
ilmi Araştırmalar 12, İstanbul 2001 

MA'RiFi TARİKATİ ŞEYHİ FERDi BABA 

VE ARUZLA YAZlLMlŞ ŞİİRLERİ 

Atabey KILIÇ* 

The shaykh of Ma'rifi Order Ferdi Baba and his poems with aruz meter 

It deals with the beginning, development and recent conditions of the Alevi
Bektashi Ma'rifi order that became widespread in the Westem Anatolia after the 
beginning of the 19th century. The poems of Ferdi Baba, the shaykh of the order 
are analized. 
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Hakkındaki ilk bilgiler Kuşadası'nda sunmuş olduğumuz bir tebliğ1 ile 
tarafımızdan verilmiş olan Ferdi Baba, Manisa ili Demirci ilçesi merkez olmak 
üzere I 800'lü yılların başında faaliyette olduğunu bildiğimiz Alevi-Bektaşi-Rıfa'i 
meşrepli bilinmeyen tarikatlarımızdan olan Ma'rifi tarikatının şeyhlerindendir. 
Adı geçen tebliğ çerçevesinde bilim alemine tanıtmaya çalıştığımız Ma'rifi tarikatı 
pek çok bakımdan dikkat çekici karakteristik özellikler arz etmektedir? Öncelikle 
samimi duygulara sahip, nefsi terbiye etme konusunda kendilerine has yöntemleri 
bulunan inançlı Aleviler olarak karşımıza çıkan Marifi tarikatı mensupları, 
zamanla tekkelerinin, dergahlarının birer kültür merkezi haline gelmesini de 
sağlamışlardır. Elimizde bulunan belgelerden öyle aniaşıyor ki Ma'rifilik, bölge-

* Yrd. Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. 

Bkz.: Atabey kılıç, "Ma'rifi Tarikatı ve Kuşadası Şeyhi Ferdi Baba'nın Aruzla Yazılmış Bazı 

Siirleri", Geçmişten Günümüze Kuşadası Sempozyumu, 23-26 Şubat 2000, KuşadasılA YDlN. 

2 Tarikat hakkında daha fazla bilgi için bkz. Atabey Kılıç, "Ege Bölgesine Ait Alevi-Bektaşi 

Esaslı Bilinmeyen Bir Mahalli Tarikat: Ma'rifilik", Uluslararası Anadolu İnançları Kongresi 
23-28 Ekim 2000, Ürgüp/Nevşehir. Ayrıca yayınlanacak olan "Manisa-Demirci Merkezli, Ale
vi-Bektaşi-Rıfii'i Meşrepli Mahalli Bir Tarikat: Ma'rifilik" başlıklı makalemizde de ayrıntılı 
bilgi bulunabilir. 
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nin daha çok Türkmen kökenli olan halkının İrfanının gelişmesi hususunda da in
karı mümkün olmayan katkılarda bulunmuş olmalıdır. 

Ma'rifi tarikatı, Ege 'blgesinin özellikle Manisa, İzmir ve Aydın illerinde 
yakın zamana kadar varlığını takip edebildiğimiz, esasen Rifa'i tarikatine bağlı, 
dolayısıyla Alevi-Bektaşi itikadından da fazlasıyla etkilenmiş, aynı zamanda 
bünyesinde ahi-ftitüvvee teşkilatı izleri de taşıyan bir tasavvufi müessese özelliği 
arz etmektedir. Bu tarikata dair elimizde bulunan bilgiler şimdilik, tarikatin 
terekelerinden olup Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü tarafından yürütülen derleme faaliyetleri çerçevesinde özellikle Manisa ili 
Demirci ilçesinden Hulusi Emetli'nin bağışlamış olduğu el yazması eserler 
arasında olan ve bugün Ege Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'nde bulunan 
yazmalardan elde ettiklerimizle sınırlıdır. Kataloglama çalışmalarını büyük ölçüde 
bitirdiğİrniz adı geçen merkezdeki yazmalardan yaklaşık olarak 25'i, özellikle bu 
tarikatın adab, erkan ve usulünden bahseder niteliktedir.4 Kalanların büyük bir 
kısmı ise ya çeşitli vesilelerle Ma'rifi tarikatına dair bir alakaya sahiptir ya da bu 
tarikata az çok yakın olduğu tahmin edilebilecek diğer tarikatiarta alakalıdır. Biz 
bu çalışma çerçevesinde bunlar arasında özellikle içerisinde hem tarikata ait 
bilgiler, hem de aralarında Kuşadası Dergahı Şeyhi Ferdi Baba'nın da bulunduğu 
tarikatın önde gelenlerine ait şiirlerin bulunduğu, belki Ma'rifi Tarikatı Mecmuası 
diye adlandırabileceğimiz mecmuayı esas almayı uygun bulduk.5 Hazırlamış oldu
ğumuz alfabetik katalogda 36 numara ile sıralamaya aldığımız bu mecmu'anın 
tavsifini, hem katalogda bulunduğu hem de Kuşadası'nda sunmuş olduğumuz teb
liğde de ayrıca tanıttığımız için burada tekrar verme gereğini hissetmedik. 

