeleri düşürttün
Zamanların geçmez oldu dümensiz…
Anladım ki dünya senin dünyandır,
Seni sende mağlup eden kavgandır,
Belalara kaptırdığın paçandır,
Gömülürsün kara yere kefensiz…

Ey Ceylan’ım, densiz olma dikkat et,
Yakışmıyor öfke, nefret ve gıybet,
Edebinle yolda yürü ve sabret
Yollar, yollar çıkmazdadır rehbersiz…
Mustafa Ceylan

5-YAKÎN
"Zan ve şüpheden arınmış, gerçek bilgi ve inanç sahibi olmak."
YAKİN
Ey Kadir-i mutlak arındır bizi
Bu bedenle bu can senin değil mi?
Dolsun içimize ihlâs denizi
Bu rahmet bu ihsan senin değil mi?
Nurun ile kurtar bizi dumandan
Nasiplendir mârifetli zamandan
Keramet gemisi kalksın limandan
Bu deryây-ı umman senin değil mi?
Sığındım kapına bizleri akla
Uyanalım tekrar yeni şafakla
Zalimlere zulmetmeyi yasakla
Bu merhamet vicdan senin değil mi?
Lütfû ilâhındır çıkan kelâmın
Kudret Kur an’dır yazmış kalemin
Esma ül hüsnayla Rabbül âlemin
Ey Rahim-i Rahman senin değil mi?

Müminlere nasip eyle berattan
Ver payını cennet denen murattan
İzninle geçelim ince Sırattan
O kantar-ı mizan senin değil mi ?
Kazanoğlu kurdun kuşun hakküçün
Allah diye akan yaşın hakküçün
Gariplerin bağrı başın hakküçün
Bu çileli ozan senin değil mi ?
Aşık Kazanoğlu
*
DOST DİYE
Sevdamızın potasında,
Yanar olduk dost dost diye.
Hacı Bayram dünyasında,
Döner olduk dost dost diye.
Yâr nerede, gurbet nere ?
Çıkmışız meçhul sefere,
Arı gibi çiçeklere
Konar olduk dost dost diye.
Nefse kurşun sıkanları,
Dokuz göğe çıkanları,
Zamanları, mekânları
Anar olduk dost dost diye.
Sebepleri yaptık köle,
Kilit vurduk ağza, dile,
Arzumuzu dua ile
Sunar olduk dost dost diye.

Güller açtı dudağında,
Sevgi durur kucağında,
Âşkın nurdan ırmağında
Yunar olduk dost dost diye.
Kelâm olduk bunca halka
Dileklerle çizdik halka,
Gönüllere aka aka
Pınar olduk dost dost diye.
Vermek için O’ndan alan,
Verdiğince dönüp duran,
Yüreklere kökler salan
Çınar olduk dost dost diye.
Seni istiyorum senden,
Delirdim artık sevginden,
Buluttaki merdivenden
İner olduk dost dost diye.
Ceylan, âşkın var tasında,
Kainatın ortasında..
Sevdamızın potasında
Yanar olduk dost dost diye…
Mustafa Ceylan

6-ÜNS
"Alışıklık, yakınlık, dostluk kazanmak"

ÜNS
Çok şeye alıştım ben bu hayatta
Zulmün eserine alışamadım
Nazar ettim her şey var kâinatta
Yalan ezberine alışamadım
Gâh ağladım gâhi güldüm her sene
Gel de ilmin derinine insene
Yürümekte Kur an yeter yön sana
Şeytanın şerrine alışamadım
Aklı olan örnek alır çiçekten
Ateş nasıl fışkırıyor şimşekten
Merhameti seviyorum yürekten
Vicdanın kirine alışamadım
Biliyorum kün emriyle var oldum
Dünyaya gelince âşikâr aldum
İrfan mektebine hizmetkâr oldum
Benlik kibirine alışamadım
Adım Kazanoğlu sevda peşinde
Yanmak istiyorum âşk ateşinde
İnandığım hiçbir şeyin dışında
Onların birine alışamadım
Aşık Kazanoğlu
*
NE VARSA
Kürre-i arz da ne varsa, ne
Gördüğüm, bildiğim, duyduğum, hissettiğim

Yalnız sana yönelmiş
Yalnız sana tevekkül etmiş
Yalnız sana teslim olmuş
Gazabından rızana
Azabından âfiyetine
Celâlinden cemâline sığınmış…
Kürre-i arzda ne varsa ne…
Ne varsa ne Kürre-i arz da,
Tesbih ediyor ismini
Mağrifet talep ediyor
Rahmetini istiyor
Bereketini, bağışlamanı
Şifa vermeni diliyor
Yalnız senden istiyor
Yalnız sana avuç açıp
Yalnız senden bekliyor
Ne varsa ne Kürre-i arz da ….
Ben de, âciz, zavallı; diyorum ki,
Sen Hakk’sın,
Sana kavuşmak da hak…
İmanımı, inancımı, ilhamımı veren sen,
Nefesimi, sesimi hendesemi çizen sen
Geçmişimi, geleceğimi, açığı gizliyi bilen sen
Dönüşüm sanadır,
Senden seni istiyorum,
Senden; seni sevecek, sana kulluk olmanın tadını taddıracak
Gerçek bilgi, inanç, iman, ilham talep ediyorum…
Mustafa Ceylan

7-ZİKİR
“Hatırlamak, anmak. Hakk’ı zikirle meşgul olmak.”
ZİKİR
Müminlerin noksanları
Zikir ile tamamlanır
Kâinatın eksenleri
Zikir ile tamamlanır
Nurla doğdurur güneşi
Dünyayı sarar ateşi
Kalbin cilâlama işi
Zikir ile tamamlanır
Yanlışların son olması
İnsanın insan olması
Kulun Hakk’a yönelmesi
Zikir ile tamamlanır
Kazanoğlu’nun gayreti
Gönlünde canan hasreti
Âşıkların muhabbeti
Zikir ile tamamlanır
Aşık Kazanoğlu
*
NASIL YAŞARIM?
Ey sonsuz hasretim, aşkım, gurbetim
Nice uçuruma yanar düşerim…

Hikmetim, varlığım, sözüm, sohbetim
Anmasam adını nasıl yaşarım?
Ey kulum diyerek gönderen beni
Ateş-i aşkıyla yandıran beni,
Değirmen misâli döndüren beni
Anmasam adını nasıl yaşarım?
Ey melekten üstün olursun diyen,
Her yerde sevgiyi bulursun diyen,
Kaçsan da, göçsen de gelirsin diyen,
Anmasam adını nasıl yaşarım?
Ey yolu gösteren kutsal Kur’an’la
Kendine çağıran beş kez ezanla,
Sicilim tutulur yazı yazanla,
Anmasam adını nasıl yaşarım?
Bu küçük vücuda sanatlar koyan,
Gizliyi, saklıyı, her şeyi duyan,
İslâmı yürekten yüreğe yayan,
Anmasam adını nasıl yaşarım?
Milyonlar taamı sunan bizlere,
Nice dünya koyan tüm denizlere,
Sırların sırrını veren göklere
Anmasam adını nasıl yaşarım?
On sekiz bin âlem senindir diyen,
Yüce Peygamber’i öyle çok seven,
Kur’an’da mü’mine müjdeler veren,
Anmasam adını nasıl yaşarım?
Tenimin içine ruhu gizleyen,
Cümle kullarını sevip gözleyen,

Ben özledikçe, o da özleyen,
Anmasam adını nasıl yaşarım?
Ey Ceylan gönlüne sunan Ceylan’ı,
Özlemi kaplayan, her an, her yanı,
Ben toz zerresinin yüce cananı
Anmasam adını nasıl yaşarım?
Mustafa Ceylan

8-FAKD
"Yok olma"
FAKID
Ateş hava su toprak insanların mayası
Varlığınla övünmek senin işin değildir
Yaratanı bilmektir inancımın gayesi
Boş boşuna avunmak senin işin değildir
Çıkar zevk libasını yat yerlerde debelen
Gönlünü derviş eyle bir köşede abalan
Bu dünya için çalış ahret için tövbelen
Tembel tembel dövünmek senin işin değildir
Ârif sözü dinle ki ilmin ileri gitsin
Gerçekleri takip et yanlış giden yol bitsin
Sığın Gâni Sübhan’a aff-u mağfiret etsin
Yoksa boşa sevinmek senin işin değildir
Bakma Kazanoğlu’na bu bir gariban fakir

Sıdkile bağlanmışım Yaratan Mevlâ Kadir
Mürşidin dergâhında mürit olman gerekir
Bu hırkayı giyinmek senin işin değildir
Aşık Kazanoğlu
*
YOK OLDUM
Eridim, eridim şimdi yok oldum,
Kaybettim kendimi, aramaktayım.
Cümle mekânlarda hep seni buldum,
Gayri senden seni dilemekteyim.
Mevcudat içinde nokta değilim,
Bilmiyorum şimdi nerde, nerdeyim.
Kaplamış her yanı ilâhi ilim,
Bazen göklerdeyim, bazen yerdeyim.
Benden çıkan yollar, bana dönüyor
Cümle yokuşlarda delirmedeyim.
Bir umut içimde yanıp sönüyor
Umut çemberini çevirmedeyim.
Bitti zaman, mekân silindi her şey
Ben şimdi ruhumu dinlemekteyim.
Yukarı, aşağı, kuzey ve güney
Bir hakiki yöne yönlenmekteyim.
Zerreler ummanlar karmakarışık,
Hepsi boş hepsi boş… Ben neler deyim?
Varlık ise yoklar ile barışık,
Okyanus içinde perdelerdeyim…

Siyah, beyaz, renkler, renkler mânasız
Deli taylar gibi seferlerdeyim…
Yaşamam imkânsız kutlu davasız
Dava bile bitti.. Med cezirdeyim…
Nelerdeyim? Neler deyim, bilmem
Yok oldu bilgiler.. Bilmemekteyim.
Bildiğim bir şey var, başka şey istemem
Hep sana, Rabb sana, tek gelmekteyim…
Mustafa Ceylan

9-GINA
"İsteksizlik, ihtiyaçsızlık, zenginlik. Hiç bir şeye ve hiç bir kimseye
değil, ancak Allah'ü Tealâ Hazretlerine muhtaç olmak"
GINA
Aldanma fani âleme geriye dönüşü var
Sor elbette kabristanın içlerini boş sanma
Yanma gel boşu boşuna dünyalık arzuların
Pınarın durusunu bul kirlisine inanma
Vaz geç dünya zevklerinden akıbetimiz fani
Hani bizden öncekiler birçoğu olmuş enkaz
İnfaz edilmeden önce ilim doldur sineni
Seni yoktan var edenin adını kalbine yaz
Az uyuyup çok okuyan tanır Resulullah’ı
Âhı ile yürüyenler elbette eder niyaz
Saz Hakk için çalınmazsa elbet olur günahı

Gâhi keder gâhi gaflet yük olur sana maraz
Ahraz olma Kazanoğlu araştır gerçeği bul
Dol marifet pınarından nasiplen sende biraz
Arza toplanacak elbet yaratılan cümle kul
Hâl muhabbete dönerse gönülde kalmaz garaz
Aşık Kazanoğlu
*
BİRİNİ ARIYORUM
Acıyı bal sayacak,
Birini arıyorum…
“Daha var mı?” diyecek,
Birini arıyorum…
Dünyaya sırt dönecek,
Aşkına can verecek,
Ölmeden ölüvercek,
Birini arıyorum…
Kendini yok sayacak,
Peygamberi’i duyacak,
Yunusca şakıyacak,
Birini arıyorum…
Mevlâ’dan gayrisi boş,
Ölüm mü? Ne kadar hoş !..
Aşkından deli, sarhoş
Birini arıyorum…
Ancan O’nu bilecek,
Ancak O’na gidecek,

Hep O’nu dileyecek
Birini arıyorum…
Bakmayan mülke, mala,
İçinden taşan sıla,
Hasretim diyen sala,
Birini arıyorum…
Şöhreti, şanı atan,
Hoşgörü, ilim satan,
Gökyüzünü ağlatan
Birini arıyorum…
Çağrıyı duymuş olan,
Dünyaya doymuş olan,
Nura baş koymuş olan,
Birini arıyorum…
Ey Ceylan Hakk’a dayan,
Gerisi boş ve yalan
Ceylan’da Ceylan olan
Birini arıyorum…
Mustafa Ceylan

10-MAKAM-I MURAD
"İstediğine erişme, isteklerinin ve duasının kabul olunması makamı"
MAKAM
İrfan-ı makam ararsan

Kendini bilmen yeterli
Cahil ağını yararsan
Sabırlı olman yeterli
Hamd ile nefsini ezip
Hevayı lezzetten bezip
Manayı maddeden süzüp
Özünü alman yeterli
Gir bir safa bul yerini
Boşa akıtma terini
Karalatma defterini
İhlâsla dolman yeterli
Hep eli bol olmak için
Gelene yol olmak için
Allah’a kul olman için
Emrinde kalman yeterli
Bu Kazanoğlu’nu dinle
Küskün ol nefretle kinle
Arada kendi kendinle
Hasbihâl olman yeterli
Aşık Kazanoğlu
*
MAKAMI MURATTAYIM
Çok şükür Rabb’im sana,
Makam-ı murattayım…
Binlerce köprü geçtim,
Şimdilik Sırat’tayım…
Aşkınla atar kalbim,

Seninle hayattayım…
Menziller birer birer,
Geçtimde kapındayım…
Sana kavuşmak için,
Hızır’ın atındayım…
Çok şükür Rabb’im sana,
Makam-ı murattayım…
Aşkınla damla damla,
Dicle’de, Fırat’tayım…
Aşkınla desen desen,
İlhahi san’attayım
Çok şükür Rabb’im sana,
Makam-ı murattayım…
İçimde bayram, neşe
Rüzgârdan kanattayım…
Postu serdim güneşe
Nurdan seyahattayım…
Çok şükür Rabb’im sana,
Makam-ı Murattayım…
Mustafa Ceylan

VI-EDVİYE
(Devalar, ilâçlar, çareler)

1-İHSAN
2-İLİM
3-HİKMET
4-BASİRET
5-FERASET
6-TAZİM
7-İLHAM
8-SEKİNET
9-TUMANİYET
10-HİMMET

1-İHSAN
"Fakirlere, ihtiyaç sahiplerine ve yakınlarına cömert davranmak,
hediyeler vererek, iyi ve hayırlı işlerle onlara hizmet ederek
gönüllerini almak, insanları ve dolayısıyle Allahü Teâlâ'yı hoşnud
etmek.Cimrilik hastalığının devasıdır."
İHSAN
Verdiğin varlığı garibe ihsan
Etmeye hasretiz bağışla bizi
Sevgi dolu yürek temiz bir lisan
Tatmaya hasretiz bağışla bizi
Kargayı öttürme bülbül bağında
Muhabbet sunalım dost otağında
Yanıp kavrulalım aşk ocağında
Tütmeye hasretiz bağışla bizi
Tüccar etme iblis ticaretine
İşimi kolay kıl sokma çetine
Hastanın düşkünün ziyaretine
Gitmeye hasretiz bağışla bizi
İnanmışım sana ganisin gani
Yoket fırtınayı durdur tufanı
Kalksın üstümüzden günah yorganı
Atmaya hasretiz bağışla bizi
Bu Kazanoğlu’nun ne olur hâli?
Kulun kulda elbet vardır vebâli
Seherde uyanan bülbül misâli
Ötmeye hasretiz bağışla bizi

Aşık Kazanoğlu
*
SENSİN
Kerim sensin,
Rahim sensin,
İçim, dışım,
Kalbim sensin.
Aşk verensin,
Hoş görensin,
Kalbim, ruhum,
Gönlüm sensin.
Senden aldım,
Senden bildim,
Cümle aşkı
Senden buldum.
Yaradan sen,
Var eden sen,
Güzelliğe
Yâr eden sen.
Kur’an nurdur,
Ölüm sırdır,
Yüreğimde
Âşkın vardır.
Yanar özüm,
Ağlar gözüm,
Sana doğru
Döner yüzüm.

