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Öz
Gazi Kırcaali Baba’nın isminin Kırcaali kentinin adında yaşadığına dair görüşler mevcuttur. Kırcaali
ve bölgesi, Osmanlıların Rumeli’de fethettiği bölgelerden birisidir. Bölgenin fethi muhtemelen
Dimetoka ve Edirne’nin fethinden sonra gerçekleşmiştir. Dimetoka-Edirne-Hasköy üçgeninde kalan
Kırcaali-Cebel-Sultanyeri bölgesi, Osmanlı fetihlerinin manevi önderleri olan dervişler/evliyalar
diyarıdır. Bu dervişlerden birisi de Gazi Kırcaali Baba’dır. Bugün sadece Gazi Kırcaali Baba’nın
mezarının nerede olduğu bilinmektedir. Ayrıca Kırcaali Baba’nın adının Kırcaali şehrinin isminde
yaşadığı var sayılmaktadır. Gazi Kırcaali Baba, Kırcaali bölgesi ve Kırcaali şehri ile ilgili bilinenler
tarih kaynaklarından ziyade efsanevi verilere dayanmaktadır. Bundan dolayıdır ki bölge ile ilgili
çalışmalar sınırlıdır ve bilinen efsanevi bilgileri tekrarlamaktan öteye gidememektedir. Çalışmamızda
Kırcaali bölgesi, Kırcaali şehri ve Gazi Kırcaali Baba ile ilgili veriler değerlendirilecek ve I. Murat
dönemi dervişlerinden Gazi Kırcaali’nin şehrin kuruluşu ile alakalı olup olmadığı irdelenmeye
çalışılacaktır. Bugüne kadar Gazi Kırcaali ile ilgili H. 1309 ve H. 1310 tarihli Edirne Salnameleri’nin
dışında bilgi veren bir kaynak bilinmemekteydi. Bu çalışma, Gazi Kırcaali Baba ile ilgili daha önce
araştırmacıların ilgisini çekmemiş ve henüz yayımlanmamış olan Hasan Hilmî’nin “Evsaf-ı Kırca Ali
Baba” adlı eseri hem tarih kaynağı olarak hem de bir edebî eser olarak değerlendirip yayımlamayı
hedeflemektedir.
Anahtar kelimeler: Balkanlar, Kırcaali, Kırcaali Baba, menkıbeler ve tarihi kaynaklar.

Gazi Kırcaali Baba
Abstract
There are opinions that Gazi Kırcaali Baba lives in the name of the city of Kırcaali. Kardzhali and its
region are one of the regions that the Ottomans conquered in Rumeli. The conquest of the region
probably took place after the conquest of Dimetoka and Edirne. The Kardjali-Cebel-Sultanyeri region,
which is located in Dimetoka-Edirne-Hasköy triangle, is the area of dervishes, the spiritual leaders of
the Ottoman conquests. One of these dervishes is Gazi Kırcaali Baba. Today, only the location of Gazi
Kardzhali’s grave is known. It is also presumed that Kırcaali Baba lived in the name of the town of
Kırcaali. Gazi Kırcaali Baba, Kırcaali region and Kırcaali city are all based on legendary information
found in historical sources. Therefore, the studies on the region are limited and the related legendary
information cannot go beyond repetitions. In the present study, Kırcaali region, Kırcaali city and Gazi
Kırcaali Baba will be evaluated and it will be examined whether Gazi Kardzhali, one of the dervishes
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of Murat I period, is related to the establishment of the city. Until today, there was no known source
of information other than the Edirne Salnames of H. 1309 and H. 1310 related to Gazi Kardzhali. This
study aims to evaluate the work of Hasan Hilmî named “Evsaf-ı Kırca Ali Baba”, which has not
attracted the attention of the researchers and has not been published yet, as a historical and literary
source.
Key words: Balkans,Kırcaali, Kırcaali Baba, legends and historical sources.