3 Arapça, feta: genç, yiğit kelimesinden türetilmiş olup gençlik, yiğitlik, mertlik gibi anlamlara 

gelen fütüvvet, esasen tasavvuf ahlakıyla ilgili bir terimdir. Zamanla, dostların kusurlarını 

görmemek, insaflı davranmak, hiç kimseye dşüman olmamak, fakirlerden nefret etmemek, 

zengine yaranmamaya çalışmak, biriktirmemek, nimeti açıklamak, mihneti gizli tutmak gibi 
pek çok prensibi de bünyesinde toplamaya başlayan fütüvvet anlayışı bir müddet sonra 

toplumun iktisadi hayatını yönlendiren bir düşünce ve yaşama sistemi haline gelerek 
kurumlaşmıştır. Tasavvuf ve tarikat düşünceleriyle sürekli alışveriş halinde bulunan bu kurum, 

tasavvuf ile iktisadi hayatın, dolayısıyla ruh dünyası ile iş dünyasının birleşip birbiriyle iç içe 

geçmesine de yol açmıştır. Bir kısım tarikatlarda görüldüğü gibi fiıtüvvet teşkilatında da Alevi 

meşrebi kendisini kuvvetle hissettirmektedir. Hz. Ali, yigitliği ile bir "feta" olarak idealdir. 

4 Bu konuda daha geniş bilgi için yayınlanacak olan "Ege Üniversitesi Merkez Kütüphanesi 

Yazmalar Kataloğu I" ve "Ege Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Yazmalar Kataloğu II" 

başlıklı makalelerimize bakılabilir. 

5 Bu mecmu'anın tam metni için bkz. Meliha Gül, Kisve-i Ma 'rifi, Seyyid Muhammed b. Sabit 

Ali, Bitirme tezi, İzmir 1999. 
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Daha önce de belirttiğimiz gibi Ma'rifi tarikatının merkezi Manisa ili De
mirci ilçesidir. Demirci'de bulunan merkez dergahın iki kez bina edildiğini Ma'rifı 
Tarikati Mecmuasındaki "Timürci Dergahı Banisi Eş-Şeyh Es-seyyid Muştaia 
Lutfı l,ıai:retleri" ile "tiuleia-yı Ma'rifıden Timürci Ma'rifı Dergahı Baniye-i ~anisi 
Eş-Şeyb Es-seyyid Al,ımed 'Aş~i l,ıai:retleri" ibarelerinden anlamak mümkündür. 
Buna göre Demirci Ma'rifı Dergahının ilk banisi, yani yaptıranı Muştaia Lutfi 
Efendi, ikinci kez yaptıranı ise Al,ımed 'Aş~i Efendi'dir. 

Mecmuadaki kayıtlardan öğrendiğimize göre Ma'rifı Tarikatı'nın Demirci 
merkez dergahı baricindeki ismi verilen tek dergahı, Kuşadası Dergahıdır. Bu gün 
bu dergahın ayakta olup olmadığına dair elimizde henüz yeterli bir bilgi bulun
madığı gibi tarikatın Manisa, İzmir ve Aydın illerinde de başka dergah veya 
tekketerinin olup olmadığını da bilemiyoruz. Bu mecmu'anın verdiği bilgilerin 
sadece tarikat geleneğine göre yazılmış şiirlerden hareketle oluşturulduğu göz 
önüne alınacak olursa, Ma'rifıliğin en azından yukarıda saydığ{mız üç ilde, ismi 
her hangi bir şekilde zikredilmemiş dergah, zaviye ya da tekkesinin bulunabileceği 
kuvvetle muhtemel olmalıdır. 

Katalogda 36 numara ile kayıtlandırdığımız adı geçen mecmuanın 1 06b-
117a varakları arasında Ma'rifı tarikatı Kuşadası Dergahı Şeyhi Ferdi Baba Efendi 
tarafından aruz ve hece ölçüsü ile yazilmış olan çeşitli şiirler de bulunmaktadır. 
Ferdi Baba'nın hayatı hakkında her hangi bir kaynakta doğrudan doğruya verilmiş 
hiç bir bilgiye sahip değiliz. Ne mecmu'anın her hangi bir yerinde, ne de tarikada 
ilgili diğer yazma eserlerin her hangi birinde bu konu hakkında tek satır aydıntatıcı 
bilgi bulunmaktadır. Bu sebeple, Ferdi Baba'nın ne zaman, nerede doğduğu, aslen 
nereli olduğu, nasıl bir eğitim aldığı gibi hususlar hakkında da aydıntatıcı her han
gi bir bilgi verebilecek durumda değiliz. Ancak, anlaşılıyor ki Ferdi Baba, Ma'rifı 
Tarikatına gönül vermiş, adab ve erkana uygun olarak tarikat içerisinde çeşitli 
mer-tebelerden geçtikten sonra da Kuşadası Dergahı postnişini olmuştur. 

Ferdi'nin uzunca bir süre Ma'rifı Dergahı postnişini olarak Kuşadası'nda 
bulunduğunu tahmin etmek güç değilse de, onun en azından H. 1270/M. 1853-54 
yılında Kuşadası'nda Ma'rifı Dergahı şeyhi olarak bulunduğu kesin olarak bil
diğimiz bir gerçektir. Ferdi'nin, Ma'rifı tarikatının kurucusu olduğunu bildiğimiz 
Şeyb Seyyid Mul,ıammed Fetl,ıü'l-Ma'arifin vefatı üzerine kaleme aldığı H. 
1270/M. 1853-54 tarihine işaret eden sekiz kıt'alık mütekerrir müseddes tarih 
manzumesinin 

Mul_:ıammed Mehdi'nin remzin o~uyup düşse ban Şiibit 
Şamlar babş iderdi 'iişı~iin[ın]a da can Şiibit 
Dü-sad heftiidına6 tiirib lutfında nihan Şiibit 
Ne gelür ne gider Ferdi cihiina an-be-an Şiibit 

6 dü-sad = 200, heftad=70 olduğuna göre bu mısra'da verilen ölüm tarihi ( 1) 270/1 853-54 yılına 

karşılık gelmektedir. 
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Fenasın eyledi tebdil beJ.ca mülkine dil-danın 
'Azizim mürşidim şahım benim devletli i)ünkanm7 
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şeklinde kayıtlı bulunan son kıt'asındaki H. 1270 yılını işaret eden tarih ibaresi, 
Ferdi'nin hayatı hakkında bilgi edinebilmek bakımından bizim için son derece 
önemli bilgi kırıntıları arasındadır. 