Yüce sensin,
Cüce benim.
Hep adını
Hecelerim.
Sensin Rahman,
Bize derman,
Yanıyorum
Aman, aman !..
Kur’an ışık,
Ceylan âşık,
Kur’an yoksa
Yol dolaşık…
Kerim sensin,
Rahim sensin,
İçim, dışım,
Kalbim sensin.
Mustafa Ceylan

2-İLİM
"Cehalet hastalığının devasıdır."
İLİM
İrfan mektebinden mezun olanlar
Daim şeriatla hasbihâl olur

Kâmil pazarına cevher sunanlar
Girip tarikatla hasbihâl olur
Arınır her türlü kinden kibirden
Nasiplenir ruhundaki sabırdan
Sırra vakıf olur hikmeti Bir’den
Her an mârifetle hasbihâl olur
Değişir hâl tavır bulunca âhenk
Akıl ile gönül tutuşur bir cenk
Ol dediğin olur Ya Rabb diyerek
Erir hakikatla hasbihâl olur
Kazanoğlu zaman akıp geçmeden
Geri durma yanlışları seçmeden
Aklı olan bu fâniden göçmeden
Önce kâinatla hasbihâl olur
Aşık Kazanoğlu
*
İLİM
İlim, büyük kaybımız,
İlim, bitmez kaygımız,
Olmamalı cehalet
Bizim alın yazımız…
İlim: Bilmek kendini,
İlim: Aşmak bendini,
İlim: Sevip yaşamak
İslâmiyet dinini…
Derman cümle dertlere,

Sonsuz ışık fertlere,
Bir hakikat meyvesi
Aydınlık yüreklere…
İlim: Güçtür, kuvvettir,
İlim: Nurdan hikmettir,
İlim: Gözü göklere,
Yerlere çevirmektir.
Derman, derman ey derman,
Sonsuza akan ferman,
İlim: Aşkla şahlanan
Ahlâk, fazilet, iman.
İlim: Hikmet vermektir,
İlim: Ufka ermektir,
Ne derlerse desinler
İlim: Kalbe girmektir.
Vazgeçilmz çaremiz
Onsuz kanar yâremiz,
İlim: Büyük tetkikat
Kutsal kütüphanemiz.
İlim: Bakmak atiye,
İlim: Yanmak Hakk diye,
Büsbütün insanlığa
Sunulacak hediye.
Ceylan, ilim: Hazine,
Dolsun, taşsın özüne,
İlme, irfana devam
Bakma elin sözüne.
Mustafa Ceylan

3-HİKMET
"Uzaklık ve kibir hastalığının devasıdır."
HİKMET
Ömür tiren bende yolcu
Yıllardır yol alıyorum
Göründü dağların ucu
Rampaya tırmanıyorum
Madde idim mânalaştım
İlâhi âşka yaklaştım
Damlaydım nehre ulaştım
Bir ummana doluyorum
Fidan idim meyve verdim
Kendimce bir dünya kurdum
Her müşküle kanat gerdim
Yük ağır bunalıyorum
Tükendi bak bunca sene
Her gün düştüm dane dane
Kâinatı var edene
Gönülden yalvarıyorum
Dert eledim elek elek
Nefsimle savaş ederek
Defterimi tutar melek
Baktım gözetleniyorum
Kazanoğlu fenalaştı

Gün dolandı dağı aştı
Adımlarım çok darlaştı
Anladım yaşlanıyorum
Aşık Kazanoğlu
*
HİKMET
Tefekkür denizi içinde yüzüp,
Var oluş sırrına erebilmektir…
Ruhanî zevklerle sırları çözüp,
Ölmeden kabire girebilmektir…
İman ordusuyla destanlar yazıp,
Düşmana göğsünü gerebilmektir…
İbrete, hayrete, dehşete düşüp,
Kalp gözü açılıp görebilmektir…
Sevgiyle İblis’i kurşuna dizip,
Başını taşlara vurabilmektir…
Kur’an ışığıyla ufuklar çizip,
Yepyeni bir dünya kurabilmektir…
Kemlik ırmağından suları süzüp,
Öfke buzlarını kırabilmektir…
Sevda bahçesinde edeple gezip
Hoşgörü çiçeği derebilmektir…
Nefsin kafasını ihlâsla ezip,
Kalbini meydana serebilmektir…

Herkesi güldürüp, kendini üzüp,
Cümle yaraları sarabilmektir…
Dünya batağına olarak hizip,
Zulmün karşısında durabilmektir…
Ferhat’ca dağları kazmayla kazıp,
Ebedî menzile varabilmektir…
Yanlışı uyarıp, yalana kızıp
Gerçeğe hatırı sorabilmektir…
Aşkın kevseriyle meydanda sızıp,
Halini hayıra yazabilmektir…
Hâya düğmesiyle yakayı büzüp,
Ceylan’a mânayı verebilmektir…
Mustafa Ceyla

4-BASİRET
"Hakikati gören bir gözle her şeye bakmak. Dünya ve âhiiret
körlüğünün devasıdır."
BASİRET
Aklınla gönlünü bir ayarda tut
Fikrini boş yere yormadan önce
Yalanı riyâyı ne varsa unut
Umut hayâlini kurmadan önce
Tek başına bir güç olamazsın sen
Allah’a kul olmak senden istenen

Hamd ile bereket dolmalı hanen
Kâmil sofrasını sermeden önce
Ruha eziyettir bedendeki kir
Temizle kalbini zikirle bir bir
Dünya zevklerinden çıkman gerekir
Ârif meclisine girmeden önce
Yürüdüğün izi gayet düz öğren
Maddeden mânayı iyi süz öğren
Mürşitlerden öğüt dinle söz öğren
Câhile noksanın sormadan önce
Kendini bilene dünya bir okul
Kerâmet ehlinin yanına sokul
Kazanoğlu gel bir çıkış yolu bul
Başını taşlara vurmadan önce
Aşık Kazanoğlu
*

BERİ GELSİN
Âşk şehrinde deli deli
Gezebilen beri gelsin…
Mansur olup candan teni,
Yüzebilen beri gelsin…
Bulutlarda ak kefeni
Sezebilen beri gelsin…
Defterine yüce dini

Yazabilen beri gelsin…
Hoşgörüyle öfkesini
Ezebilen beri gelsin…
Maldan, mülkden kendisini
Süzebilen beri gelsin…
Hakk Hakk diye nefesini
Dizebilen beri gelsin…
İmanıyla hedefini,
Çizebilen beri gelsin…
İmansızlar cephesini,
Bozabilen beri gelsin…
Elleriyle kabirini
Kazabilen beri gelsin…
Mustafa Ceylan

5-FERASET
"Çok yüksek bir idrâk ve iz'an sahibi olmak. Hâlden keyfiyeti, zâhirden
bâtını ve suretten sireti anlamak."
FERASET
Şu ben-i âdemi boştur zannetme
Elbette herkesin var mertebesi
Koskoca ömrünü hiçle tüketme
Yüzüne yansısın nur mertebesi
Ârifanla otur mürşitle dolaş

Dervişân postunda ilimle uğraş
İrfan-ı kâmilin safına ulaş
Cahil kuyusudur kör mertebesi
Resul-ü Ekrem’in terli gülü var
Her tarihte evliya var ulu var
Ebubekir Ömer Osman Ali var
Bunlar dinimizin çar mertebesi
Kazanoğlu ilmin talimi olur
Her insanın akl-ı selimi olur
Herkes bildiğinin âlimi olur
Keramet ehlinde sır mertebesi
Aşık Kazanoğlu
*
KENDİ KALIR
Yüreceği dalgalansa
Hali gider, kendi kalır…
Sevdalanıp yağmalansa
Malı gider kendi kalır…
Gül dalında diken olsa,
Gülü gider, kendi kalır…
Mektup mektup postalansa,
Pulu biter kendi kalır…
Âşka düşüp çiçek açsa,
Dalı gider, kendi kalır…

Mezarlıktan koşup kaçsa,
Ölü gider, kendi kalır…
Dudaklara ballar saçsa
Balı biter kendi kalır…
Mustafa Ceylan

6-TAZİM
"Büyüklemek, ululamak. Hakk'ı büyük addettiğini gösterecek şekilde
davranmak."
TAZİM
Sen yüceler yücesi
Ol deyince var edensin
Senin emrin neticesi
Sırrına mazhar edensin
Duyarsın kulun sesini
Kabul edip tövbesini
Nur doldurup hanesini
Bizi bahtiyar edensin
Her âlemin yolu senin
Bereketin dolu senin
Yağmur senin dolu senin
Zemheride kar edensin
Sen ki ol Kadir-i mutlak
Elestüde demişiz Hak
Kuru dallar döker yaprak

Sonra ilkbahar edensin
Kazanoğlu garip halli
Kurtuluşu ihtimalli
Emri gün eder tecelli
Alıp bir mezar edensin
Aşık Kazanoğlu
*
AĞLADIM
Bütün yürekleri aydınlık tutan,
Kudret kandilini gördüm, ağladım.
Bütün eğrileri nurla doğrultan,
Işıktan giysiler ördüm, ağladım.
Cennet kapısından içeri baktım,
Irmaklar misali çağladım aktım,
Nefsimi iğneli fıçıya soktum,
Yüzümü toprağa sürdüm, ağladım.
Buldum, Hakk diyerek açan gülümü,
Düğün merasimi saydım ölümü,
Yavan hesaplardan çektim elimi,
Bağlayıp divana durdum, ağladım.
Anladım sırrını arşın, alemin
Fâniyi, bâkiyi yazan kalemin,
Yunus ellerimden tuttu… Yetmişbin
Hisardan içeri girdim, ağladım.
Dost bağında bülbül oldum şakıdım,
Aşk halısın usta oldum dokudum,

Doksanbin kelamı hemen okudum
Kudret lokmasına erdim, ağladım.
Canan meclisinde coşan erlere,
Selâm verdim, kutb-u devran pirlere,
Yedi gökyüzüne, yedi yerlere
Ben’i zerre zerre serdim, ağladım.
Mustafa Ceylan

7-İLHAM
"Allah tarafından kalbe feyz yoluyle gelen hususlar"
İLHAM
Sıralayıp birkaç sözü
Neşretmek senin ihsânın
Yüreğime koyup közü
Sabretmek senin ihsânın
Gül vesile olmuş tere
Marifet bağlı hünere
Verdiğin tüm niymetlere
Şükretmek senin hünerin
Ebu zemzem taşı saki
Hayat bize değil bâki
Seçeriz karayı akı
Fikretmek senin ihsânın
Dosta veririz selâmı
Dilimizde Hakk kelâmı
Dünyalık zevki âlemi
Terketmek senin ihsânın

Kazanoğlu bak bu hana
Boşa gelmedik cihana
Mümin kul olarak sana
Zikretmek senin ihsânın
Aşık Kazanoğlu

*
İLHAM
Yarabb’i en büyük ilhamı verdin,
Aşkın benliğimi aldı götürdü…
Kulum diyerekten beni de sevdin,
Sevgin yüreğimi sildi süpürdü…
Mâna karşısında eridi madde,
Bir gül bahçesine dönüştü cadde,
İlahi feyz ile donandı kubbe,
Yüz seksen bin âlem, taştı köpürdü..
Sonsuz boyutları keşfetti gözüm,
Kur’an’la Kâbe’ye yöneldi yüzüm,
Birtek kılcal kökten binlerce üzüm
Nice tad ve zevki bana getirdi…
Kâmil insan oldum, kemale erdim,
Ruhumu, gönlümü aşkına verdim,
Mağara önüne ağları gerdim,
Bundan örümcek de aklı yitirdi…
Sebepler, perdeler bir bir açıldı,
Kevser ırmağından sular içildi,