Giriş
Bugünkü Kırcaali şehrinin adı efsaneye göre Gazi Kırcaali’nin adından gelmektedir. Gazi Kırcaali
Baba’nın ise H. 1310 (1892-1893) tarihli Edirne Salnamesi’ne göre I. Murat dönemi komutanlarından
olup bölgenin fethi sırasında yapılan savaşta şehit düştüğü söylenmektedir. Savaşın yapıldığı yerde
kurulan yerleşim birimine onun adına izafeten Kırcaali denilmiştir. Gerek Osmanlı kronik eserlerinde
gerekse erken dönem Osmanlı tahrir defterlerinde Osmanlıların Balkan fetihlerinde önemli rol oynamış
şahsiyetlere yer verilmektedir. 1310 tarihli Edirne Salnamesi’nde zikredilen Ahad Baba ve Yağmur
Baba’dan XVI. yüzyıllara ait Osmanlı tahrir defterleri de söz etmektedir.3 Bundan dolayı bu kişilerin
varlığından emin olmaktayız. Ancak Gazi Kırcaali Baba’dan bahseden herhangi bir başka yazılı kaynağa
sahip değildik. Bugün Kırcaali şehrinde Merkez Cami’nin bahçesinde Gazi Kırcaali Baba’nın türbesi
değil de, kabri bulunmaktadır. Ancak yapılan XX. yüzyılın başında yapılan arkeolojik kazılar burada
herhangi bir kişinin metfun olmadığını göstermiştir.4 Bununla beraber 1310 tarihli Edirne
Salnamesi’nin yanı sıra XIX. yüzyıla ait bir başka kaynak da Gazi Kırcaali Baba’dan söz etmektedir. İşte
bu çalışmanın ana kaynağını Sultan II. Abdülhamid (1866-1908) döneminde yaşamış divan şairi Hasan
Hilmî Edirnevî’nin5, Evsâf-ı Kırcaali Baba adlı eseri oluşturmaktadır. Hasan Hilmî Edirnevî tarafından
kaleme alınmış olan ve Gazi Kırcaali Baba’dan bahseden bu ikinci kaynak bugün İstanbul Atatürk
Kitaplığı’nda muhafaza edilmektedir.6
Bu çalışmamızda Hasan Hilmî Edirnevi’nin menakıbname türünde kaleme aldığı Evsâf-ı Kırcaali Baba
adlı eserini inceleme ve günümüz Türkçesiyle neşretme ve Gazi Kırcaali Baba ile ilgili verdiği bilgileri üç
alt başlık altında değerlendirmek amacındayız.
I- Kırcaali Bölgesinin Tarihçesi ve Osmanlı Fetihleri
Kırcaali’nin de içinde bulunduğu Doğu Rodoplar bölgesinde yapılan arkeolojik çalışmalar bölgenin çok
eski dönemlerden itibaren iskân edilen bir bölge olduğunu göstermiştir. Arkeolojik bulgular, iskânın
izlerini M.Ö. VII-IV. bin yılına kadar götürmektedir. Trakları, Romalıları, Slavları, Protobulgarları,
Bulgarları, Bizanslıları, Peçenekleri, Uzları, Kumanları, Selçuklu ve Osmanlı Türklerini bölgeye yerleşen
halklar olarak sayabiliriz. 1096-1204 yılları arasındaki Haçlı Seferleri bölgenin tahrip olmasına sebep
olur. Daha sonra Bulgar-Sırp ve Bizans çatışması yine bölgenin tahribatına yol açar. Pek çok bölgedeki
nüfus kılıçtan geçirilir. 1303 yılında II. Andronikos bölgeye sefer düzenleyerek bütün yetişkin erkekleri
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katleder. 1340’lı yıllarda Bizans’ta patlak veren iç savaşta taht için mücadele eden Paleologos ve
Kantakuzenos hanedanları, Anadolu Türklerini ücretli asker olarak kullanmak suretiyle onların
Trakya’yı tanımasına yol açar.7 1333-1355 yılları arasında Stefan Duşan, bölgenin tamamını hâkimiyet
altına almak için sürekli savaş politikası uygular. Bizans da buna karşı önce Aydınoğlu Umur Bey ve
daha sonra da Osmanlı sultanı Orhan’dan yardım alarak Sırpları durdurur. 1344 yılında Aydınoğlu
Umur Bey, Gümülcine’ye akın düzenler. Nihayetinde nerdeyse boş bir alana dönen bölgeye Osmanlılar
gelir.8
Osmanlı fetihleri Balkan topraklarında üç kol halinde ilerlemiştir. Sol kol, Dimetoka, Gümülcine, Serez
ve Selanik üzerinden Draç’a kadar uzanmıştır. Orta kol, Edirne-Sofya-Niş-Belgrad-Orta Avrupa hattını
takip etmiştir. Sağ kol ise, Edirne-Aydos-Karinabad-Yanbolu-Silistre-Akkirman-Boğdan hattı ile
örtüşmüştür. Dolayısıyla bugünkü Bulgaristan topraklarının fethi orta kol ve sağ kol üzerinden
olmuştur. Bu bağlamda Edirne’nin fethi 1361 yılı olarak kabul edilmektedir.9 Edirne’nin fethinden sonra