Ferdi Baba Efendi de tarikatın önde gelen bazı halifeleri gibi tasavvufi tarz
da şiirler yazmıştır. Ma'rifi Tarikati Mecmuasında kayıtlı bulunan ona ait şiirlerin 
hece ve aruz ölçüleri ile yazıldığını daha önce belirtmiştik. Biz bu çalışmamızın 
içerisine Ferdi Baba'nın sadece aruz vezni ile yazılmış olan şiirlerini alacağımız 
için hece ölçüsüyle yazılmış diğer manzfımelerini dışarda tutmak zorunda kaldık. 
Şiirlerine bakıldığında, pek çok tasavvufi şiirde gördüğümüz üzere edebi 
bakımdan fazla değerli olmadıklarını, ancak bunların samimi bir eda ve dervişane 
bir ruh ile kaleme alındıklarını görmek mümkündür. Ferdi'nin aruzu kullanma 
bakımından bir hayli başarılı olduğu rahatlıkla söylenebilir. Şiirlerinde aruz kusur
larının neredeyse yok denecek ölçüde az olması onun iyi bir klasik eğitimden 
geçtiğinin de işaretlerinden olmalıdır. 

Ferdi'nin bu mecmu'ada yer alan, bizim aşağıda sunacağımız aruzla yazılmış 
şiirlerinin ı5'ini gazeller, ikisini ise müseddesler oluşturmaktadır. Gazeller, 4'ü 5 
beyit, ı 'i 6 beyit, 8'i 7 beyit, 1 'i 9 beyit ve yine 1 'i 14 beyit olmak üzere toplam 
ı 05 beyitten ibarettir. Altı mısralık kıt' alardan meydana gelmiş müseddesler ise 
sırasıyla 7 ve 8 kıt'adan müteşekkildir. Ferdi Baba'nın aruzla yazılmış bu şiirle
rinde aruzun en çok kullanıldığını bildiğimiz üç kalıbı kullanılmıştır. 1 1 gazelde 
"Fa'ilatün Fa'ilatün Fa'ilatün Fa'ilün", 4 gazelde ise "Mefa'ilün Mefa'ilün Mefa'ilün 
Mefa'ilün" kalıbı kullanılmıştır. ılk müseddeste "Fe'ilatün Fe'ilatün Fe'ilatün 
Fe'ilün", ikincisinde ise "Mefa'ilün Mefa'ilün Mefa'ilün Mefa'ilün" kahbmm kulla
nıldığını görüyoruz. Anlaşıldığı kadarıyla Kuşadalı Ferdi, aruzun, hece ölçüsünün 
ı5'1i ve ı6'lı kalıplarına yakın olan kalıplarını kullanmaya daha yatkındır. 

Sanat bakımından pek ileri seviyede olduğu söylenemeyecek bu manzu
melerin sahibinin ifadelerinde bir Anadolu ereninin coşkusu ve samimi bir inanış 
ile karşılaşıyoruz. Yukarıda Ferdi Baba'nın iyi bir klasik eğitimden geçmiş olması 
gerektiğini, şiirlerinde bunların izlerini görmenin mümkün olduğunu belirtmiş 
idik. Ferdi'nin özellikle aşağıda 15. sırada kayıtlı bulunan sekiz kıt' alık müte
kerrir müseddesin tekerrür eden 

Fenasın eyledi tebdil beJ.ca mülkine dil-danın 
'Azizim mürşidim şahım benim devletli i)ünkanm 

şeklindeki son iki mısra'ında çok açık bir şekilde Fuzfıli etkisi görülmektedir. 
Fuzfıli'nin 7 bendlik meşhur mütekerrir murabba'ının tekerrür eden 

Gözüm canım efendim sevdigim devletli sultanım8 

7 Mecmua, no: 36, vr. ı ı 7b 

8 Murabba'ın tam metni için bkz. Kenan Akyiız-Stiheyı Beken-Sedit Yükseı-Müjgan Cumhur, 

FuzıUi Divanı, Ankara ı 990, s. 299-300. 
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şeklindeki 4. mısra'ı ile bahsi geçen müseddesin son mısra'ına bakıldığında hem 
ses, hem cümle yapısı, hem de vezin bakımından9 aralarındaki büyük benzerlik 
hemen dikkatleri çekmektedir. iyi bir eğitim aldığını çeşitli kereler belirttiğimiz 
Ferdi'nin beğendiği ve nazire yazacak kadar takdir ettiği şairler arasında Fuzfili' 
nin de bulunduğunu bu vesile ile belirtmekte fayda görüyoruz. Öyle zannediyoruz 
ki bunda hem Fuzfili'nin Türk edebiyatının en önemli isimlerinden biri olmasının, 
hem de Alevi-Bektaşi geleneğindeki yerinin etkisi olmalıdır. 