Sevda atı ile sırat geçildi,
Bir melek cennette beni yatırdı..
Kur’an’ı yeni bir gözle okudum,
Her bir satırında kendimi buldum,
Hakikat şehrinde sanki kayboldum,
Bu olay, bir ömür boyunca sürdü…
İbretle mâziye bakıp ağladım,
Aşkın ırmağında taştım, çağladım
Cihana gönlümü Pazar eyledim,
Gözlerim pazarda Yunus’u gördü..
İlham: Beklediğim hasret kaldığım,
İlham: Aşkından tas tas aldığım
İlham: Şiirlerim bitmez çığlığım,
Çığlığım seslerden duvarlar ördü…
Ceylan’ım içine ilhamlar yağsın,
Ellerim semâya, buluta değsin,
Yorgun mısralarda gül açan çağsın,
İlham yüreğinde çiçekti, güldü…
Mustafa Ceylan

8-SEKİNET
"Kalbin, huzur ve sükûn içind oturup yerleşmesi"

SEKİNET
Arada aklına danış
Her bir söze uyma gönül

Bazen ızdıraba alış
Hemen kızıp cayma gönül
Bir kulak ver gelen sese
Bu nasip olmaz herkese
Gizli bir söz duydun ise
Ortalığa yayma gönül
Mürşidin peşinden seğirt
Evvela kendini eğit
İlim öğren sevgi dağıt
Ham kelâmı duyma gönül
Dileğin Rabb’ıne yolla
İştişare et her kulla
Helâl aşa kaşık salla
Haram ile doyma gönül
Mezarda çürümez erler
Allah’tan hayırlar şerler
Kazanoğlu cahil derler
Kendin âlim sayma gönül
Aşık Kazanoğlu
*
YÜREĞİM
Bayram sabahının muştusu bende,
Bir ince sevniçle oynar yüreğim…
Huzur ve sükûn gözbebeğinde,
Sessiz ve derinden ağlar yüreğim…
Son buldu fırtına, yok oldu tufan,

Yeni bir mevsimle başladı zaman,
Yüreğim huzura, sevgiye mekân
Sakin bir ortamı sağlar yüreğim…
Dalgalar, dalgalar visale erdi,
Müjdeli atiye ellerim değdi,
Müjdeler sevinçti, neşeli çağdı
Bu yeni çağlarda çağlar yüreğim…
Bir bayram sabahı, gülden ılıklık
Yerini neşeye terk etti çığlık
Aynı safta durdu sultanlık, beylik
Hoşgörü dağında “bağlar” yüreğim…
Mustafa Ceylan

9-TUMANİYET
(İtminana gelmek) İtminan: Emniyet içinde olmak, inanmak, tatmin
olmak.

TUMANİYET
Sığındım kapına yalvarıyorum
Bütün müminleri bağışla Yarab
Acizim derdimi sana diyorum
Bütün müminleri bağışla Yarab
Bizleri ayırma Hakk dergâhından
Yürüt Resulullah güzargâhından
Senin şanındandır geç günahından
Bütün müminleri bağışla Yarab

Bizede pay ayır ihlâskârından
Cümlemizi haberdar et yarından
Kul borcundan cehennemin nârından
Bütün müminleri bağışla Yarab
Kıyametin emri verildiğinde
Ölenler yeniden dirildiğinde
Divanında hesap görüldüğünde
Bütün müminleri bağışla Yarab
Kazanoğlu nasiplensin berattan
Fayda bulsun bir ömürlük ırattan
Korkumuz kalmasın ince sırattan
Bütün müminleri bağışla Yarab
Aşık Kazanoğlu
*
KÂMİL İNSAN
Göremezsin gerçekleri,
Kâmil insan olmayınca.
Anlamazsın göğü, yeri
Kâmil insan olmayınca.
Doğrusu yolu bulamazsın,
Bir kararda kalamazsın,
Sen kendini bilemezsin,
Kâmil insan olmayınca.
Hep düşersin bataklığa,
Alışırsın kazanlığa,
Davranışın uymaz çağa

Kâmil insan olmayınca.
Dinlemezler sözlerini,
Açamazlar gözlerini,
Riyâ kaplar yüzlerini
Kâmil insan olmayınca.
Mustafa Ceylan

10-HİMMET
(Çalışmak, kuvvetle istemek, cehd etmek, lutuf ve kerem sahibi
olmak)
HİMMET
Kadir Mevlâ’m n’olur yardım et bize
Nefsimize darılmayı nasip et
Eğer yanlıştaysak sok doğru ize
İlim irfan verilmeyi nasip et
Bilirim cehalet boşuna yüktür
Elbet bilen bilmeyenden büyüktür
Bir mürşidin dergâhına diz çöktür
Ardı sıra yorulmayı nasip et
İhlâsınla hazır eyle talime
Ne olursun fırsat verme zalime
Keramet sahibi olan âlime
Tüm kalbimle sarılmayı nasip et
Affu mağfirette bulayım takat
İblise uydurup eyleme sakat
Benliği kibiri içimden sök at
Sevgi ile örülmeyi nasip et

Bu Kazanoğlu’nun dem dolsun kabı
Günahımla kirletmiyim turabı
Münkir’e Nekir’e verip cevabı
İman ile dirilmeyi nasip et
Aşık Kazanoğlu
*
GÖREVİMİZ
Oku, eğit, çalış, üret !
Görevimiz budur bizim.
Sevecen ol, katlan, sabret !
Görevimiz budur bizim.
Veren ol’da, alan olma !
Sokın ola gönül kırma !
Özü konuş, boş haykırma!
Görevimiz budur bizim.
Yalvar, iste yalnız Hakk’tan,
Bıkmayasın çalışmaktan,
Ders alasın saçta aktan,
Görevimiz budur bizim.
Nimetlere şükredesin,
Düşküne yardım edesin,
Sor da öğren, kimsin, nesin ?
Görevimiz budur bizim.
Aşk gölünde durulmaktır,
Aşk okuyla vurulmaktır,
Tek kitaba sarılmaktır,
Görevimiz budur bizim.
Mustafa Ceylan

VII-AHVÂL
(Haller, vasıflar, durumlar)

1-MUHABBET
2-YAKÎN
3-ŞEVK
4-AKIL
5-ATEŞ
6-VECD
7-DEHŞ
8-HEYMAN
9-BERK
10-TEMKİN

1-MUHABBET
(Sevgi, sevme)
MUHABBET
Yolculara bir haz verir
Yol ile muhabbet etmek
Bülbüllere avaz veriri
Gül ile muhabbet etmek
Gönlümün bütün meramı
Uygulamaktır töremi
Uzanıp tutmaz haramı
El ile muhabbet etmek
Pirimiz Ahmet Yesevi
Tüm alperenlerin evi
İnsanın kulluk görevi
Kul ile muhabbet etmek
Kâinata âhenk veverir
Tabiata çok renk verir
Arıya başka zevk verir
Bal ile muhabbet etmek
Kazanoğlu’yum emektir
Vuslata yürü demektir
İlahi aşka dönmektir
Tel ile muhabbet etmek
Aşık Kazanoğlu
*

MUHABBET
Gönlümüzün dilidir,
Çağlar çağı muhabbet.
Sevenlerin halidir,
Çağlar çağı muhabbet.
Şairlerin yazdığı,
Ressamların çizdiği,
Ceylanların gezdiği,
Gönül dağı muhabbet.
Göze, gönle dolanan,
Yaşandıkça çoğalan,
Rahmet ile sulanan,
Dostluk bağı muhabbet.
Paylaştıça büyüyen,
Hakikate bak diyen,
Her zerrede “Hak!.” Diyen,
Dost dudağı muhabbet.
Mustafa Ceylan

2-YAKÎN
(Yakınlık, üstün ve kuvvetli inançla yakınlık hasıl etme)

ALLAH DOSTU OLMAYINCA

Hakikatı göremezsin
Nur yumağın öremezsin,
Gönellere giremezsin,
Sen kendini bilmeyince,
Allah dostu olmayınca…
Çözemezsin girdabını,
Bilemezsin serabını,
Boş koyarsın aşk kabını,
Namazını kılmayınca,
Allah dostu olmayınca…
Başın dertten kurtulmaz,
Ayakların yer bulamaz,
Sende senlik kabolamaz,
Nur-u aşka bulmayınca,
Allah dostu olmayınca…
Kaybedersin huzurunu,
Bulamazsın Hakk nurunu,
Çözemezsin bir sorunu,
Nurdan ilhan almayınca,
Allah dostu olmayınca…
Mustafa Ceylan
YAKİN
Senin rızan ile dünyaya geldim
âlemlerin Rabb’i sana sığındım
Âkil bâliğ oldum tek seni bildim
Sana oldum tabi sana sığındım
Elestüde ikrar verdim Hakk dedim
Senden gayrısına daim yok dedim
Merhameti ihsanıda çok dedim

Gönlümün mihrabı sana sığındım
Sen ki ol Resu’lü çıkardın tahtan
Gecemi aydınlat nurlu sabahtan
Tövbemi kabul et kurtar günahtan
Yazdır bu sevabı sana sığındım
Benki canlıların insan büstüyüm
Benki bütün varlıkların üstüyüm
Benki mürşit pınarında testiyim
Doldurayım kabı sana sığındım
Kazanoğlu sen gül deki güleyim
Maddeyi mânadan süzsün eleyim
Divanına arınarak geleyim
Vereyim cevabı sana sığındım
Aşık Kazanoğlu

3-ŞEVK
“Gönül meyli, arzu, his parlaklığı ile isteme”

SEVDA
Ne tekke, ne derviş, ne de hırkadır,
Beni bu yollara düşüren sevda…
Yapılan içimde büyük kavgadır…
Beni bu kavgaya düşüren sevda…
Ruhumu kaplayan balların balı,
Bu bala şaşıran kovan olmalı,
Nereye gidiyor yola sormalı,

Beni bu yollarda pişiren sevda
Gönlümün kapısı sonsuza açık,
Gönülden çıkmayan yollar dolaşık,
Tırmanır duvara neden sarmaşık ?
Her bir yaprağıyla yeşeren sevda…
Beynimin girdabı en büyük çile,
Varımı, yoğumu kaptırdım sele,
Ben bana kilitli, ben bana köle,
Zincirler kırmayı başaran sevde…
Kozmik benliğimde bir saat işler,
Uzay mekikleri içimde kışlar,
Şöhret bir afettir, boştur alkışlar,
Kabından kemali taşıran sevda…
Türklük, Müslümanlık kimlik kartımız,
Başkaca, dünyadan yoktur farkımız
Muhteşem dergâhtır gönül köşkümüz,
Aşkımızı baştan aşıran sevda…
Dostlar galerisi derinden derin,
Düşmanlık kulvarı bitecek yarın,
İman bayrakları ruhumu sarın,
Aşk ile gözümde yaşaran sevda…
Şu aklım, şu beynim kutsal zaviye,
Her şey paraleldir sıfır seviye,
Hakk’dan beklediğim ilham… Hediye…
Mustafa Ceylan

ŞEVK

Nefsine uyanlar çıkar havaya
Engine in deli gönül engine
Cahaletin aklı ermez semaya
Engine in deli gönül engine
Esir olma kibir denilen derde
Nice hayır gizli bilmezsin şerde
Var eyleyen seni görür her yerde
Engine in deli gönül engine
Neyine yetmiyor üstündeki şal
Haramkârlık edip yüklenme vebal
Bak toprağa karıncadan ibret al
Engine in deli gönül engine
İzi belli doğru yolda gidenin
Sonu belli ham kelâmlar edenin
Başın kara dönmüş derdin ne senin
Engine in deli gönül engine
Kazanoğlu halim Hakk’a âşikar
Şükrolsun gerçeği etmedim inkâr
Bilki bu âlemin ötesi de var
Engine in deli gönül engine
Aşık Kazanoğlu

4-AKIL
“Düşünce, bilgi, saf akıl sahibi olma”

AKIL
Nasıl düşünmezsin, nasıl görmezsin?

İnsanı hayvandan ayıran akıl…
İlahi seslere kulak vermezsin,
Seni hakikate çağıran akıl…
Nedendir acaba yola gelmezsin ?
Sana bangır bangır bağıran akıl…
Öfkeyle bakarsın, neden gülmezsin ?
Ruhunu sevgiyle doyuran akıl…
Edep nedir, haya nedir bilmezsin,
Kendine gel diyen, buyuran akıl…
Şovdan vazgeçmezsin, söz dinlemezsin,
Başını beladan kayıran akıl…
Bir türlü doymazsın, sanki çerezsin
Aç kalan karnını doyuran akıl…
Mustafa Ceylan

AKIL
Sana dedim ama söz anlamadın
Şimdi kulağını aç da duy aklım
Söylediklerime hiç inanmadın
Bilmem hangi akıldasın vay aklım
Koklar iken hissetmedin çiçeği
Sana yanlış geldi hayat gerçeği
Rızkının peşinde koşan böceği
Hâla anlamadın de mi toy aklım

Bimiyorum ne olacak ebedin?
Bulamam mı sandın acaba kendin?
Ne kitap okudun ne söz dinledin
Bilenle bilmeyen olmaz tay aklım
Sende herkes gibi sıradan kuldun
Avare dolandın boşa yoruldun
Arınayım derken kir ile doldun
Yaptığın hatayı gelde say aklım
Kazanoğlu çok geç verdiğin karar
Telâfisi mümkün olmayan zarar
Bedenimiz hazan başımızsa kar
Seni de beni de ettin zay aklım
Aşık KAZANOĞLU

5-ATEŞ
“Susama, susuzluk”

ATEŞ
Yak beni, yak beni, beni bende yak,
Kaplamış ruhumu bir sonsuz firak,
Savur küllerimi semaya bırak
Getir rüzgârını yakıver ateş!
Alevler içine sokuver ateş!..
Yak beni, yak beni, çal kibritini
Özlüyor şu kalbim tek sahibini,
Kaç yıl geçti bilmem… Beklerim seni…
Bir çakmak taşı ol, çakıver ateş!
Bekletme ne olur yakıver ateş!...