bugünkü Bulgaristan topraklarından Yeni Zağra, Eski Zağra ve Filibe fethedilmiştir.10 Bu yerlerin fethini
Osmanlı komutanı Lala Şahin gerçekleştirmiştir. Aynı tarihlerde Türk akıncı beyleri Evrenos Bey ve Hacı
İlbeyi de sol kol üzerindeki Dimetoka, Gümülcine, Ferecik ve Serez gibi yerlerin fethi ile
görevlendirilmişlerdi. Ancak Kırcaali’nin Osmanlılar tarafından fethi tarihini bariz olarak gösteren bir
kaynak mevcut değildir. Bununla birlikte Kırcalı bölgesinin fethi ne zaman ve hangi hat üzerinden
gerçekleştiğine dair bazı sonuçlara ulaşabiliriz. Elimizde bulunan en erken Osmanlı tahrir
defterlerindeki idari taksimata bakacak olursak Dimetoka ve Gümülcine’ye bağlı gözüken bugünkü
Mestanlı-Koşukavak-Cebel-Kırcaali bölgesinin büyük bir kısmının Dimetoka ve Gümülcine
fethedildikten sonra yani 1361’den sonraki bir tarihte I. Murat zamanında alındığını görüyoruz.
Dimetoka bu tarihlerde Bizans’ın elindedir ve dolayısıyla Osmanlılar, bu şehri Bizans’ın elinden 1361
yılında almıştır.11 Gümülcine bölgesi ise Osmanlılardan önceki dönemde Bizans iç savaşları, Osmanlı
akınları ve 1348 yılında görülen veba nedeniyle ıssızlaşmış gözükmektedir. Bizanslıların kontrolündeki
Dimetoka şehrinin aksine Ferecik ve Gümülcine bölgesi, Bulgar ve Sırpların hâkimiyetinde
gözükmektedir. Osmanlılar, buraları onlardan almışlardır. Bu bağlamda henüz bu dönemde büyük bir
yerleşim birimine sahip olmayan Kırcaali ve civarının da Bulgarlardan alındığı söylenebilir. Bununla
beraber unutulmamalıdır ki, Dimetoka’ya bağlı olan bölgeye Bizans, XI.-XII. yüzyılda Türkçe konuşan
Hıristiyan Peçenek Türklerini yerleştirmiştir. Bizans kaynaklarında bu Türkler agarian (ahriyan) adı
altında yer almaktadır ve dilbirliği sebebiyle İslamiyete geçen ilk Hıristiyan gruplar olmuşlardır.12
Akalan, Başkilise, Çekirdekli, Çobanlı, Gökçepınar, Ketenlik, Kozluca, Saltuk, Soğanlı, Üçpınar gibi
Türkçe kökenli isimler taşıyan Hıristiyan nüfusun yaşadığı pek çok köy bu durumu teyit etmektedir.
Kırcaali’nin kendisi ve bölgesinin bir kısmının Çirmen Sancağı içerisinde Hasköy nahiyesinde yer
aldığını yine Osmanlı tahrir defterleri sayesinde tespit edebiliyoruz.13 Bu bölgenin de Edirne’nin
fethinden aşağı yukarı bir yıl içinde fethedildiği söylenebilir.
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Bugünkü Kırcaali ilinin merkezi Kırcaali şehri muhtelemen bölgenin fethinden sonra Osmanlı
Türklerince kurulmuştur.14 Ancak Osmanlı kaynakları bu yerleşim biriminin isminin Gazi Kırcaali
Baba’dan gelip gelmediği konusunu tespit etmemize imkân vermemektedirler. Çirmen Sancağının15
Hasköy nahiyesine bağlı olan bölgede 1482 tarihli bir defterde Kırca adındaki bir köye rastlanmaktadır.
Bu tarihte köy, Süleymanoğlu Yayabaşı Ali’nin tasarrufundadır ve bu timar ona babasından intikal
etmiştir.16 1516 yılında Kırca köyü bu kez Ali’nin oğulları Umur, Süleyman, Hamza, Lütfi ve Hasan’ın
tasarrufundadır.17 Kırca köyü 1530 tarihli defterde ilk defa Hasköy nahiyesine bağlı Kırcalı köyü ismi
altında kaydedilmiştir.18 Bu yerleşim birimi 1541, 1573 ve 1595 yıllarında Çirmen livasının Hasköy
nahiyesine bağlı olarak Kırcalı adı ile geçmektedir.19 Yerel ağızda Kırcaali şehrinin ismi hâlâ Kırcalı
olarak telaffuz edilir. Ancak XIX. yüzyıl kaynaklarında şehrin isminin Kırcaali şeklinde yazılması daha
yaygındır. Osmanlı kaynaklarının verdiği bilgilere dayanarak Kırca köyünün zamanla XV. yüzyılda onu
tasarruf eden tımarlı sipahi Ali’nin ismi ile beraber anılır olduğu ve Kırcaali şeklinde telaffuz edildiği
iddia edilebilir. Bununla birlikte Süleymanoğlu Yayabaşı Ali’nin Gazi Kırcaali Baba ile aynı kişi olup
olmadığı konusunda şüpheye yer bırakmayacak bir teyit edici belgeye sahip değiliz.