Ferdi Baba'nın aruzla yazılmış olan bu şiirlerini aşağıya alıyoruz: 

107b ljulefli-yı Ma'rifiden ~uşatası Dergiihı Post-nişini Ferdi Baba 
Efendi'nin Nut~larıdır 

107a 1. 
ı 

1 . 1 . 

Bil)amdillah ki bildim i)al5 ResUl-i Kibriyasın sen 
'UlUm-ı enbiyaya bab 'Aliyyü'l-Murtazasın sen 

I:Iasan şah-ı büban nürı münevver i5ıldı 'uşşai5ı 
Bilindi veeh-i pii.kinden I:Iüseyn-i Kerbelasın sen 

Ol5uyan muşl)af-ı l)üsnüfi duyar zeyne'l-'abasımın 
Bilüp tal)l5ii5 Muhammed Bai5ırı nür-ı Hüdii.sın sen 

Bular çün nür-ı val)iddir biri ez-Ca'fer-i Şadıi5 
Biri hem Musa-yı Ka~ım kemahi bir ziyasın sen 

'Ali Musa Rızai)al515ı ayırma bab-ı 'aşl5ından 
Tai5ıyy ü Nii.i5i sırrı [hem] imam-ı mul5tedasın sen 

1 07b H ezaran şükr kim Ferdi I:Iasanü '1- 'Askeriyiz biz 
İmam-ı Mehdi-i şal)ib-zaman-ı şah-livasın sen 

2 
1 . 1 . 1 . - -- - -- - -- - -

107b ~alb-i 'uşşii.i5a sel)er badı şabal) eyler feral) 
Bal)~- i can ile teselli-i şafii eyler feral) 

Gaflet itmez şevl5ıla yar ismini yad iderek 
Büy-ı ?;evl5 ile gel ür feyz-i 'a~a eyler feral) 

Mecma'-ı şüküfe-i bag-ı cihan bulup l)ayat 
Eser ol canii.n elinden da' ima eyler feral) 

İşidüp bülbüllerin verd-i niyazın şubl) u şam 
Ijab-ı nii.zından uyanur meh-lil5a eyler feral) 

9 Her iki manzume de ". ___ 1 . ___ 1 . ___ 1 . ___ " vezni ile yazılmştır. 
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• Ari ider bin nii.z ile n ür-ı cemiilin şah-ı gül 
Olur i~lim-i aviilim bir ~iya eyler ferai) 

Virilür her ~erreye şems-i tecelliden murad 
Mai)rumı olmaya kimse bay gedii eyler feral) 

Renc u gamdan ey şanem 'aş~ıii ile peydii olur 
Şad heziiran şükr idüp [bu] Ferdiya eyler ferai) 

3 

108a _. ___ . __ _ . __ ! _._ 

Uyan ur ~alb-i mui)ibban ~ikr-i ~ikrullah ile 
N ür olur veeh-i müridan ~ikr-i ~ikrulliih ile 

Ne mürüvvet ne 'inayet ne keremdir ey gözüm 
Açılur meydan-ı piran ~ikr-i ~ikrulliih ile 

Cem' olup Ai)med Mui)ammed Muş~afiinın 'aş~ına 
Mest olurlar bunca 'irfan ~ikr-i ~ikrulliih ile 

Gir ~ari~-i nii.zenine şiin-ı imamanı bil 
Ş~ olurlar şiih-ı merdan ~ikr-i ~ikrulliih ile 

Salikana mürşid-i kiimillerin nuşi)ı budır 
Olalım en bi yaya yar ~ikr-i ~ikrullah ile 

Bu mui)abbet ile da' im oldı bunca evliya 
Yiid iderler J:la~ı da'im ~ikr-i ~ikrulliih ile 

• Aşı~anı şadı~anı dervişanı 'alemin 
O ldılar ~ev~ıla bayran ~ikr-i ~ikrulliih ile 

Zikr iden ~ullarını J:Ia~ dabı ~ikr ider imiş 
Buyurur ayet-i ~ur'an ~ikr-i ~ikrulliih ile 

Şükr ~ıl Ferdi Mui)ammed Ma'rifi Şiibit 'Ali 
Eyledi bu lu~fı ii)san !;ikr-i ~ikrulliih ile 

4 

1 OSb _ . __ 1 _ . _ _ _ . __ 1 _ . _ 

J:lamdülilah bildim ey dil kim atam Şiibit imiş 
Hem tevellüd-i i)a~i~atda atam Şiibit imiş 

Çün ebu'l-ceniihı oldum hem de eşya miideri 
Maye-i iidem olan n ür-ı kerem Şiibit imiş 

Evvel [ü] iibir [ü] hem ahir [ü] ba~ın kim dinür 
Viişıf[u] mevşufheman o dem bu dem Şiibit imiş 

Ziihidiii zühdin ba'i§-i ~iikiriii ~ikrin hernan 
'Aşı~ın 'aş~ içre ma~şüd u meram Şiibit imiş 

Piidişah-ı delır-i düni ~ıble-gah-ı 'arifin 

ATABEY KILIÇ 
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Ey 'ibiid-ı müslimin Beytü'l-J:ıarem Şiibit imiş 

Ma 'rifı abdiilıyuz biz ~il u ~iili neyleriz 
I:Ia~ bil ür J:ıa~ söyleriz J:ıa~ii meram Şiibit imiş 