Yak beni, yak beni, bekletme gayri,
Kuru bir çalıyım hazırım haydi!
Sana haykırışım göklere değdi,
Aşkın meydanına yıkıver ateş!
Ne olur bekletme yakıver ateş!..
Yak beni, yak beni, hemen tutuştur,
Usandım bu candan, yâre kavuştur,
Acıma sonunda küle karıştır,
Bir şimşek olup ta çakıver ateş,
Bitir hasretimi yakıver ateş!..
Yak beni, yak beni dumanım tütsün,
Alevler ruhumu kavurup örtsün,
Ceylan’ım köz olsun, gerçeği öpsün,
Akkor bakışınla kapıver ateş,
Yok et gurbetimi, yakıver ateş!...
Mustafa Ceylan
ATEŞ
Susadım aşk eteşinde daima yanmaktayım
Elestüde ikrar verdim sana inanmaktayım
Düştüm gaflet yatağına senelerce uyudum
Kervan gitmiş akşam olmuş yeni uyanmaktayım
Dünyaya kadem basınca içime gam basıldı
Gurbetimin duvarına hasret resmi asıldı
Ne başımdan duman kalktı ne fırtınam kesildi
Gözyaşıma kan karıştı hâla bulanmaktayım
Izdırabım dağlar gibi nasibim yok sefadan
Çünkü sevdanın yükünü sırtlanmışım kafadan
Kederi libas giyindim lokma yuttum cefadan

Bilmiyorum bunca derde nasıl dayanmaktayım?
Bedenimi sızı sardı ruhumsa eziyette
Dizlerim takatsiz kaldı hala aklım gayrette
Damarlarım kurumakta toprağım hararette
Bulutlardan rahmet can suyu sunmaktayım
Gönlüm aklıma uymadı ayırdılar yolları
Bülbülüm güle konamam bana yasak dalları
Korkuyorum zor geçerim ben bu imtihanları
Kazanoğlu aşk çölünü boşa dolanmaktayım
Aşık Kazanoğlu

6-VECD
“Şiddetli iştiyak ve sevgi ile kendinden geçme. Akıl gidip hal gelmesi”
VECD
Aşka müptala olanlar akıldan noksan olur
Sözlerimiz hak kelâmı dilimiz aksan olur
Nefsine galip gelenler himmeti Haktan bekler
Başını secdeye koyar yer ile yeksan olur
Başım yere eğilse de ruhumuz dik durmalı
Girip mana harmanına maddeyi savurmalı
El ayağı göz kulağı hasat için yomalı
Beden hakikat toprağı buna ne eksen olur
Kazanoğlu görmez misin saçın bürünmüş ağa
Damarların kurumakta hazan düşmüş yaprağa
Bir gün yatağın sererler mayan olan toprağa
Cismimi çürütsen bile gönlümde tek sen olur

Aşık Kazanoğlu
GÜLSÜN KALBİM
Şu kozmik benliğim kara sevdalı
İçim, dışım aşkla dolsun isterim.
Bir bakışta şöyle sırlar sırrını
Kalbim gözü ile bulsun isterim.
(V)e gözlerim göz içinde gözsüzken
V(E) göz göz olur hasretinden yüreğim
Ve(C )d içinde vaz geçerim bendeki benden
Gel(D )iğinde yağmur zamanı damlalara gebeyim
Mısra mısra yazsam bulut sevdamı
Kazansam kendimde kendi kavgamı
Kırıp göklerdeki o şeffaf camı
Yağmur gözlerime dolsun isterim.
Suların sularla biçilişinden
Sevginin tohumca saçılışından
Çiçeğin rengârenk açılışından
Kalbim secdelerde dursun isterim.
( V)e ellerim seccademin desenlerinden
Y( E)re bir bahçe sersin eşsiz, benzersiz
Hü(C )relerim zikrin fotosentezinden terlesin
Ken(D )imin kendime ateşi essin.
İçimdeki zindanın erisin kelepçesi
Dilimde bahar olsun Kur’an’ın son lehçesi
Vecd içinde kaybolup, seslerdeki ilk sesi
Dil kundağına gönlüm sürsün isterim.
Mustafa Ceylan

7-DEHŞ
“Ziyade korku ve hayrete düşme”
DEHŞ
Oturup Hak kitabını
Açamayanlar korkar
Zemzemi aşk şarabını
İçemeyenler korkar
Böyle emretmiş YARADAN
Hepimiz kuluz sıradan
İlmiyle akı karadan
Seçemeyenler korkar
Gerçek yaşayanlar dini
Defeder kibiri kini
Kendisine kefenini
Biçemeyenler korkar
Kazanoğlu yâr ahından
Bıkmam ihlâs izahından
Tövbe edip günahından
Kaçamayanlar korkar
Aşık Kazanoğlu
KONUŞUYOR YÜREĞİM(Gülce-Buluşma)
Tıkamışım zindanlara dilimi
Sustum amma, konuşuyor yüreğim.

Anlatamam kimselere hâlimi
Sustum amma, konuşuyor yüreğim.

Balık olup deryalarda yüzdükçe
Kanat takıp bağı bostan gezdikçe
Korka korka ben kendimi çözdükçe
Sustum amma, konuşuyor yüreğim.
Yol bitecek, yol bitecek, yol
Bitecek bittiğinde, dünya denen bu uçaktan indiğimde
Yok da var olacağım biliyorum
…..İşte ben de
……..Bu hâlime gülüyorum
…………Vayyy bana vay!...
Zindanların ortasını ışıttım
Tabutumu ellerimle taşıttım
Kuyularda Yusuf ile yaşıttım
Sustum amma, konuşuyor yüreğim.
Zindanların duvarına yaslandım
Ruhumdaki karanlığa seslendim
Dünya denen köhne yolda paslandım
Sustum amma, konuşuyor yüreğim.

Mustafa CEYLAN

8-HEYMAN
“Aşk ve sevdanın galebesiyle hayran ve perişen olmak”

İSTİYORUM
Cennetinde gözüm yoktur,
İstiyorum seni senden…
Üflenecek hangi gün sur ?
İstiyorum seni senden…
Ne huriyi düşünürüm,
Ne kılmana taşınırım,
Aşkın ile aşınırım
İstiyorum seni senden…
Hayranım, perişanım
Seni ister, senden canım,
Yüce Mevla’m, Yaradan’ım,
İstiyorum seni senden…
Aşk delisi olmuşum ben,
Huzuruna gelmişim ben,
Her şeyden çok sevmişim ben
İstiyorum seni senden…
Affına da sığırınırım,
Aşkın ile övünürüm,
Yunus gibi dövünürüm,
İstiyorum seni senden…

Yok cehennem ateşinde,
Tut cennetin güneşinde,
Dolanırım aşk peşinde,
İstiyorum seni senden…
Bağışlarsın günâhımı,
Duyarsın bunca âhımı,
Mecnun eyledin canımı
İstiyorum seni senden…
Kulun Ceylan aşık sana,
Bak dönüyor yana yana,
Sığınmışım limanına,
İstiyorum seni senden…
Mustafa Ceylan

HEYMAN
Âciz kulum şaşırırım
Sen beni bana bırakma
Âhlâkımı taşırırım
Sen beni bana bırakma
Ol deyince olduran sen
Gerçek yolu bulduran sen
Göle derya dolduran sen
Sen beni bana bırakma
Nuh’u çıkardın tufandan
Halil’i kurtardın nardan
Musa galip Firavun’dan
Sen beni bana bırakma

Elimizde yoktur âsa
Gönlümüzde elem tasa
Çarmıhtan kurtuldu isa
Sen beni bana bırakma
Senin cehennemle cennet
Müminlere eyle himmet
Miraca çıktı Muhammed
Sen beni bana bırakma
Ne izim var ne dergâhım
Nurla açılsın sabahım
Kazanoğlu der Allah’ım
Sen beni bana bırakma
Aşık Kazanoğlu

9-BERK
“Şimşek”

ŞİMŞEĞİM
Çarpışın, çarpışın kara bulutlar,
Yeniden fışkırın sonsuz umutlar,
Kök salın kalbime bal akan dutlar,
Yoksa bu mevsimde delireceğim,
Çakacak beynimde korkunç şimşeğim
Apansız kar yağar şakaklarıma,
Kar yağar bembeyaz sokaklarıma,
Üşürüm, kar yağar dudaklarıma,

Tutup ellerinden götüreceğim,
Taht kuran beynimde sensin şimşeğim
Toprak suya hasret, depreşir durur
Mor dağlar, dereler sanki kudurur,
Ey şimşek, ey şimşek gel beynimi vur,
Gelmezsen seni de bitireceğim,
Haydi vur, haydi vur aslan şimşeğim.
Alevden kılıçla yırtılsın sema,
Bu Ceylan kavuşsun yâre akşama,
Yüz bin voltluk ceryan olup ışıma,
Sana da bir ışık getireceğim,
Sen böyle kaldıkça deli şimşeğim…
Mustafa Ceylan

BERK
Elektiriğin nereden?
Nasıl çakıyorsun şimşek?
Çıkarsın uzay küreden
Yere bakıyorsun şimşek
Mekânın neresi senin ?
Belli değil boyun enin
Emrindesin var edenin
Vurup yakıyorsun şimşek
Hedefin insan mı yer mi?
Attığın boşa gider mi
Silahında bitmez mermi
Daim sıkıyorsun şimşek

Gök kubbenin terasından
Ateşin od çırasından
Bulutların arasından
Nasıl çıkıyorsun şimşek?
Kazanoğlu çal bu defi
İnsan yaratılman kâfi
Vuracağın her hedefi
Nerden okuyorsun şimşek?
Aşık Kazanoğlu

10-TEMKİN
“Mekân tutma, sükûna kavuşma”

DİKKAT ET
Ulu orta söz deme,
Dediğine dikkat et.
Bulduğunu hep yeme,
Yediğine dikkat et.
Ses var, sözü duyulmaz,
Dediğine uyulmaz,
Her biçilen giyilmez,
Giydiğine dikkat et.
Bir gırtlakta kırk boğum,
Bir meyvede bin tohum,

Kullan aklı, yap yorum,
Seçtiğine dikkat et.
Şaşar kalır ölçüler,
Bitiverir ülküler,
Uçar gider köprüler,
Geçtiğine dikkat et.
Bazen gizli açılmaz,
Sudan kefen biçilmez,
Kirlenmiş su içilmez
İçtiğine dikkat et.
Mustafa Ceylan
TEMKİN
Bilmiyorum sırra vakıf değilim
İsanoğlu kaç mekânın içinde
Hikmetlere mazhar olmak meyilim
Ne ararız biz bu hanın içinde
Keramet ehliler sırları çözer
İlmi ile her bir mânayı sezer
Kanaldan kanala yol bulur gezer
Ne kuvvet var kızıl kanın içinde
Özü coş eyleyen boşa çekmez âh
Ne ustalar yetiştirmiş bu tezgâh
Bunca âlemleri var eden Allah
Kaç âlem var gök semanın içinde
Aciz kulum ne tahtım var ne ordum
Oturup kendimce mahkeme kurdum
Mezarlara bakıp kendime sordum

Kimler diri kabristanın içinde?
Sadık bir köleyim emreyle şahım
Sarraf dükkânında yoktur metahım
Ey kadiri mutlak büyük Allah’ım
Zaman yaratırsın anın içinde
Kazanoğlu rahmet göğe ağmadan
Üzerime gam yağmuru yağmadan
Tam dokuz ay hapis yattım doğmadan
Rahim denen camekânın içinde
Aşık Kazanoğlu

VIII-VİLAYAT
(Velilikler, velilik mertebe ve menzilleri)

1-HAZ
2-VAKİT
3-SAFA
4-SÜRUR
5-SEYR
6-NEFS
7-GURBET
8-FİRAK
9-GIYBET
10-ZEVK

1-HAZ
“Hoşa gitme, hoşlanma, zevk duyma. Hayır cihetinden olan nasip”

GÖNLÜM
Birlik denizinde yürüyosun ya,
Dalgaya, damlaya karışma gönlüm.
Aşkta mecnun olup geziyorsun ya,
Rüzgârla, ışıkla yarışma gönlüm.
Balların balıdır sevgiyle hayat,
Rab… Rab diye işler ilâhi saat,
Sahibi elinde coşmuş kâinat,
Kilitle dilini konuşma gönlüm.
İstek ve coşkuyla dönüp durursun,
Ararsın, ararsın sende bulursun,
Zevk ehli olmuşsun, yârin olursun,
Yârden başkasıyla görüşme gönlüm.
Mânevi iklimden ötesi yapay,
Dönüp dönüp yanar güneş ile ay,
Kabir mi? İnanın bulunmaz saray,
Sarayın önünde vuruşma gönlüm.
Hayatın anlamı inançlarımdır,
Secdesiz bir evren sanki yarımdır,
Beni dava eden ayaklarımdır,
Başka bir davaya girişme gönlüm.