Kırcaali şehrinin de içinde bulunduğu Doğu Rodoplar, Osmanlı fetihlerini müteakiben ilk kolonizatör
Türk dervişlerinin yerleşim mekânı olmuştur.20 Nitekim bunlardan bir kısmının ziyaretgâhı günümüze
kadar ulaşmıştır. Aslında Balkanlara yerleşen ilk kolonizatör Türk dervişi olarak Kızıl Deli Sultan ya da
Seydi Ali Sultan olarak isimlendirilen derviş kabul edilmektedir. Kızıl Deli Sultan Dergâhı bugün
Yunanistan topraklarında Dimetoka yakınlarında Büyük Derbend-Küçük Derbend köyleri arasında
dağlık bir bölgede bulunmaktadır.21 Onun çağdaşları olarak Mestanlı-Koşukavak civarında Yağmur
Baba (Dıjdovnik), Ahad Baba (Posnik), Hasan Baba veled-i Yağmur (Boğacık), Elmalı Baba (BivolyaneMestanlı), Osman Baba (Trakiets köyü yakınında), Harmanlı’nın güneyinde Otman Baba, Osmanlı
kayıtlarında geçmektedir.22 Efsaneye göre Gazi Kırcaali Baba da bu kolonizatör Türk dervişlerinden
birisidir. Kırcaali Merkez Cami’nin haziresinde bulunan mezar taşının kitabesinde 1371-1434 yılları
arasında yaşadığı yazmaktadır.23 Bulgar tarihçisi Katerina Venedikova, Gazi Kırcaali Baba'nın mezarının
bugün Tekke köyünün (bugün Kırcaali İline bağlı Broş köyü) mezarlığının olduğu yerde bulunduğunu
sözlü olarak belirtmiştir. Ancak pek çok dervişin zaviyesini kaydeden Osmanlı tahrir defterleri Gazi
Kırcaali Baba’dan ve zaviyesinden bahsetmez. Ancak geç dönem Osmanlı kaynaklarından olan Ederine
salnamesi Gazi Kırcaali Baba’dan ve Hasan Hilmî Edirnevî de Gazi Kırcaali Baba türbesinden bahseder.
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II- Hasan Hilmî Edirnevî ve Evsâf-ı Kırcaali Baba Adlı Eseri
Kırcaali Baba hakkında bilgi veren Hasan Hilmî Edirnevî, XIX. yüzyılda yaşamış divan şairlerimizden
biridir. Şairin hayatı ile ilgili malumatı kendisinin kaleme aldığı divandan ve çalışmamıza konu
edindiğimiz eserinden almaktayız.24 Buna göre şair, 1869/1870 yılında tahsil etmek üzere İstanbul’a
gelmiştir ve bu tarihlerde on beş yaşındadır. Dolayısıyla bu bilgilerden şairin 1855 yılında doğduğunu
söylemek mümkündür. Şair, doğum yeri olarak Rumeli’de Edirne’nin Hasköy kazasına bağlı Salman
Cemaat adlı köye işaret etmektedir. Salman Cemaat Külli köyü bugün Kırcaali ilinin Kırcaali ilçesine
bağlı Ençets köyüdür.25 Bu köyün Kırcaali şehrinin merkezine mesafesi 4-5 km civarındadır. Dolayısıyla
şair Hasan Hilmî, Gazi Kırcaali Baba’nın hikâyesinin anlatıldığı yörede doğmuştur. Annesi Handan ve
babası Ferhad’dır.26 Onbeş yaşında İstanbul’a gelen Hasan Hilmî, Fatih-i Sultan’da bir süre tahsil
gördükten sonra şeyhlik makamına yükselmiştir. Şair, İstanbul’da evlenmiş, iki çocuğu oldu ise de
bunlar küçük yaşta vefat etmişlerdir. Münzevi Hasan olarak da bilinen Hasan Hilmî, Sünni İslâmın
Hanefi mezhebinden olduğunu belirtmekte ve Nakşibendi tarikatına mensup olduğunu da divanında
ifade etmektedir.27
Hasan Hilmî Divanı hakkında 2010 yılı içerisinde iki ayrı tez yapılmış ve bunlar da Hasan Hilmî’nin tek
bir eserinin olduğu söylenmiştir.28 Ancak Hasan Hilmî’nin Divanı’ndan başka İstanbul Belediyesi
Atatürk Kitaplığı Kemal Salih Sel Osmanlıca Koleksiyonu içerisinde 1340 numara ile muhafaza edilen
Evsâf-ı Kırca Ali Baba isimli bir eseri daha vardır. Eserin üzerine basılan damgada kitabın gazeteci
Kemal Salih Sel tarafından Atatürk Kitaplığına bağışlandığı belirtilmektedir.29 Bu eser Arap harfli
Türkçe matbu metin olup toplam otuz sayfadan oluşmaktadır. Eserin ismi Evsâf-ı Kırca Ali Baba olsa da
eserde sadece birkaç sayfada Kırca Ali Baba’dan bahsedilmektedir. Manzum-mensur karışık bir eserdir
ancak manzum kısımlar daha fazladır. Yazar, eserine besmele, dua, salavat ve ayetlerden iktibaslar
yaparak başlamıştır. Daha sonra şair, Müslümanlara “Ey müslümānlar şerį‘at, mįzān-ı Allāh’dır raĥmet