Tercüman oldı lisiinı Ferdi-i iişüftenii'i 
Her dü- 'iilemde ~adim olan kelam Şiibit imiş 

5 

. 1 . 1 . . - -- - -- - -- - -
1 OSb Açıl ol gonca-dehanım 'Ali sul\iinım gelür 

Bülbül-iişüfteler ile gül-i l}andiinım gelür 

109a Kerem ü 'avn ü 'iniiyetde heziiran şükr kim 
Müjdeler geldi ki cana büy-ı l}andiinım gelür 

Çunin isti~biile ragbet bendeler şiinındadır 
ijiik-i piiye 'azm ~ıl kim bedr-i rul}siirım gelür 

'Alem-i milke tenezzül eyleyüp mi~l-i beşer 
Güya 'uşşa~a ne devlet nür-ı Yezdiinım gelür 

I:Iamdulilliih o ldı lu\fla şiid u l}andan göiilümüz 
Meclis-i yaranı gör kim mir-i miriinım gelür 

Asitan-ı şehr-i J:ıa~i~atdan [ol] arzü idüp 
Viiri~-i mürşid-i 'alem şiih-ı merdiinım gelür 

ijiin~iih-i J:ıazret-i FetJ:ıü'l-Ma'iirifde mu~im 

Bekle Ferdi ola ki rı:i:ii-yı RaJ:ımiinım gelür 

6 
1 . 1 . 1 . - -- - -- - -- - -

1 09a Ey gönül senden mi \ogdı şu 'le-i en viir-ı I:Ia~ 
Togmasa ger nür-ı I:Ia~ itmez idiii i~hiir-ı 1-_fa~ 

I:Ia~ı i~hiir eylemeklik şanma kim iisiin ola 
Rüz [u] şeb sen eyledii'i mi virdii'ii e~kiir-ı 1-_fa~ 

109b I:Ia~ı seven 'iişı~-ı şiidı~ları gör 1-.fa~ deyü 
Çar erkan ile virmiş mürşide i~riir-ı 1-.fa~ 

"LaJ:ımike laJ:ımi" rumüzın far~ iden 'ariflerin 

Zahiri I:Ia~ bii\ını J:ıa~ her demi ehriir-ı 1-.fa~ 

Ma'na-yı vaJ:ıdaniyet-i J:ıa~i~iye ireniii 
Eylemişlerdir veli hem yogı 1-.fa~ hem van I:Ia~ 

İki gözle görmeyenler bu cihiinıii nürını 
Nice disün anlar ey dil yarı I:Ia~ agyiirı I:Ia~ 

I:Ia~ı görmek isteyen I:Ia~ gözi peydii eylesün 

I:Ia~ göz ile görür varmış Ferdiyii didiir-ı I:Ia~ 
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7 
. . 1 . . - -- - -- - -- - -

1 09b Ziihida gel ~açma bizden bane-i "tev~ide gel 
Guş-ı can ile eşid ~a~ane-i tev~ide gel 

"Feıküıiini eıkür[ü]küm" 10 müjdesinden al baber11 

Cümle ball~adır bu hoş i'lane-i tev~ide gel 

11 Db Zatını gör ~al b evinde masivayı nefy idüp 
Ayine-devrana ha~ 'iriane-i tev~ide gel 

Şabr u teslim-i ni:a-yı i'ti~ad ile ~ul ol 
Çar erkan ile tur merdane-i tevi)ide gel 

I:Iai:ret-i Seyyid 'Ali ~abit yolunda Ferdiya 
Ehl-i 'aş~ı da'vet it şiihane-i tev~ide gel 

8 

. 1 . 1 . . - -- - -- - -- - -

110b Ey gözüm nun uyan gel cami'-i tev~ide gel 
Nuş idüp bir ~atremizi nafı'-i tevi)ide gel 

İlınine magrur olursan tunna ey ~ardaş hernan 
Gir erenler meclisine rafı'-i tev~ide gel 

Bildirir seni sana hem veeh-i yari gösterir 
Uyanır ~albin gözün gel vazı'-i tev~ide gel 

Geç senin [bu] benliginden mai)v ele sen 'aş~ıla12 

Zatını ıikr eyleyüp gör s~i-i tevi)ide gel 

Mürşidim Seyyid 'Ali Şahit izinden Ferdi ya 
Bul Mui)ammed Ma'rifiyi şafı'-i tev~ide gel 

9 
1 .. 1 . . 1 .. 

111 b O ldı ervai)-ı sa'id na'il-i ma~şud ezeli 
Didi ol dernde virüp 'ahdile i~rara beli 
O~unur ~üsn-i kitabında anın batt-ı celi 
Eyledi ıatına ma~har tutup ol ~udret eli 
Kerem-i şiih-ı velayet esedullah u veli 
Ve 'Aliyyu ve 'Aliyyu ve 'Aliyyu ve 'Ali 

1 O "Beni anın ki ben de sizi anayım." Bakara, 152. 

ı ı Vezin ikinci tefilede aksamaktadır. 