Birlik denizinin dalgası güzel,
Meyvenin dalında olması güzel,
Ceylan’ın sevdaya dalması güzel
Yârden başkasıyla buluşma gönlüm.
Mustafa Ceylan
HAZ
Senden gelen baş üstüne
Lufunda hoş kahrında hoş
Yatarım ateş üstüne
Lutfunda hoş kahrında hoş
Dilenciyim izzetine
El açmışım himmetine
Muhtacım merhametine
Lutfunda hoş kahrında hoş
Ben yok oldum seni buldum
Baştan aşağıya doldum
Nuruna pervane oldum
Lutfuna hoş kahrında hoş
Taşkınlıktan ederim ar
Beni kandıramaz inkar
Sensin sonsuz sensin ikrar
Lutfunda hoş kahrında hoş
Kazanoğlu anda senin
Bu geçici handa senin
Bu beden bu canda senin
Lutfunda hoş kahrında hoş
Aşık Kazanoğlu

2-VAKİT
“Zaman içinde bir müddet, bir lâhza, bir an”
ZAMAN
Bir anda aşkından yanıp tutuştum,
Sevda ateşini bulduğum zaman
Bir günde beşkere sana kavuştum,
Beş vakit namazı kıldığım zaman.
Sensizlik yok oluş, sensizlik naçar,
Seninle ruhumda çiçekler açar,
İçimden binlerce güvercin uçar,
İçimi tek sana sunduğum zaman.
Bir yüce ilhamı dilerim senden,
Ayırma beni de O Peygamber’den,
Nice müjdelere açarım yelken,
Kur’an denizinde yunduğum zaman.
Tutuldum aşkına yanar tüterim,
Serçe olur, bülbül olur öterim,
Sanki meleklerle sohbet ederim,
Başımı secdeye koyduğum zaman.
Ceylan’ın miskince kulun biridir,
Şu kalbi sevdanın tek esiridir,
Sanki yüreceğim bayram yeridir,
Beş vakit ezanı duyduğum zaman.
Mustafa Ceylan

VAKİT
Acele eyleme gönül vakt-i zamanı bekle
Runu kirden arındır biter noksanı bekle
Ekil ilim tarlasına başağını tamamla
Hasat ol danen seçilir hele harmanı bekle
Yoruldun ömür yolunda ârifler muhtacısın
Ne mürşidine post oldun ne de ateş sacısın
Elleme hüzün yarası acıdıkca acısın
Derdi veren bari Hüda ondan dermanı bekle
Kazanoğlu içimdeki yanan aşk ateşidir
İnanmışım ol Nebi’ye cıhanlar güneşidir
Kibir benlik hakir görmek kör şeytanın işidir
Önce ahlakın tamamla sonra imanı bekle
Aşık Kazanoğlu

3-SAFA
“Kedersizlik, endişesizlik, gönül şenliği. Saflık temizlik halinin neşesi”

BAYRAM SAFASI
Endişe, üzüntü kayboldu gitti,
Çok şükür bayrama kavuştuk bugün…
Izdırap ve çile eridi bitti,
Çok şükür bayrama kavuştuk bugün…
Sardı yüreğimi sardı mutluluk,
İlahi makamda bitti yolculuk,
Nasılmış anladım en güzel kulluk,

Çok şükür bayrama kavuştuk bugün….
Her yandan, her yönden aşkı okurum,
Milyon yolcu taşır gönül vapurum,
Bal kaymak misali böylece durum,
Çok şükür bayrama kavuştuk bugün…
Zamanlar, mekânlar neş’eli şimdi,
Boyutlar sonsuzda köşeli şimdi,
Aşkımız gönülden taşalı şimdi,
Çok şükür bayrama kavuştuk bugün…
Barıştım küslerle, çiçek uzattım,
Fakiri, yetimi sevdim, gözettim,
Kimsesiz kalanla sohbetler ettim,
Çok şükür bayrama kavuştuk bugün…
Apak duygularla baktım yüzlere,
Işıktan tohumlar saçtım izlere,
Mevla’m nice müjde verir bizlere,
Çok şükür bayrama kavuştuk bugün…
Kulun olduğuma şükürler ettim,
Benlik libasını kenara attım,
Ruhumu aşkınla hemen donattım,
Çok şükür bayrama kavuştuk bugün…
Cümle mahlûkata açıldı kapı,
Çocuk bahçesine dönüştü yapı,
Tertemiz mühürle onandı tapu
Çok şükür bayrama kavuştuk bugün…
Ceylan’ım unutma bayramlar senin,
Sevniçten parlıyor şimdi gözlerin,
Zevkten dört köşedir seven yüreğin

Çok şükür bayrama kavuştuk bugün…
Mustafa Ceylan
SAFA
Sensin garip ler sahibi
İnayetine muhtacım
Kuyudaki Yusuf gibi
Merhametine muhtacım
Hamız kavrulmuş değiliz
Hâla dünyaya meyiliz
Biz cahiliz biz âciziz
Hidâyetine muhtacım
Dilim doğru desin sözü
Senin için yak bu özü
Açılsın gönlümün gözü
Marifetine muhtacım
Titrer yürekten hisseden
Kalmasın aklımda neden
Kılı kırkla hesap eden
Şeriatına muhtacım
Kazanoğlu bak bu anda
Gurbetcisin sen bu handa
Şad eyle iki cihanda
Muhabbetine muhtacım
Aşık Kazanoğlu

4-SÜRUR
“Sevinç, daimi sevinme”

BAYRAMLAŞMAK
Delirdi, delirdi demeyin dostlar,
Gönlümüz yâr ile bayramlaşıyor.
Görüp de hâlimi gülmeyin dostlar,
Gönlümüz yâr ile bayramşalıyor.
Aman şaşırıp da çıldırdı demen,
Ceylana perdeyi kaldırdı demen,
Yolunda yolcuyken delirdi demen,
Gönlümüz yâr ile bayramlaşıyor.
Size tuhaf gelir cümle halimiz,
Beş tabut içine girse ölümüz
Gene de sizinle yekvucüt, biriz;
Gönlümüz yâr ile bayramlaşıyor.
Atılan bir okum, yaya gelemem,
Kaybettim kendimi, kendim bulamam,
Eridi kelepçe burda duramam
Gönlümüz yâr ile bayramlaşıyor.
Yıkık köprüleri fırlayıp geçtim,
Peygamber elinden şerbeti içtim,
Engel olman bana, eşim, kardeşim
Gönlümüz yâr ile bayramlaşıyor.
Artık tutmaz beni, dergâhlar, postlar
Ceylan’ım yârine mektup postalar,

Delirdi, delirdi demeyin dostlar
Gönlümüz yâr ile bayramlaşıyor.
Mustafa Ceylan

SÜRUR
İlim irfan mektebine
Giren insan sevinmez mi?
Bütün erenler cemine
Varan insan sevinmez mi?
Çoktur deryanın derini
Saflarda bulup yerini
Cahaletin çemberini
Yaran insan sevinmez mi?
İsrafil çalmadan suru
Yoketmek gerek kusuru
Kalbine iman mühürü
Vuran insan sevinmez mi?
Noksanımız vardır dünde
Allah bir dedik her günde
Resul ile aynı yönde
Duran insan sevinmez mi?
Kazanoğlu gör âlemi
Yazan hakikat kalemi
Rabb’ül Âlemin kelâmı
Kur’an insan sevinmez mi?
Aşık Kazanoğlu

5-SEYR
“Yürüme, gezme, dolaşma, temaşa”
SEYR
Ruhlar âleminde çıktım sefere
Bir kaç tane dünya gezdim dolaştım
Orda ikrar verdim olmam avare
Çamur oldum maya gezdim dolaştım
Vakit tamam oldu dünyaya geldim
Gahi kabalaştım gahi inceldim
Akıl baliğ oldum HAKKA yöneldim
Baktım Güneş Aya gezdim dolaştım
Adım insan kondu bir kapısından
Çok nasip bekledim pir kapısından
Giren çıkan vardı sır kapısından
Sarıldım mânaya gezdim dolaştım
İnananlar huzur bulur imanda
Nuh ile yolculuk yaptım tufanda
Yunus oldum balık yuttu bir anda
Daldım bir deryaya gezdim dolaştım
Zikirle aklanır gönül denen kap
Yüzüm Hakk’ın nuru bedenim turap
Âlemden âlemi ederken hesap
Girdim bir rüyâya gezdim dolaştım
Kazanoğlu neden gözlerin sulu?
Bitirdin mi dünya denen okulu?
Dört omuzda bir tabutla bir ölü
Yattım musallaya gezdim dolaştım
Aşık Kazanoğlu

BAŞLAMAYINCA
Nasıl kavuşurum huzur, sükûna
Suları maviye boyamayınca
Uzaklar gelmiyor ki asla yakına
Yâr yoluna başı koyamayınca
Renklerin içinde kudret boyası
Dağların başında hikmet oyası
Milyon şekle girmiş gönül kayası
Sahilde kumları sayamayınca
Denizde meltemim, dağlarda gölge
Kumsalda bir çocuk olaydım keşke
Dünyadan geçmeyen düşemez aşka
Başını sonsuza dayamayınca
Dalgalar, köpükler kıyıda erir
Bir çocuk frizbi atar gönderir
Bize bayram ile mutluluk gelir
Hüzünler gönlümü bulamayınca
Çizgiler, çizgiler sayarım bitmaz
Ufuk bir çizgidir ruhuma yetmez
Bak şu karıncaya kumsalda yatmaz
Toprak yuvasında kışlamayınca
Son bulur sıkıntı başı koyunca
Şaşırır cevaplar sual sorunca
Koskoca bir fil olur karınca
Ceylanla sevdaya başlamayınca
Mustafa Ceylan

6-NEFS
“Can, ruh, zat cevheri, ferahlık”
NEFS
Nefsi arzulardan feragat ettim
Ettimki dağılsın başımdan duman
Figânı arzuma imdada yettim
Dumansız kalmalı başım her zaman
Cevherim pazarda satılmam dedim
Ucuz teraziye atılmam dedim
Cahiller safına katılmam dedim
Hayırlara dönsün düşüm her zaman
Elbet bura değil ebedî yurdum
Gönlüme dürüstlük damgası vurdum
Ehli kâmillere bir sofra kurdum
Bereketli olsun aşım her zaman
Hakk merhemi yaralarım sağlasın
Sevaplarım günahımı bağlasın
Zikrettikce ırmak gibi çağlasın
Allah için aksın yaşım her zaman
Kazanoğlu karar kıldım sabırda
Neler çıkar bekliyelim tabirde
Özüm sözüm bir olursa kabirde
Başımda dik durur taşım her zaman
Aşık Kazanoğlu

EYVAH !
Sabah ezanları göğe çıkarken
Ceylan’ım yatakta yatıyor eyvah!
Melekler maddeyi nurla yıkarken
Ceylanım batağa batıyor eyvah!
Taşlara başını vurmak sırası
Kaç metre gök ile yerin arası?
Kalbimin kanıyor işte yarası
Ceylanım kendine çatıyor eyvah !
Daha gün ağarıyor, ufuklar daha
Horlaya horlaya geldin sabaha
Gümüş pırlantalı yüzbin günaha
Ceylanım kendini katıyor eyvah !
Kimdir bu vücudun kimdir sahibi?
Toprak olacaktır, olanlar gibi
Kudretten aldığı azcık nasibi
Ceylanım pazarda satıyor eyvah !
Can misafirdir tende, neden bu gurur?
Yok mudur, yok mudur sen de bir şuur?
Koca meydanlarda konuşur durur
Ceylanım boşuna ötüyor eyvah !
Mustafa Ceylan

7-GURBET
“Gariplik, esas memleketinden ayrı olma, garip halere vakıf olma”

GURBET
İçimde devamlı bir gurbet durur,
Başımı sevdaya salıyor gene.
Aşk otobüsünün gönül tekeri,
Cümle yokuşlarda kalıyor gene.
Gurbetler bendedir, ben gurbetteyim,
Acılar ruhumu alıyor gene.
Gurbette yâr ile hep sohbetteyim,
Birlik bıçağını çalıyor gene.
Gözyaşım özlemle içime damlar,
Ayrılık beynimi buluyor gene.
Yok oluş değildir bütün idamlar,
Beynimde idamlar oluyor gene.
Ayrılık, ayrılık içimde çılgın,
Çılgın güllerimiz soluyor gene.
Sevgi mahzeninde çıkınca yangın,
Gözlerim ateşe dalıyor gene.
Gurbet, gurbet, ey zalim gurbet,
Umutlar peşpeşe üşüyor gene.
Senden gayrısına yaptığım hürmet,
Zamanı ortadan bölüyor gene.
İçimde devamlı bir gurbet durur,

Gönlüm kuzu gibi meliyor gene.
Ceylan’ın aşkına yüreğim dağdır,
Aşkı burgu burgu deliyor gene.
Mustafa Ceylan

GURBET
Ömrümü zay ettin günümü zindan
Neyini seveyim senin ben gurbet
Kurtulamaz oldum senin elinden
Tel örgü çevrili yanın be gurbet
Üstümüzde bir gün şafak atmıyor
Hasret yastığına başım yatmıyor
Neden ise ızdırabın bitmiyor
Çileyle yoğrulmuş genin be gurbet
Kazanoğlu artık kahrından bıktım
Sevgi ile muhabbete acıktım
Bir yanından girdim öteden çıktım
İki kapılıymış hanın be gurbet
Aşık Kazanoğlu

8-FİRAK
“Ayrılık”

AYRILIK
Bulutsuz, rüzgârsız, karsız olsada,
Dağları yerlere yıkan ayrılık.
Gönül okyanusta tutuşan ada,
Suyu alev alev yakan ayrılık.
Canım aradığı ufku bulsada,
Apansız karşıma çıkan ayrılık.
Hem gurbet elde, hemde sılada,
Bir şimşek misâli çakan ayrılık.
Bin nesil geçse de cümle insanda,
Çağlaya çağlaya akan ayrılık.
Vakti geldiğinde sevdalı can’da,
Miski amber gibi kokan ayrılık.
Sabır ağacından koptuğun anda,
Başını belâya sokan ayrılık.
Mustafa Ceylan

FİRAK
Dostlarımdan ayrı koydun
Yettin canıma ayrılk
Yıllardır sinemi oydun
Girdin kanıma ayrılık
Önüme gerdin ağını
Ördüm çile yumağını
Izdırabın yatağını
Serdin yanıma ayrılık
Tüm sevenlere zararsın
İçimizde ne ararsın?
Neden burnunu sokarsın?
Her bir anıma ayrılık
Ne iman var sende ne din
Erittin ömrümü yedin
Dert gemisi demirledin
Aşk limanıma ayrılık
Kazanoğlu gel de dolma
İsyan edenlerden olma
Ne olursun bari gelme
Kabristanıma ayrılık
Aşık Kazanoğlu

9-GIYBET
“Görünmezlik, gaiblik haline düşme”

TUTULMAZ
At koşturma meydanlarda boşuna,
Kör göz ile süvarilik yapılmaz.
Boşa gezme görmüyor ki kalp gözün,
Pazarlarda köre ayna satılmaz.
Yüreğini isyânlara kaldırma,
Savunmasız güçsüzlere saldırma,
Çalıp, çırpıp boş küpleri doldurma,
Kul hakkıyle oruç bile tutulmaz.
Bilmediğin daha nice dünya var,
Yaşamakta görmediğin varlıklar,
Sana ibret, sana dersdir darlıklar
Huzur yokken yan gelinip yatılmaz.
Hissedersin bir şekerin tadını,
Kötülükle yazmayasın adını,
Kimler duyar, kimler dinler yâdını,
Doğru söyle boşa kelam atılmaz.
Orta yerde günah günah yükselme,
Çağrın yoksa davetlere hiç gelme,
Her gördüğün sakallıyı dost bilme
Öz önemli şekillere bakılmaz.
Mustafa Ceylan