sofrasına buyrun. Zįrā muĥabbet ma‘rifetiñ kökidir. Ma‘rifet bir dıraħt-ı müntehādır ki dil ile ta‘bįr ve ķalem ile
taħrįr olunmaz ‘aşkıñ ibāresi maĥabbet hāşiyesiyle şerĥ olunmağa muhtactır. Her ‘ilm-i fünūnıñ bir erbābı bulunur
andan ŧaleb oluna maķśūduñ hâsıl olur çünki ma‘rifetiñ başı kelime-i tevĥįddir” şeklinde seslenerek dinî
tavsiyelerde bulunmaktadır. Devamında Dünyanın fani, vefasız, gelip geçici olduğu “Dünya bir leştir
ona talib olanlar ancak köpeklerdir” hadisi hatırlatılarak ahiret için, Allah rızasını kazanmak için
çalışmanın, hazırlık yapmanın daha doğru olduğu vurgulanır. En büyük israfın zaman israfı olduğu, bu
hızla geçen ve ahiretin tarlası olan dünya hayatında vah, eyvah dememek için çok çalışmak gerektiği
anlatılır. Bu kısımdan sonra Hazreti Muhammed için yazılan on beyitlik na’t’a geçilir. Hz. Muhammed’i
öven bu na’tdan sonra mensur olarak, “Haberiniz olsun ki, muhakkak Allahu Teâlâ’nın velileri için bir