12 Mısra' yazınada ~ .:r ~~ r .:.>~..!,Ll;... "Cf' şeklinde kayıtlıdır. 
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II 
Muş~afii nürına müştii~ semiiviit [u] zemin 
'Arş [u] kürside ne (ki) mevclıd semiiviit [u] zemin 

~ıl şefii'at bize yii cedde'l-J:Iaseneyn 13 

Lu~fu il)siinıiia mul}tac heme-ziid [u] kevneyn 
Kerem-i şiih-ı vetayet esedulliih u veli 
Ve 'Aliyyu ve 'Aliyyu ve 'Aliyyu ve 'Ali 

III 
Gördük erklin-ı ~ari~at [heme bu] on iki pir 
Cümleye oldı mürüvvet eyle ol[ dı] dest-gir 
Seb'a-i al}ter-i etliik cihan bedr-i münir 

J:Iubb-ı evliid-ı 'Ali iihiri [bir] bii~ını bir 
Kerem-i şiih-ı veliiyet esedulliih u veli 
Ve 'Aliyyu ve 'Aliyyu ve 'Aliyyu ve 'Ali 

IV 
112a Aiia hiidim olanın şiinı gürühı niici 

Kim ola viişıl-ı dost gör[ eyi]di ol şımacı 
Zümre-i ehl-i l)al5.il5.at bu rumüza riici 

Fa~r [ü] 'irfiinıii şerefi ser-tiicı 14 

Kerem-i şiih-ı vetayet esedulliih u veli 
Ve 'Aliyyu ve 'Aliyyu ve 'Aliyyu ve 'Ali 

V 

Bildik esrar-ı mul)abbet içeriden içeri 
Refref-i 'aşl5.a ulaş menzil alup ~urma geri 
No~~a sırrından alam der[i]seii ey dill}aberi 
Damen-i mürşide var ~uy al l)aber-mu'teberi 
Kerem-i şiih-ı vetayet esedulliih u veli 
Ve 'Aliyyu ve 'Aliyyu ve 'Aliyyu ve 'Ali 

VI 
Gülşen-i Hazret-i Ma'rifıde etkendeleriz 15 

Vird [ü) e?;kiir ile ger bülbül ü güll}andeleriz 
Mey-i elinlin ile sirab-ı dil-i zindeleriz 
Al-i evliid-ı Mul)ammed 'Aliye bendeleriz 
Kereın-i şiih-ı vetayet esedulliih u veli 
Ve 'Aliyyu ve 'Aliyyu ve 'Aliyyu ve 'Ali 

VII 

112b Eyle yaz ismini yaz şükrile dii'im Ferdi 
Şanma 'uşşii~-ı sel)er ola na'im Ferdi 

13 Üçüncü tefilede eksiklik vardır. 

14 Üçüncü tefilede eksiklik vardır. 
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15 Yazınada mısra "Gülşen-i l)azret-i Fetl)ü'l-Ma'rifide etkendeleriz" şeklinde kayıtlıdır, ancak 

vezin gereği "Fetl)ü'l-" kısmı fazla olmalıdır. 
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Kimisi mest-i Q.arabat kimi şa'im Ferdi 
Niceler şubQ. u mesa 'aşlpla ~a'im Ferdi 
Kerem-i şiih-ı velayet esedullii.h u veli 
Ve 'Aiiyyu ve 'Aiiyyu ve 'Aiiyyu ve 'Ali 

lO 

1 o 1 o 1 o - -- - -- - -- - -

112b I:Iamdülillah ~ıldı teşrif Q.airet-i sul~anımız 
Canlar arzü ider idi geldi boş cananımız 

Asuman-ı dilde pinhan idi ~ogdı şems ü mah 
Nür-ı vechinden münevver oklılar ibvanımız 

Gitdi fir~at geldi raQ.met o ldı vuşlat ey gözüm 
Bayram itdik dost ile irdi dil-i bandanımız 

tJal~-ı 'alem adın eşitmekle bilmez n'oldıgın 
Şükr idifi ey ehl-i diller dost bizim mihmanımız 

Evvel [ü] ahir [ü] iihir batını da hem gelen 

Da'ima ba~i olan şaçı devranımız 16 

113a Cümle asmanın müsemmasın görüp ~ıldı~ sücud 
Dü-cihanda Sabit o ldı i). üceet-i bürhanımız 

Zat-ı I:Ia~a Ferdiya olduk şükür Q.a~e'l-ya~in 
Zatımız şıfiitımız hem dinimiz imiinımız 

1 o 1 o 

ll 
1 o 

113a Gönül sögle nezaketle 'ayan Seyyid Ma'rifiden 
Neler iQ.san olur eyle beyan Seyyid Ma'rifiden 

Tecelli eyler ol da' im cemiil-i ba-kemalinden 
Hezaran şükr [ü] Q.amd olsun cenan Seyyid Ma'rifiden 

Gerek iihir gerek ba~ın mürüvvet kenz-i lutfından 
Togar faşl-ı iliihi aftlayan Seyyid Ma'rifiden 

Gelür Q.al ehline da'im Q.uzürı ba-şafiisından 
Dabı fail-ı 'inayet rayegan Seyyid Ma'rifiden 

Şeri'at hem ~ari~at ma'rifet [hem] remz-i Q.a~i~at 
'Aref dersin bilür dil-şaz olan Seyyid Ma'rifiden 

113b Bu 'ilmi kim bil ür cana olanlar mürşide vaşıl 
Neler söyler neler ehl-i dilan Seyyid Ma'rifiden 

Sürüp yüz biin~iih-ı 'aş~ına şıd~-ı şada~atle 
O~u Ferdi Q.ayiit-ı cavidan Seyyid Ma'rifiden 

16 Üçiıncü tefilede eksiklik vardır. 

ATABEY KILIÇ 
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1. 1. 
12 
1. 