GIYBET
Bu fani aleme kadem basınca
Sarmalandım bir kundağa gizlendim
Şefkatli sözleri duyup susunca
Haz alarak bir kucağa gizlendim
Arı gibi çiçek gezdim bal verdim
Ariflerin ayağına yol verdim
Bağ besledim fidan diktim dal verdim
Şebnem şebnem çok yaprağa gizlendim
Buhar olup ağman gerek dediler
Yağmur olup yağman gerek dediler
Karanlığa doğman gerek dediler
Seher vakti bir şafağa gizlendim
Deryayı doldurdum sarnıçlarıma
Şiddeti ulaştı en uçlarıma
Döktüm göz yaşımı avuçlarıma
Damla oldum bir ırmağa gizlendim
Mecnun oldum kavga ettim çöl ile
Gönlüm huzur bulamadı el ile
Muradıma eremedim gül ile
Bülbül oldum girdim bağa gizlendim
Ben Kazanoğlu’nun kendiyim kendi
Omuzuma mesuliyet yüklendi
Zamanımız doldu ömür tükendi
Yine döndüm bu toprağa gizlendim
Aşık Kazanoğlu

10-ZEVK
“Bir şeyin lezzetini duyma”

AŞK DAĞINA
Aşk dağının doruğuna düşmüşüm,
Dört köşeyim sevdamızın tadıyla.
Bundan böyle sabahları işime
Başlıyorum Yüce Mevla adıyla.
İçim, dışım sanki bayram yapıyor,
Kan damarda başka türlü akıyor,
Umutlarım yüreğimde yatıyor,
Nur saçarız alnımızın okuyla.
Bitki, hayvan, eşya anlam kazandı,
Takvimlerim sevinçlerle bezendi,
Öfke gitti, huzur kalpte uzandı,
Candan geçtim, miski amber kokuyla.
Aşk dağına yağmur olur yağarım,
Karanlığa güneş gibi doğarım,
İblisleri çevremizden kovarım,
Hem vurarak imanımın okuyla.
Cenazemi düğün gibi kaldırdım,
Dost tasını kevserlere daldırdım,
Kainata neş’emizi bildirdim,
En sonunda neş’e saçtım çoğuyla…
Mustafa Ceylan

ZEVK
Kışın kıymetini bilirse kişi
Bahar ile yazdan haz duyar insan
Ol Yaratan hayır eder şer işi
Yaptığı niyazdan haz duyar insan
Mânayı dinlese söze eyilse
Gerçeği öğrenir cahil değilse
Yediyi ekmeye şükredebilse
Hem çoktan hem azdan haz duyar insan
Hakk yaratmış yaratılan ne varsa
Ebedi mülk değil sana bu arsa
İhlâslı abdestle divana dursa
Kıldığı namazdan haz duyar insan
Gel Rabb’ini zikret her bir anında
Bereket yağdırır her ihsanında
El bağlayıp Hacı Bayram yanında
Dinlerken vaazdan haz duyar insan
Kazanoğlu yaprak dalla bir olur
Elbetteki diken gülle bir olur
Fikrimiz zikrimiz telle bir olur
Bu çaldığı sazdan haz duyar insan
Aşık Kazanoğlu

IX-HAKAİK
(Hakikatler)

1-MÜKÂŞEFÂT
2-MÜŞAHEDE
3-MUAYENE
4-HAYAT
5-KABZ
6-BAST
7-SEKR
8-SAHV
9-İTTİSAL
10-İNFİSAL

1-MÜKÂŞEFÂT
(Keşifler, açılmalar, gizliliklerin açılıp sırların âşikâra çıkması)

ÇÖZÜVER
Ey gözlerim açıl açıl, iyi bak
Oluşların sızlarını çözüver.
Keşif, icad gelsin hepsi çabucak
Buluşların sızlarını çözüver.
Canlı, cansız bir frekans yayıyor;
Her birini yüreciğim duyuyor,
Işık neden, karanlığı soyuyur ?
Bilişlerin sırlarını çözüver.
Çırpınıyor yele, yaprak, kol, kanat
Her birinde zikir yapan bir san’at;
Bir anadan neden doğar beş evlât ?
Gelişlerin sırlarını çözüver.
Hikmet doldur yürek denen heybeye,
Gezip durma, boşboşuna haybeye,
Yüzümüzü dönerekten Kâbe’ye
Duruşların sırlarını çözüver.
Tövbemizdir kiri, pası silen,
Nere gider, nerde bekler eksilen?
Nabzımızdan, kalbimizden yükselen
Vuruşların sızlarını çözüver.
Mustafa Ceylan

MÜKÂŞEFÂT
Henüz bu cihana teşrif etmeden
Önce ruhlar âleminde var oldum
Var oldum ya ikrar verdim Rabb’ime
Rab diyerek kelâmında var oldum
Oldum kelâmında her gün her gece
Geceleri yaş dökerim gizlice
Gizliler âşikâr oldu sessizce
Ses duymadan kaleminde var oldum
Kaleminde yazılmıştı kaderim
Kaderime nasıl kötüsün derim
Derim ki çok şükür dua ederim
Dua ile selâmında var oldum
Selamında Kazanoğlu bu nişan
Nişanın yapısı bir geçici han
Hanın misafiri her gelen insan
İnsan doğdum cemalinde var oldum
Aşık Kazanoğlu

2-MÜŞAHEDE
(Görerek bilme, hakikatleri açıkça görme)

HABERİM YOK
Bir kapıdan içeriye
Girmişim de haberim yok.
Bin odayı bir kilide
Vermişim de haberim yok.
Ne ki, Ceylan’ımın sözü
Kan, yaş ile dolmuş gözü
Bir aynada onbin yüzü
Görmüşüm de haberim yok.
Dağ dayanmaz feyadıma,
Ceylan diyorlar adıma,
En sonunda muradıma
Ermişim de haberim yok.
Düşüp sonsuz deyalara,
Daldım, gülden dünyalara,
Yüreğimi bulvarlara
Sermişim de haberim yok.
Bir ışıkta bin görünen,
Çiçekten “ urba “ bürünen,
Milyon parçaya bölünen
Bir’mişim de haberim yok.
Mustafa Ceylan

MÜŞAHADE
Kendi kusurunu görmeyen insan
Vicdanında hasbihâli göremez
İlimsiz büyüyen olmaz dervişan
Cahil arifteki hâli göremez
Muhabbet tasından içemeyenler
Nefsi emareden kaçamayanlar
Ak ile karayı seçemeyenler
Mânadaki ihtimali göremez
Emre uymayanlar tanır mı yasa?
Nasıl yarmış kızıl denizi âsa?
Noksanı kendinde aramıyorsa
İnsandaki o kemali göremez
Gerçeğe evet de yanlışlara ret
Nöbetin tükenir dolunca müddet
Sırr-ı hakikate yok ise niyet
Arının yaptığı balı göremez
Kazanoğlu geçme elin yerine
Düşündükce iş gidiyor derine
Ömür bitmiş ise körü körüne
Uçurumdan dönen yolu göremez
Aşık Kazanoğlu

3-MUAYENE
(Görünüşe gelme, inceleyerek ve araştırarak bilme)

SEN DİYE DİYE
Dokuz gök, dört unsur, sendiye yanar
Canımın içinde sen diye diye…
Üç mevlüd, üç gece, üç hikmet sunar
Canımın içinde sen diye diye…
Toprak ayağımda dalgalanıyor,
Onsekizbin alem halkalanıyor,
Yedi deniz aşkla çalkalanıyor,
Canımın içinde sen diye diye…
Bir saniye sensiz edemiyorum,
Şaşırdım, bir yere gidemiyorum,
Bir kızgın saçtayım tütemiyorum,
Canımın içinde sen diye diye…
Omuz başlarımda melekler gördüm,
Dokuz gökten öte felekler gördüm,
Yağmuru getiren ulaklar gördüm,
Canımın içinde sen diye diye…
Dünya toz zerresi, gözümde şimdi,
Aşkın alev alev özümde şimdi,
Nice günah yanar közümde şimdi,
Canımın içinde sen diye diye…
Ceylan’ım dokuz gök üstüne çıktı,
Dostun yollarına gönlünü yıktı,

Mesefa kısaldı, sonsuza aktı
Canımın içinde sen diye diye…
Mustafa Ceylan
MUAYENE
Zerreye bakınca kürre hesabı
Yapabilmek için gören göz lâzım
Kirli leke ile doldurma kabı
İhlas ile temizlenmiş öz lâzım
Bazı insan gerçekleri bilmiyor
Her gün bin nasihat versen almıyor
Ben âşığım demeyinen olmuyor
Kavuracak eteş lâzım köz lâzım
Eşrefi mahlukat denmiş ismine
Hakk nurundan bahşedilmiş cismine
Sırlar âleminde bir bak resmine
Gönül sarayına gerçek poz lâzım
Ata gem vururlar öküze sami
Zehire dönmesin muhabbet demi
Bir tek kaptan ile yürümez gemi
Tayfalara tesir eden söz lâzım
Kazanoğlu yeter uyan rüyâdan
Asla vaz geçilmez haklı gayeden
Bir gün sende göçeceksin dünyadan
Ardın sıra düz kalacak iz lâzım
Aşık Kazanoğlu

4-HAYAT
(Dirilme, ebedî hayata kavuşma)
DİRİLİŞ
Kar yağarken yamaçlarda direnen,
Bir kardelen çiçeğidir diriliş.
Al, kırmızı, beyaz, sarı görünen,
Goncaların gerçeğidir diriliş.
Dost dağından yere düşen çığ gibi,
Fatihlerin açtığı bir çağ gibi,
Ferhatların yüreğinde dağ gibi
Sevdaların ölçeğidir diriliş.
Mevsim, mevsim canlı, diri yürüyen,
Bulutların saçlarını tarayan,
Minnacık bir mutluluğu arayan,
Sevenlerin merceğidir diriliş.
İnsan insan doldurandır bulvarı,
Bin bir renge boyayandır duvarı,
Gönlümüze sarmalayan baharı,
Sevgilinin kucağıdır diriliş.
İnançsızın kafasını oynatan,
Türküsünü dağa taşa dinleten,
Damar damar sancıları kaynatan,
Umutların ocağıdır diriliş.
Mustafa Ceylan

HAYAT
İki pazar arasında yürürken
Bir pazarda neler gördüm dirildim
Birisinden birisine gelirken
Sor pazarda neler gördüm dirildim
Birisi alırken birisi satar
Birisi kovalar birisi tutar
Birisi uyanır birisi yatar
Kör pazarda neler gördüm dirildim
Cahiller bilmemiş arifler bulmuş
Pazar akıllıyla deliyle dolmuş
Kimisi nefsinin kölesi olmuş
Var pazarda neler gördüm dirildim
Dünyayı unutmuş ehli kâmiller
Secde eden başlar zikreden diller
Sırlar âlemini gören gönüller
Der pazarda neler gördüm dirildim
Ezan okuyanda namaz kılanda
Yoksul şükredende servet bulanda
Bencillik edende hisse alanda
Zor pazarda neler gördüm dirildim
Adım Kazanoğlu değilim âşık
İlim deryasından içtim bir kaşık
Bir saf gördüm üstlerinde bir ışık
Nur pazarda neler gördüm dirildim
Aşık Kazanoğlu

5-KABZ
(Sıkma, elde tutma, alma, daraltma)

AH YUNUS’UM
Ah Yunus’um uzat elin,
Tutunayım, tutunayım…
Dergahına alıver bir,
İnan bana, fırtınayım…
Sabır bitti Ceylan’ında
Tek sen varsın her yanında,
Dost dost diye harmanında,
Ekin, ekin savrulayım…
Düşmez dilden asla adın,
İçerimde çağıldadın,
Ocağına olup odun
Ateşinde kavrulayım…
Ceylan’ın ah demesinde,
Bir sen varsın nefesinde,
Tapduk’un aşk teknesinde,
Hamur olup yoğrulayım…
Mustafa Ceylan

KABZ
Arifanlar asla boş kelâm etmez
Hisse al sözünden tut birer birer
Her insanın aklı bunu fark etmez
Oku satır satır yut birer birer
Kâmillerin savaşı var isyânla
Dervişan uğraşmaz şöhretle şanla
Yüz sür bir dergâha dersin tamamla
Cevherin pazarda sat birer birer
Sırrına var edebin de arın da
Hesabı var zararın da kârın da
Samimi olursan Hakk huzurunda
Daima yükselir kat birer birer
Rızkına kefildir Yaratan kulun
Yeterki her zaman şükürde bulun
Hikmet âlemine açılır yolun
Görünür gözüne hat birer birer
Kazanoğlu neden gözün yaş olur
HAK dostları her mecliste baş olur
İhlas ile yoğurursan aş olur
Otur bir kenara tat birer birer
Aşık Kazanoğlu

6-BAST
(Genişleme, yayma, açılıp ferahlama)

GİBİYDİM
Aşkınla kurtuldum, prangalardan,
Kapana tutulmuş fare gibiydim.
Kıvranıp dururken tüm acılardan,
Devamlı kanayan yare gibiydim.
Şimdi ferahladım, bitti sıkıntı,
Bir kutlu saraya döndü yıkıntı,
Bin anlam kazandı bunca ayrıntı,
Cüme dertlerime çare gibiydim.
Uçurum kenarında açmıştı çiçek,
Bin müjdeye gebe geçmiş, gelecek,
Göklerden çöllere yağmur inecek,
Bir zaman camlardan sera gibiydim.
Çileydim, çileydim bugün yarında,
Öfkeydim, nefrettim dost diyarında,
Gönül şehrimizin aşk pazarında,
Beş kuruş etmeyen para gibiydim.
Çok şükür imdada yetişti Kur’an,
Yoksa mahvolmuştum, ölmüştüm her an,
İrinle, pislikle kıvranıp duran,
Hastalık hastası sar’a gibiydim.
Mustafa Ceylan