24

25
26
27

28

29

Ankara Milli Kütüphanede muhafaza edilen Hasan Hilmî Dîvânı, Yz A 1908 numarasına sahiptir. Ayrıca Tükçe Yazma
Divanlar 930 numara ile mikrofilm olarak da muhafaza edilmektedir. Bk. Hasan Ekici, Hasan Hilmî Edirnevî Divânı
(İnceleme-Metin) [İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Basılmamış Yüksek
Lisans Tezi], Malatya 2010, s. iv.
Katerina Venedikova (2010), Nadpisi na Aliyanskoto naselenie v rayona na grad Kırcali, Sofya, s. 4.
Hasan Ekici (2010), Hasan Hilmî Edirnevî Divânı (İnceleme-Metin) [İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk
Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Basılmamış Yüksek Lisans Tezi], Malatya, s. 7-8.
Müjgan Cunbur (2004) “Hasan Hilmî md.”, Türk Dünyası Ortak Edebiyatı -Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi,
c. IV, Ankara, s. 405 ; Fatma Sazlık(2010), Hasan Hilmî Hayatı, Edebî Kişiliği, Dîvânı ve Dîvân’ın İncelenmesi, [Afyon
Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Basılmamış Yüksek Lisans Tezi],
Afyonkarahisar, s. 7-9.
Hasan Ekici (2010), Hasan Hilmî Edirnevî Divânı (İnceleme-Metin) [İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk
Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Basılmamış Yüksek Lisans Tezi], Malatya; Fatma Sazlık (2010), Hasan Hilmî Hayatı,
Edebî Kişiliği, Dîvânı ve Dîvân’ın İncelenmesi, [Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve
Edebiyatı Anabilim Dalı Basılmamış Yüksek Lisans Tezi], Afyonkarahisar.
Atatürk Kitaplığı, SEL_Osm_01340.
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korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır.” şeklindeki Yunus suresinin 62. ayeti iktibas
edilmiş ardından Kırca Ali Baba’dan bahsedilen bölüme yer verilmiştir.
Hasan Hilmî Edirnevî, Evsâf-ı Kırca Ali Baba isimli eserinde Kırca Ali Baba’nın yedilerden olduğu
söylenilerek onu ziyaret eden âşıkların mahşer günü onun sancağı altında bulunacağını söylemiştir.
İstanbul’a yerleştikten bir süre sonra Hasan Hilmî, Gazi Kırca Ali Baba’nın türbesini ziyaret etmiştir. Bu
ziyareti sırasında yazar, Kırca Ali Baba’nın 7 kişi ile saat 7’de “Hâce Efendi” diye seslenmesiyle derin
uykusundan uyandığını belirtir. Şair, kıyamet gününe kadar her asırda yüz yirmi dört bin evliya
bulunduğu, Ümmet-i Muhammed’in çaresiz kalması durumunda Allah’ın izniyle evliyaların imdada
yetiştiklerini, Devlet-i Âl-i Osman’ın onların dualarının bereketiyle zafere vâsıl olduğu bildirir.
Hasan Hilmî Edirnevî, bu bölümden sonra “Kırcaâli yelleri” redifli manzumede Kırcaali Türbesinde çok
mum yandığını, gece gündüz kırk gün orada misafir kaldığını, zikir halkasında bulunduğunu, Allah
âşıklarının ekserisinin nakşıbendi bendesi olduğu, abdestsiz gezmemek, seher vakti çok namaz kılmak
gerektiğini, mürşide bağlanmayanın kıyamete kadar dünyaya bağlı kalmaktan kurtulamayacağını, aşk
bağının bahçesinde Türbedar Osman Dede’nin yana yana zikrettiğini ifade etmiştir. Hasan Hilmî daha
sonra Gümülcine şehrini ziyaret eylediğini belirtir. Eser Hazreti Muhammed için yazılmış na’tlarla
devam etmektedir. Eserin 22. sayfasında Hz. Ebu Eyüb medhedilmiştir. Meşhur Münzevi Murad
Efendi’yi öven yirmi iki beyitlik şiirden sonra Münzevi mahallesindeki çeşmeyi, İstanbul’u, evliyalarını,
II. Abdülhamid’i medheden ve sultan için iyi dileklerde bulunulan şiirler yer alır. Daha sonra nakşıbendi
şeyhi Muhammed Bahaeddin ve Vidinli Şeyh-i Muhakkık Rüstem Baba övgüsüyle ilgili şiirler bulunur.
Eser Hazreti Eyüp’ün ikinci defa övülmesi amacıyla yazılmış şiirle sona erer.
Hasan Hilmî Edirnevî’nin eserini incelediğimizde onun şairlik eğitimi görmediği sonucuna varabiliriz.
Bundan dolayı kendisi fazlaca tanınmış değildir ve daha çok dinî tasavvufi şiirler yazan şairlerdendir.
Şiirlerinin temel konusunu Allah aşkı, peygamber sevgisi, dinî öğütler teşkil etmektedir. Manzumeler
belli bir düzene göre veya alfabetik sıralanmaya tabi tutulmamıştır. Şiirlerinde belli bir tertip olmaması,
vezin kusurları, yazım hataları da yazımla ilgili düzenli bir eğitim almadığını göstermektedir. Şair, Türk
edebiyatında çok kullanılan “Mefâîlün, Mefâîlün Mefâîlün Mefâîlün” ve “Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün
Fâilün” vezinlerini kvllanmıştır. Ancak belirtmek gerekir ki şiirlerinde vezin hataları oldukça fazladır.
Hasan Hilmî’nin vezin hatalarının yer aldığı bazı beyitler aşağıdaki gibidir:
Sarāy-ı sidre-i ‘arşa mübārek bād mescidden
Çıķup seyreyledik arşı ĥāriķ-i ‘āde yā Resūlallāh
…...
Yazılmış ‘arşa nāmıñ Aĥmed yā Resūlallāh
Oķurlar ümmetin yerde Muĥammed yā Resūlallāh
…...
Murġ-ı şeb pervāneyim yā Muĥammed Muśŧafā
Rūz u şeb dîvāneyim yā Muĥammed Muśŧafā
…...
‘Aşķ-ı Leylā’dan bulup Mevlā’yı ben Mecnūn gibi
Dergāha ķırķ yıl ħiźmetim var ‘āşık Yūnus gibi
Hasan Hilmî Edirnevî’nin Evsâf-ı Kırca Ali Baba isimli eserindeki şiirlerin tamamı na’t türündedir ve
kolay anlaşılır bir üslupta yazılmıştır. Burada yoğun bir şekilde teşbihli, mecazlı ifadelere yer verilmiş,
sanatlı bir dil kulanılmıştır: “Ey mürşid-i münįr-i müstaķįmim ķalbiñizin muĥabbetini ķalbimizin muĥabbetine