113b Mul}ibb-i hanedan-ı I:Ia~ olan gelsün bu meydana 
Arayup ~atını canda bulan gelsün bu meydana 

'Ali bab-ı velayetdir içi n ür-ı nübüvvetdir 
Merii.m ol şii.ha vuşlatdır bilen gelsün bu meydana 

Bulanlar tevl}id-i I:Ia~ı ki artar dii.'imii. şıdlp 
Damagı le~~et-i 'aşip alan gelsün bu meydana 

l,(açup rii.h-ı 4alaletden bala.ş olup o ~lmetden 
Cemiili feyz-i ral}metden gelen gelsün bu meydana 

Taril~at ma'rifet rii.hı l}a~il~at 'arZ idenlere 
Budur bal}r-i mul}iH 'aş~ ~alan gelsün bu meydana 

114a Erenler bezmine girüp ziya nürını feyz ile 

Gönül ii.yinesin şii.fi ~ılan gelsün bu meydana 

Mul}ammed Ma'rifi Şiibit evine da'vet it bal~ı 
Nidii. ey le hernan Ferdi gelen gelsün bu meydana 

1. 1. 

l3 

1. 

114a Bihamdillah cihan içre gürülı-ı 'ii.şı~ii.nız biz 
Gürüh-ı 'ii.şı~anız hem mul}ibb-i bii.nedii.nız biz 

Olup tilmiz-i mürşid mekteb-i 'aş~a devam itdik 
O~urız "men 'aref' dersin bu remze 'ii.milanız biz 

Sürüp yüz dergah-ı Fethe'l-Ma'ii.rife şad~atle 
Tari~-ı müsta~im içre münir-i sii.likii.nız biz 

I:Iuzür-ı bii.-şafiisında idüp i~ii.rımız taşdi~ 
Şükür ser-tii.cımız Şiibit özünde dervişanız biz 

Tari~-ı nii.zenin-i_~ erenleme olup bende 
Bu rii.h-ı Ma'rifide bii.k-pii.y-ı kii.milii.nız biz 

114b I:Ia~i~at ~emerin arzü idüp o şii.h ile hem-rah 
Olup şal}rii.-yı val}detde dubül-i kii.rbanız biz 

Yedullah nürın ey Ferdi idüp güşımıza menkuş 
Gulii.m-ı şiih-ı merdii.nız mürid-i 'ii.li-şanız biz 

14 

- __ 1_. __ 1_. __ 1_._ 

114b Al-i evliid-ı Mul}ammed Muş~afii.sıii yai:Iüseyn 
Nür-ı ral}met Muş~afii. vü Murtazii.sın yii.I:Iüseyn 

"Nürun min nürin" buyurdı Fabr-ı 'alem şii.nıiia 

l,(urretü'l-'ayn-ı I:Iabib-i kibriyii.sıii yii.I:Iüseyn 
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Bende-i rah-ı 1JaJ5i15at can feda eyler sana 
Bagrı başı Fatıma 1Jayrü'n-nisasın ya I:Iüseyn 

Çünki nur-ıdideler menkuş-ı 'arş-ı a'~amın 
Hem abi şah-ı I:Iasanü'l-müctebasın ya I:Iüseyn 

On iki maJ5am içinde on iki erkan-ı pir 

I:Ial5 tariJ5-ı na.zenine reh-nümasın ya I:Iüseyn 

115a On iki çerag-ı ekber on iki mah-ı m ün ir 
Cedd-i pak-i J:ıa2:ret-i Zeyne'l-'abasın ya I:Iüseyn 

On ikidir şubJ:ı u şamın sa'ati J5ılsan na~ar 
Dost MuJ:ıammed BaJ5ıri mihr-i vefiisın ya I:Iüseyn 

Nice a§iir-ı kemaliii eyledi andan ~uhur 
Ca'fer-i ŞadıJ5la şıdl5-ı evliyasın ya I:Iüseyn 

'AşıJ5-ı şadıJ5lara lutf-ı sebiisıi'i sen hernin 
Musa-i Ka~ım ile 'afv u 'atasın ya I:Iüseyn 
On iki burc üzre devr eyler dern-a-dem nüh felek 
,?:ahiren hem ba~ınen 'Ali Rızasın ya I:Iüseyn 

Şulb-i pakiiidir Mu1Jammedü't-TaJ5i ve hem Nal5i 
Hem I:Iasanü'l-' Askeri al-i 'abasın ya I:Iüseyn 

Mehdi-i şabib-zamanı bildi mürşidin bilen 
Kim ki bildi buldı sende I:Ial5 rızasın ya I:Iüseyn 

Çare-i ma'şüm-ı pakiii bag-ı büsnün gülleri 
BaJ5maya şüküfe-i biiy-ı şafiisın ya I:Iüseyn 

115b Ferdi-i aşüfte medJ:ı itmekde 'acizdir seni 
Nür-ı ?;atın 1JaJ5J5ıçün 'afv u )Ja(asın ya I:Iüseyn 

15 
1 . 1. 1 . 