BAST
Tövbe edersen Allah’a
Elbet afta ferahlarsın
İhlâs ile gir dergâha
Durur safta ferahlarsın
Daim Hakk’adır eğilmek
Huşuyla secdeye gelmek
İlim doku ilmek ilmek
Bu tezgâhta ferahlarsın
Takip et güzargâhını
Çekme dünyanın âhını
Gönülden seç sarrafını
Çıkar rafta ferahlarsın
Böl lokmanı ver bir aça
Tenezzül eyleme taca
Ömrün de bir defa hacca
Git arafta ferahlarsın
Kazanoğlu dokun tele
Zikir ezber olsun dile
Burada olmasa bile
O tarafta ferahlarsın
Aşık Kazanoğlu

7-SEKR
(İlâhî zevkle sarhoş olma, kendinden geçme)

SARHOŞUN ÇAĞRISI
Bu sarhoş nereden gelmiş diyerek,
Meydana bağlayıp taşlayın dostlar.
Millet ağlar iken gülmüş diyerek,
Meydana bağlayıp taşlayın dostlar.
Bitirdim içimde olan savaşı,
Yok ettim ruhumda derdi, telaşı,
Kesin ağır ağır isyankar başı,
Derimi yüzmeye başlayın dostlar.
Kendimden geçmişim, mülkten bana ne,
Sarhoşum, bir hoşum, oldum şahane,
Vurun kırbaçları bulman bahane,
Beni de kan ile haşlayın dostlar.
Efkârı, kavgayı bir yana ittim,
Bunca yıl boşuna konuşup öttüm,
Kabına sığmayan nice lâf ettim,
Kemâl bıçağıyla şişleyin dostlar.
Bitmeyen sevdanın destanlarına,
Gönül bekçisinin dostanlarına,
Söz duymaz beylerin kaftanlarına,
Beni sırma sırma işleyin dostlar.
Tutmuyor el, hiçbir şey yapamam ki,
Güzel nasihatten anlıyamamki,

Nedense bir türlü ayıkamam ki,
Küfürle, azarla haşlayın dostlar.
Mustafa Ceylan
SEKR
Sevdadan aşk şişesine
Aktığımda sorhoş oldum
Dünyanın endişesine
Bıktığımda sarhoş oldum
Sağalmaz gönül yarası
Geçici gurbet burası
İçimde vuslat çırası
Yaktığımda sarhoş oldum
HAK dedim HAK ile doldum
Bana benden yakın buldum
İlim deryasına daldım
Çıktığımda sarhoş oldum
Ne kin kaldı nede kibir
Ömrümü eyledim tabir
Küfrün kalesini bir bir
Yıktığımda sarhoş oldum
Kazanoğlu uy sesine
Yerleş sevgi hanesine
Ötelerin ötesine
Baktığımda sarhoş oldum
Aşık Kazanoğlu

8-SAHV
(Uyanıklık)

UYAN ARTIK
Lokman da sen, sultan da sen
Aç gözünü uyan artık.
Eşref mahluk, cihanda sen,
Aç gözünü uyan artık.
İstemeyen eremez ki,
Alamayan veremez ki,
Gönüllere giremez ki,
Aç gözünü uyan artık.
Bırak gayri öfke, kini,
Gör meleği vede cini,
Eğit çocuk ve gencini,
Aç gözünü uyan artık.
Derman sende, ilaç sende,
Orman sende, ağaç sende,
Yüzbin hacla, miraç sende,
Aç gözünü uyan artık.
Aralara kimse koyma,
Kır kafayı taşa vurma,
Gözlerini hiç uyutma
Aç gözünü uyan artık.

Şeker suda kayboluyor,
Su şekerden tad buluyor,
Cihanda bayram oluyor,
Aç gözünü uyan artık.
Ceylan sen de ara, tara
Kendinde olma maskara,
Pişman kalıp atma nara,
Aç gözünü uyan artık.
Mustafa Ceylan
SAHV
Uyanmanın yaşı yoktur arkadaş
Menziline yeter erken uyanan
Uyuyan nefsine olur arkadaş
Gafleti def eder erken uyanan
Karanlığı deler nurani yüzü
Birleşir dışıyla bir olur özü
Diline bulaşmaz hamlığın sözü
Şükrü eder ezber erken uyanan
Dervişanlık kokar her bir hâlinden
Uzaklaşır iblis ihtimalinden
Hiç bir engel döndüremez yolundan
Hakikate gider erken uyanan
Kazanoğlu eylemişim itaat
Hakikat erleri sevmez saltanat
Her saniye her dakika her saat
Ömrü etmez heder erken uyanan
Aşık Kazanoğlu

9-İTTİSAL
(Birleşme)
SENİ SEVER
Çağdaş bilim, teknoloji
Tüm icadlar seni sever.
Tarih, kültür, biyoloji,
Tüm insanlar seni sever.
Uazaydaki araştırma,
Hizmet için yarıştırma,
Küskünleri barıştırma
İnananlar seni sever.
Keşif yapan deneylerle,
Durma durma hep ilerle!
Programda sevgilerle
Tüm ekranlar seni sever.
Atölyede deney tüpü,
Elektronik bilgi küpü,
Sensin her şeyin sahibi,
Cüme canlar seni sever.
Güzel mazi, umut ati,
Müminin hac ziyareti,
İlimdir onun gurbeti,
Kavuşanlar seni sever.
Hoş çocukluk, olgun gençlik,
Bereketle huzuri, dirlik,
Kimya, fizik, matematik
Tüm hesaplar seni sever.

Bu Ceylan’ım susar artık,
Kendini yakar ayrılık,
Sıcak, sıcak, ılık, ılık
Heyecanlar seni sever.
Mustafa Ceylan
İTTİSAL
Soyu sopu bir olanlar
Verin el ele birleşin
Gücünü haktan alanlar
Girin kol kola birleşin
Şiddet kötüyü taşırır
Sabır dağlardan aşırır
Bölünmek zayıf düşürür
Bakın bu hale birleşin
Dik durun zulüme karşı
Sevgi ile dolar çarşı
Tekbirler le yarın arşı
Kopar zelzele birleşin
Olmayın ALLAH’a asi
Zikir dolsun gönül tası
Kaybolur gam fırtınası
Dur deyin yele birleşin
Kazanoğlu olma heder
Sarhoşluk değildir kader
Kardeş kardeşi katleder
Girmeyin sele birleşin
Aşık Kazanoğlu

10-İNFİSAL
(Ayrılma)

BU GURBET BU AYRILIK
Toprağı çatlatan şey
Bu gurbet, bu ayrılık.
Yanardağ patlatan şey
Bu gurbet, bu ayrılık.
Çeşmenin garip tası,
Beynimin haritası,
Bulutun ağlaması,
Bu gurbet, bu ayrılık.
Yollara yıkan bizi,
Çileye sokan bizi,
Kudretten yakan bizi
Bu gurbet, bu ayrılık.
Dönmesi dünyamızın,
Özüdür duamızın,
Temeli sevdamızın
Bu gurbet, bu ayrılık.
Atın çifte tekmesi,
Göğün yeri öpmesi,
Ceylan’ın Hu!... Çekmesi
Bu gurbet, bu ayrılık.
Mustafa Ceylan

İNFİSAL
Ehli kâmil olmak için
Gel önce nefsinden ayrıl
Bu benlik bu kibir niçin
Evvela kendinden ayrıl
Şeriata uyarsa yol
Şükredene ihsanı bol
Sen yeterki doğru kul ol
Cahalet bendinden ayrıl
Güneş vurur erir karın
Rahmet döker bulutların
Tövbe deryasında arın
Günah kemendinden ayrıl
Kazanoğlu dostu ara
Gafiller düşer inkâra
Vaktin varken su dök nara
İstikametinden ayrıl
Aşık Kazanoğlu

X-NİHAYET
(Sonlar, varılacak en son makamlar)

1-MARİFET
2-FENA
3-BEKA
4-TAHKİK
5-TELBİS
6-VECD
7-TECRİD
8-TEFRİD
9-CEM
10-TEVHİD

1-MARİFET
(Tanımak, Hakk’a tam mânasiyle irfan sahibi olmak)

MARİFET
Yuvasında “Hak” diyerek ağlayan
Karıncanın feryadında marifet.
Sevdamızı çiçek çiçek taşıyan
Kelebeğin kanadında marifet.
İnsanların kalp gözüyle baktığı,
Yağmurların “Allah” deyip aktığı,
Ruhumuzun sonsuz hızla çıktığı
Gök kubbenin çatısında marifet.
Mevlâna’ yla yüreğinde Konya’ nın,
Leyla, Mecnun arasında sevdanın,
Kuzeyinde, güneyinde dünyanın
Doğusunda-batısında marifet.
O’ ndan ayrı olmuyor ki bir anım,
Yalnız O’ ndan O’ nu ister bu canım,
Mucizeler mucizesi Kur’ an’ ım
Hakikatin ortasında marifet.
Mustafa Ceylan
MARİFET
Her mecliste kendisine yer bulur
İcazette Yaratan’ı gözeten
Gönlü de kendi de huzurlu olur

İbadette Yaratan’ı gözeten
Sırr-ı hikmet kâmil olanda vardır
Kula yakın olan ulu Didar’dır
Vicdan terazisi hep düz ayardır
Ticarette Yaratan’ı gözeten
Ona yoldaş olur bütün melekler
Maddeyi mânadan eler elekler
Tevekkül ederek ihsanı bekler
Hidayette Yaratan’ı gözeten
Ömrünü geçirmez boşu boşuna
Hile katmaz bu dünyada işine
Manevî tat koyar zikir aşına
Ziyafette Yaratan’ı gözeten
Kazanoğlu zaman geçer güç olur
Bir diyardan bir diyara göç olur
Kabristana yürümeden hiç olur
Kıyamette Yaratan’ı gözeten
Aşık Kazanoğlu

2-FENA
(Yok olmak. Fena fillah: Allah’ın varlığında kendi varlığını yok etme)
KAYBOLDUM
Bildim,
Buldum,
Oldum…

Baktım,
Gördüm,
Oldum…
Bana beni
Kaybettirdi kendine…
Ne Nefes,
Nedil,
Ne kulak,
Ne de başka bir şey kaldı.
Sıfatlarım,
Sıfatında eridi…
Adım adında kayboldu…
Önceliğim önceliğinde,
Sonralığım
Sonralığında yok oldu…
Hakk’a Hak’la baktım,
Hakk’ı Hak’la gördüm,
Hakk’da Hak’la oldum…
Bilgisinden bilgi,
Lutfundan dil,
Nurundan göz verdi…
İşte o zaman; O’na O’nda
O’nun nuruyla baktım…
Bildim, buldum, oldum;
Baktım, gördüm, oldum;
O’nun nurunda kayboldum…
Mustafa Ceylan

FENA
Elestüde ikrar verdim diyorsun
Hiç Elhamdülillah olabildin mi?
Cennete bir zaman durdum diyorsun
Adem Nebiyullah olabildin mi?
Ne olduki bu âleme savruldun?
Uzun zaman hasret ile kavruldun
Hakk’ın emrettiği yöne çevrildin
Bir dakka Beytullah olabildin mi?
Nemrud’un putunu yık buyurdu Hakk
Çünkü sade odur kadiri mutlak
İsmail boynuna çaldın mı bıçak?
Öyle Halilullah ola bildin mi?
Sen de anladın ki geçici bura
Hakkında ne hüküm verecek şura
Elinde asayla çıktın mı tura?
Musa Kelimullah olabildin mi?
Kazanoğlu kir doldurma kilimi
Kadir Mevlâ’m görüyorsun hâlimi
Tüm canlılar tadacaktır ölümü
Canlı Fena fillah olabildin mi?
Aşık Kazanoğlu

3-BEKA
(Var olma, ebediliğe erme. Beka billâh: Allah’ın varlığı ile var olma)

OLDUM
Sevgin ile yar oldum,
Birliğinde bir oldum,
Varlığında var oldum,
Ezel-ebed sen oldum,
Gözü, gönlü şen oldum…
Şükür sana, hamd sana,
Kurban olsun can sana,
Ver aşkını ceylana;
Ezel-ebed sen olsun,
Gözü, gönlü şen olsun…
Ben gayri ben değilim,
Vahdetinde “der” dilim,
Sensin benim sahibim,
Ezel-ebed sen oldum,
Gözü,gönlü şen oldum…
Birliğinle bir oldum,
Varlığında var oldum,
Nurun ile nur oldum;
Ezel-ebed sen olsun,
Gözü, gönlü şen oldum…
Mustafa Ceylan

BEKA
Sen beni Yaratan ben ki sana kul
Sırr-ı hikmet olan hâlde sen varsın
Sen hüküm sahibi sen ihsânı bol
Kurtuluşa giden yolda sen varsın
Nice bilinmeyen dünyalar senin
Geceler gündüzler rüyâlar senin
Nehirler ırmaklar deryâlar senin
Bulutta gizlenen selde sen varsın
Canlının rızkını her an veren sen
Bütün kâinata ferman veren sen
Hemi derdi hemi derman veren sen
Arının yaptığı balda sen varsın
Ol dersin bürünür yamaçlar kara
İstersen kâinat döner bahara
Sen ilham verirsin dervişanlara
Muhabbette hasbihâlde sen varsın
Kazanoğlu sana geldim ey Hünkâr
Lutfunla dağılsın gönlümden efkâr
Kalpten bakanlara oldun aşikâr
Her zerrede her cemalde sen varsın
Aşık Kazanoğlu

4-TAHKİK
(Hakkel-yakin olarak Hakk’ı ve hakikati bilme)
ÇOK ŞÜKÜR
Bir zaman dolaştım boşu boşuna
Nice ağuları kattım aşıma,
İmanın nurunu bir gün döşüme
Verdiğinde, kulun oldum çok şükür,
Hakk’ ı, hakikati bildim çok şükür.
Geçen zamanlara tövbeler ettim,
Yıktım da dünyayı kenara attım,
Birliğinden yüce hazları tattım,
Kendi namazımı kıldım çok şükür,
Hakk’ ı, hakikati bildim çok şükür.
Her an yanımdasın, andığım zaman
Her an aşkın ile yandığım zaman,
Şu âciz gönlümü sunduğum zaman
İlâhi feyzinle güldüm çok şükür,
Hakk’ ı, hakikati bildim çok şükür.
Kur’ an’ ı “Bismillah” der de okurum
Mısra mısra adın ile şakırım,
Kalbiyle zikreden Ebu Bekir’ im
Muhteşem sevdana daldım çok şükür,
Hakk’ ı, hakikati bildim çok şükür.
Mustafa Ceylan