ķarışdırup kemāl-i iştiyāķından ve neş’e-i sürūrından maĥabbet rūzgārı esüp įmān deñizini dalġalandırdıķca ilhām
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sefįnesi bāde iskelesinden įmān alup maĥabbet ķadāĥına ilķā eyledikçe Ĥasan Ĥilmį maĥabbetinden gemi gibi yañ
yañ śallansun…”
Hasan Hilmî Edirnevî’nin Evsâf-ı Kırca Ali Baba isimli eseri, imlasına dair de bazı hususlara değinmek
gerekir. Bu eser, 19. yüzyılda yazıldığı için imlası günümüz imlasına yakındır ancak klasik imla özellikleri
de tamamen bırakılmamıştır. İmlada tutarlılık olmadığı gözlemlenmektedir. Eserde yer yer aynı ekin
farklı şekillerde kullanıldığı, aynı kelimenin farklı şekillerde yazıldığı rahatlıkla tespit edilebilmektedir.
Metin, 19. yüzyılda yazılmış olmasına rağmen harekelidir. Tüm metin harekeli nesih yazı ile kaleme
alınmıştır. Yazı okunaklıdır ancak imlada tutarlılık eksikliği zaman zaman okuma zorlukları
yaratmaktadır. Esere eski rakamlarla sayfa numarası verilmiştir. Aşağıda yazının imlasında görülen
hususiyetlere ve ilgili örneklere yer verilmektedir:
Metinde -dır, -dir,-dur,-dür bildirme eki kimi yerde düz, kimi yerde yuvarlak ünlülüdür. Örneğin
vardır,
dimekdir,
durumu net bir şekilde ortaya koymaktadır.

içündür,

müsellemdir bu

Geniş zaman eki bazen düz bazen yuvarlak ünlülüdür. 19. yüzyıl metni olduğu için düzlük yuvarlaklık
uyumu beklenir ancak eserde böyle bir uyum bulunmaması dikkat çekicidir. Burada
gelür,

virir

alurlar kelimeleri bu duruma örnek olarak

verilebilir.
Bazı kelimeler vezin sebebiyle veya konuşma dili etkisiyle çile, cille şeklinde değişik imla ile yazılmıştır.
Nazal n ( )كile yazılması gereken bazı kelimelerin nun ( ) نile yazılmış olduğu görülmektedir. Buna dair
benzer ,

karanlık gibi sözcükler güzel örnekler teşkil etmektedir.