115b Meded dost matemin cana eşitsün yar u agyanm 

Neler oldı bize görsün felek tuysun bu güftarım 

~aralar baglasun ah eylesün var ıse gam-b varım 
Efendim ikı 'alemde meded-karım budır zanm 

Fenasın eyledi tebdil beJ5a mülkine dil-danın 
'Azizim mürşidim şahım benim devletli I:ıünkarım 

rı 

Cihanda J5u(b-ı sul(an oldıgın[ı] aşkar itdi 
Bilinsün J5adri çün leyl[e]-i ~adri il}tıyar itdi 
BıraJ5dı sırr-ı 'aşJ5ın 'aşıJ5ana yadgar itdi 
Felek ~an aglayup matem dutup ahi le zar itdi 
Fenasın eyledi tebdil beJ5a mülkine dil-danın 
'Azizi m mürşidim şahım benim devlet lı l~ünkarım 
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III 
O kim J:Ial.< 'arif-i biiHUı !;il.t-ı pak idi el-l)al.< 
Zihi bull_<-ı I:ıal.<il.<atle [l:ıabib-i] J:Ial.< idi el-l)al.< 
Rumuz-ı "men 'aref'de murşid-i islak idi el-l:ıal.< 
Ma'arif esrarına külli a.şina idi el-l:ıal.< 

Fenasın eyledi tebdil bel_<a mülkine dil-diirım 
'Azizim mürşidim şahım benim devletli I:ıünkarım 

IV 

116a Bal_<up oldide-i ba~ın ile mir'at-ı canana 
Görüp kendin 'ayan itdi dil-i ahirde pinhana 
Sivayı terk idüp gitdi o dernde vaşl-ı Ral)mana 
Nida-yı "irci'i" 17 emri irince mu~ma'in cana 
Fenil.sın eyledi tebdil bel_<a mülkine dil-danın 
'Azizim mürşidim şahım benim devletli l)ünkarım 

V 

O nesi-i pak [idi] ceddi ResUl-i kibriya idi 
Sabavetde şeca'atde 'Aliyye'l-Murtaza idi 
Mul:ıibb-i l_<urretü'l-ayn-ı J:Iasanü'I-Mücteba idi 
'Uluvv-i menzili el-l:ıal.< J:Iüseyn-i Kerbela idi 
Fenasın eyledi tebdil bel_<a mülkine dil-diirım 
'Azizim mürşidim şahım benim devletli l:ıünkarım 

VI 

Şefi' olsun dü-'alemde bize Zeyne'l-'aba şahım 
Meded l_<ılsun yolunda [hem] Mui:ıammed Bii.l.<ır ol mil.hım 
Be-I:ıal.<l.<-ı Ca'fer-i Şadıl.< cemali secde dil-gahım 
İmam Musa-yı Ka~ımdır o sul~anım budur ahım 18 

Fenasın eyledi tebdil bel.<a mülkine dil-danın 
'Azizim mürşidim şahım benim devletli l:ıünkiirım 

VII 

Taril.<-ı müstal_<im içre 'Ali Musa Rızamız ah 
Göilül il_<liminifı şil.hı Tal_<i nur-ı ziyamız ah 
Cemali sırr-ı Sübi:ıani Nal_<iyy-i mul_<tedil.mız ah 
J:Iasanü'l-'Askeri ta!Jl.<il.< bizim ol pişvamız ah 
Fenasın eyledi tebdil bel_<a mülkine dil-danın 
'Azizim mürşidim şahım benim devletli l:ıünkarım 

VIII 

116b Mui:ıammed Mehdinin remzin ol_<uyup düşse I:ıan Şahit 
Şafiilar bal}ş iderdi 'il.şıl_<an[ın]a da can Şahit 

17 "Dön", Fecr, 28. 

18 Mısra' yazınada "İmam Musa-yı Kazım o sul~anım budur kar-ı ahım" şeklinde kayıtlıdır. 
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Dü-şad heftadına19 tarih Iutfında nihan Şahit 
Ne gelür ne gider Ferdi cihana an-be-an Şahit 
Feniisın eyledi tebdil be~a mülkine dil-darım 
'Azizim mürşidim şahım benim devletli l)ünkarım 

16 

- __ !_. __ !_. __ !_._ 

116b Mahrem-i l:la~ıfi veli her natı~ı meşhür olur 
Güş iden erbab-ı 'aş~ bir ıev~ıla mesrür olur 

"Men 'aref" esrarına agah olan sultan-ı dil 
Ni'met-i 'irlanile il)ya olur meşkür olur 

Terk idüp l)ubb-ı sivayı fa~nla fabr eyleyen 
ljak-i dergahında şol kim şanmafiız magrür olur 

Sacid ü mescüd olup 'abid ü ma'büdın bilen 
Zümre-i 'uşş~da ol ılikir ü meıkür olur 

ljan~ah-ı ı:ıazret-i Fetl)e'l Ma'arifde bugün 
Siretin §abit ~ılan ey Ferdiya magfiir olur 

17 

- __ ,_. __ !_. __ ,_._ 

117a Ey diriga bezm-i 'aş~a tek ü tenha ol da gel 
Varlıgın terk eyleyüp şafi mücella ol da gel 

Ma~şadıii ma'büd ise var gayr-ı ma~şüdın bıra~ 
Vacibü'l-vücüd ile mevcüd-ı §ena ol da gel 

Şu gibi her yafia meyl itme heva-yı narı bil 
İr Q~i~at sımna bakile hem-pa ol da gel 

Teslim-i ralı-ı rıza ol göresin ıatıfi nedir 
Sürilüp bir butadan ~abii-i kimya ol da gel 

Dost izin yüzin sözingözet özüfide da'ima 
Ferdi ya fa~r u fena ol no~ta-i bii ol da gel 

ATABEY KILIÇ 

19 dü-sad=200, heftad=70 olduğuna göre bu mısra'da verilen ölüm tarihi (1) 27011853-54 yılına 

karşılık gelmektedir. 