TAHKİK

Kün emriyle var eyledin
Bu ihtişam eser senin
Bizi bize yâr eyledin
Bu sevgi bu hüner senin
Sen yarattın bu seheri
Semada yanan feneri
Kurulduğu günden beri
Daim dünya döner senin
Dağlar libas giyer kardan
Çiçek fışkırır bahardan
Emrindeki bulutlardan
Rahmet rahmet iner senin
Seyrettim ayı yıldızı
Nerdedir rüzgârın hızı
Çamurdan yarattın bizi
Bu kuvvet bu cevher senin
Kazanoğlu söneceğiz
Cansız ata bineceğiz
Yine sana döneceğiz
Kıyameti mahşer senin
Aşık Kazanoğlu

5-TELBİS
(Elbise giyme. Allah tarafından ihsan edilen mânevî iftihar
elbiselerini ve cennet libaslarını giyme)

VAR İKEN
Kulların çizdiği yollara gitmem
Kur’an’ ın çizdiği yollar var iken.
Araya giremez sarık, post, urba
Körü takip etmem gözü kör iken.
Peygamber ahlâkı ahlâkım olur,
Cennetin kapısı karşımda durur,
Aklını kullanan Kur’ an ‘ı okur
Ondaki ilimler halâ sır iken.
Zerreler, kubbeler aşkını arar,
Seni sevenlerin ömrü hep bahar.
Mânevi duygular ruhumu sarar
Aklımda, gönlümde sevdan var iken.
Işıktan libaslar giydirdin bana,
Mutlak Bir’ liğini bildirdin bana,
Zaman, mekân sıfır, âşığım sana
Nasıl âşık olmam, tek sen yâr iken.
Mustafa Ceylan

TELBİS
İlmi isteyene veririm dersin
Bizlerede nasip eyle Yarabb’i
Bu aciz kulunda murada ersin
Kalemimi kâtip eyle Yarabb’i
Yüz süreyim sana gelen yollara
Mazhar olmak istiyorum hallere
Seni anlatayım cahil kullara
Dilimizi hatip eyle Yarabb’i
Ey İlahi bir ayarda tut bizi
Kandırmasın bu geçici yurt bizi
Daima yeşertsin bu umut bizi
Dertlilere tabip eyle Yarabb’i
Kazanoğlu usanmadan yılmadan
Kul ârif olamaz talim almadan
Nefsi emareye köle olmadan
Bizi bize sahip eyle Yarabb’i
Aşık Kazanoğlu

6-VECD
(İlâhî zevkler içinde kendinden geçme)

ZEVK
Kur’ an’ dan alınca yüce ilhamı
İlâhi zevklerin içinde gönlüm.
Eritip yok etti, dert ile gamı
İlâhi zevklerin içinde gönlüm.
Madde atom atom çözülür gider
Hakikat peşpeşe dizilir gider
Şiirle sevdamız yazılır gider
İlâhi zevklerin içinde gönlüm.
Geceler geceler aydınlanıyor,
Yıldızlar, yıldızlar seni anıyor,
Kâinat aşkınla yanıp dönüyor
İlâhi zevklerin içinde gönlüm.
Mecnun ne ki şimdi benim yanımda ?
Adın dile gelir heyecanımda,
Emrini duydukça her an canımda
İlâhi zevklerin içinde gönlüm.
Mustafa Ceylan

VECD

Gönül aşkın ateşine yananlar sarhoş olur
Daima Hakk’ın adını ananlar sarhoş olur
Görmez misin kelebeği şem’e olmuş pervane?
Zikir ile safa girip dönenler sarhoş olur
İhlâs ile yaşayanlar el uzatmaz harama
Ehl-i tabip olmayanlar el vurmasın yarama
Kâmilleri ârifleri saraylarda arama
Büzülüp çilehanede sinenler sarhoş olur
Kazanoğlu tövbekâr ol açık iken kapısı
Birgün olur uyanırsın çökmüş ömür yapısı
Akibet önen koyulur defterlerin hepisi
Sıratı geçecek ata binenler sarhoş olur
Aşık Kazanoğlu
Önen=Önüne

7-TECRİD
(Bütün alâka ve bağlardan soyunup yalnız başına kalma)
YALNIZIM
Alâkayı kestim devri devrandan
Yalnızım milyonlar içinde yalnız.
Ceylanı kovmuşum garip ceylandan
Yalnızım insanlar içinde yalnız.
İpini kopardım maddenin, pulun
Yükledim yükünü kızın, oğulun
Öfkeyi, kavgayı artık durdurun !
Yalnızım dünyalar içinde yalnız.
Silip te süpürdüm şanı, şöhreti
Şimdi yaşıyorum sessiz gurbeti
Kestim atomlarla çılgın sohbeti
Yalnızım figanlar içinde yalnız.
İçimdeki nefsi fırlatıp attım,
Kendi sarayımda gölgemle yattım.
Hep bana konuştum, bana anlattım
Yalnızım feryatlar içinde yalnız.
Maddede yalnızım, manâda Hakk’ la
Birlikteyim... Hem de kara toprakla,
Sessizim, sakinim büyük firakla
Yalnızım zamanlar içinde yalnız.
Mustafa Ceylan

TECRİD
Takvalık öz nefsin ile
Daim savaştan ibaret
Çekeceğin aşkı çile
Yanan ateşten ibaret
Girersen dost pazarına
Umudun artar yarına
Aldanma dağın karına
O kara kıştan ibaret
Gel zikirle doldur tası
At benlik denen libası
Cahillerin kargaşası
Boşa telaştan ibaret
İhlâstır insanın kârı
Sağlam tut edebi arı
Şükürsüzün kaygıları
Bir lokma aştan ibaret
Kazanoğlu an bu anım
Nayeti ben de insanım
Sarayım servetim şanım
Dikili taştan ibaret
Aşık Kazanoğlu
Nayeti=Nihayet, sonunda

8-TEFRİD
(Ferdleşme. Hakk’ı <<Ferd-i Vahid: Biricik varlık>> olarak görüp
tanıma)

BİRİCİK VARLIK
Terk etmişim, terk etmişim, terki terk
Bir Sen varsın, bir ben varım, başka yok.
Ötelerde kaldı gayri, bunca cenk
Bir Sen varsın, bir ben varım, başka yok.
Kâinatı sayfa sayfa yazansın,
Türlü türlü nimetleri dizensin
Rahim sensin, Kerim sensin, Bir sensin
Bir Sen varsın, bir ben varım, başka yok.
Yeryüzüne yaptın beni halife,
Verdin bana Kur’ an ile tarife,
Örnek oldum cahile ve arife
Bir Sen varsın, bir ben varım, başka yok.
Mevcudata nakşetmişsin adını
Bahşetmişsin bir ömürlük yarını,
Ruh kökümle haykırmışım aşkını
Bir Sen varsın, bir ben varım, başka yok.
Mustafa Ceylan

TEFRİD
Senin kudretinle can buldu beden
Özde seni buldum sana inandım
Bu aşkı ateşle ömrüm bitmeden
Közde seni buldum sana inandım
Sarhoş oldum semah döndüm deminde
Âşikârsın nurun ile müminde
Mâna âleminde mürşit ceminde
Sözde seni buldum sana inandım
Damlaydım sel oldum nehire aktım
Bazen güneşten de daha sıcaktım
Toprağa çiçeğe buluta baktım
Gözde seni buldum sana inandım
Dünyalık ne varsa üstümden soydum
Dervişan yürüdüm emrine uydum
Şükürle oturdum hamd ile doydum
Azda seni buldum sana inandım
Kazanoğlu nice gurbet el gezdim
Hafta gittim ay dolandım yıl gezdim
Mecnun oldum Leyla dedim çöl gezdim
İzde seni buldum sana inandım
Aşık Kazanoğlu

9-CEM
(Toplamak. Bütün mertebe ve makamları birleştirmek)
CEM
İmbiklerden hücre hücre süzüldüm
Değirmende buğday buğday ezildim
Kuzu oldum, bin kancada yüzüldüm
Alın sizin olsun bende ki beni…
Açaraktan kilitlenmiş kapıyı
Yüzbin renge boyar iken yapıyı
Bir gülüşe feda ettim tapuyu
Alın sizin olsun bendeki beni…
Ne malım var, ne mülküm var, bomboşum
Aşk elinden divaneyim, sarhoşum
Bir noktada sona erdi bu koşum
Alın sizin olsun bendeki beni…
Sır sakladım, sırra döndüm aynada
Cevap gelmez yaptığım şu feryada
Yoktur gözüm hem de iki dünyada
Alın sizin olsun bendeki beni.
Cümle yollar bir kavşakta buluştu
Buluştu da yolcular el tutuştu
İblis bile orta yerden savuştu
Alın sizin olsun bendeki beni…
İçim, dışım bayram yeri, gülüyor
Güneş bile nefes alıp soluyor
Sol göğsümde ihtilâller oluyor

Alın sizin olsun bendeki beni
Aşk yüzünden pervanece dönerim
Hem dönerim, hem de candan yanarım
Kopardığım yüreğimi sunarım
Alın sizin olsun bendeki beni
Mustafa Ceylan
CEM
Ey Kadir-i Mutlak, ey sırr-ı Ekber
Hâkikat babında birleştir bizi
Âlemlerin Rabb’i ey sırr-ı Mazhar
Şeriat babında birleştir bizi
Âciz kulum ihsânını bol göster
Aklıma gönlüme hasbihâl göster
Günahtan arındır nurlu yol göster
Tarikat babında birleştir bizi
Kazanoğlu cahil meclisinden kaç
Canlı cansız hepsi lütfuna muhtaç
İlim deryâsında yelkenimi aç
Marifet babında birleştir bizi
Aşık Kazanoğlu

10-TEVHİD
(Hakk’el-Yakîn olarak Hakk’ın birliğini idrak etmek, böylece Hakk’ı
birlemek)
BİR’LİK
Sancılı geceler geçmez diyordum
Çiçekler bir daha açmaz diyordum
Kelebek her bahar uçmaz diyordum
Meğer yanılmışım hepsi oluyor
Hepsinin özüne aşkın doluyor.
Kırk parça aynayım, hepsinde var’sın
Cümle aynaları BİRLİĞİN sarsın
Bana çok yakınsın, gayriye sır’sın
Gönlüm birliğinden ilham alıyor,
Zerrede, ummanda aşkı buluyor.
Tevhid ırmağından çağlayıp aktım
Mucize Kur’an’la dünyaya baktım
Çok şükür aşkını böylece tattım
Sevdan yoksa her şey birden soluyor
Mustafa Ceylan

TEVHİD
İlimden fakirim mânadan noksan
Ahdinde kalmayı nasip et bize
Hicreti âlemde olmadan yeksan
Sana kul olmayı nasip et bize
Dilimiz “hu” desin gönlümüz tekbir

Yüceler yücesi senindir taktir
Madde âqlemini eleyip bir bir
Mânayla dolmayı nasip et bize
Nasiplendir kereminle affından
Alış veriş yaptır aşk sarrafından
Uzaklaştır cehaletin safından
Tezden ayrılmayı nasip et bize
Nazar ettir seni buldur her yönde
Mürit mürşit arkasında gidende
Her saniye her dakika her günde
Rızanı bulmayı nasip et bize
Adım Kazanoğlu gâribin biri
HAKK’ a dost olanlar kalırmış diri
Fânide tutulur âhret defteri
Sağından almayı nasip et bize
Aşık Kazanoğlu

UYANIK OL!
Bu dünyadan gideceksin
Uyanık ol, hazır bekle.
Elbet hesap vereceksin
Uyanık ol hazır bekle.
Birgün “öldü” diyecekler
Bir güzelce yuyacaklar
Ve tabuta koyacaklar
Uyanık ol hazır bekle.
Sırat durur orta yerde
Livail Hamd söyle nerde?
Yapılacak son seferde
Uyanık ol hazır bekle.
Kurulacak Hakk mizanı
Koparınca candan canı
Şol gidenler nerde hani?
Uyanık ol hazır bekle.
Dünya çizer ahireti
Dünya mü’minler gurbeti
İstiyorsan şol cenneti
Uyanık ol hazır bekle
Ey Ceylan’ım bil kendini
Öğren Kur’an’ından dini
Hazır eyle dost kalbini
Uyanık ol hazır bekle.
Mustafa CEYLAN

KURTULUNMAZ
Boş şeylerle uğraşmaktan
Kaçmayınca kurtulunmaz
Karanlıktan, günahlardan
Kaçmayınca kurtulunmaz
Sarıl dine, sarıl dine
Esir olma şu cehline
Dertlerini aşk ehline
Açmayınca kurtulunmaz
Nefsin ile hep savaşıp
Girdapları hemen aşıp
İman ile kartallaşıp
Uçmayınca kurtulunmaz
Yıkmalısın eğimleri
Yakmalısın boğumları
Hakk’tan alıp tohumları
Saçmayınca kurtulunmaz
Aşağıdan, yukarlardan
Sıyrıl diyor efkârlardan
Tutsak eden çıkarlardan
Geçmeyince kurtulunmaz
Talep eden varır, erir
Bir kapıdan şehre girer
Zorlukları birer birer
Seçmeyince kurtulunmaz
Yâr yolunda oldun kurban

Bir cevherdir sende takvan
Günahları tırpan tırpan
Biçmeyince kurtulunmaz
Sende seni kayıp ettin
Yüreğinde var gurbetin
Âyetlerden aşk şerbetin
İçmeyince kurtulunmaz
Ey Ceylan’ım düşün, sakın
O yâr sana candan yakın
Hep ışığa yapıp akın
Coşmayınca kurtulunmaz.
Mustafa Ceylan