Nun ( ) نile yazılması gereken bazı kelimelerin nazal n ( )كile yazılmış olduğu görülmektedir ki
saķıñ
şaşķıñ,
, sivānıñ, defteriñ şeklinde geçen sözcükler
örnek olarak gösterilebilir. Defterin kelimesindeki akuzatif eki nun (’) نla yazılması gerekirken nazal ne
( )كile yazılmıştır. Nazal n ile nun harfi birbirinin yerine kullanıldığı da görülmektedir.
Nazal ne (’)كden önceki ünlü yuvarlak değil de düz olduğu dikkat çekmektedir. Bu bağlamda
mürşidiñ…,

Ħudā’nıñ

‘ilm, zikr, śabr gibi çift ünsüzle biten kelimeler vezne veya Türkçe gramer yapısına uydurularak ilim, izin,
sabır (

) şeklinde yazılmıştır.

Tamlananı ünsüzle biten kesre-i izafetle yazılması gereken Farsça yapılı tamlamalar kesre yerine ‘ye’
harfiyle

yazılmıştır.

feyż-i

İlāhį,

ŧarįķ-i

müstaķįm,

mürşid-i kâmil örneklerinde olduğu gibi.
Belirtili nesne hali ‘ye’harfi ile yazılması gerekirken kesre ile gösterilen bir başka özelliktir. Buna dair
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ey sālik-i āħiret ŧālibi olan,
mürşidi,
örnekleri verilebilir.

ey źikir meclisiniñ
, adı nefisdir, nā’ibi iġvādır

mürşidiñ irşādı,

Bir başka tespit olarak bazı kelimelerin yazımının yanlış olduğu söylenebilir. Burada dikkat çekici
örnekler,

ħarāret ,

ġıfılcım şeklindedir. Ayrıca

ġavuķ,

niyâz yerine āz u niyāz,
şįrįn yeerine şirrįn ve
duruma örnek olarak gösterebiliriz.

arz u

piyāde yerine peyāde yazılmasını bu

Kardeş kelimesi karındaş şeklinde kullanılmıştır. Tekil birinci şahıs eki yuvarlak ünlü yerine düz ünlü
ile yazılmaktadır.

dįn ķarındaşlarım yazımını bu duruma örnek olarak

gösterebiliriz.

ücler, ücyüzler misalindeki gibi çim ( ) چyerine cim ( )جharfi

kullanıldığına dair örnekler mevcuttur.
Keskin ze ( ) زyerine peltek ze (’)ذnin kullanılması Hasan Hilmî’nin imlasının bir diğer özelliğidir. Buna
dair

, geźer,

yıldız gibi sözcükleri örnek olarak gösterebiliriz.

Bazı kelimelerde dal ()دyerine tı( ) طkullanılmıştır.

ŧaġlar… yazımını bu

ŧamlar,

durumu ifade eden örneklerdir.
Bunun dışında Evsâf-ı Kırca Ali Baba isimli eserde -cı, -ci, -cu, -cü ekleri düz ünlülü şekliyle kullanıldığı
tespit olunmaktadır. Örnek olarak
gösterilebilir.

ķolcı,

bekci,

yolcı…kelimeleri

Bir başka örnek olarak dertli kelimesine yer vermek gerekir. Bu kelime
derdli yerine telaffuz
edildiği gibi dertli şeklinde yazılmıştır. İyelik eki ile ilgili harekelendirme noktasında bir uygulama söz
konusudur. Buna göre tekil 1.kişi iyelik eki düz ünlü ile harekelendirildiği gözlemlenmektedir. Burada
‘ömrim,
toħmım,
bu duruma örnek olarak gösterilebilir.

kelāmım,

Muhabbet kelimesi bazen mahabbet bazen muhabbet (
şeklinde harekelenmiştir.

‘irfānım kelimelerinin yazımını

muĥabbetlü,

maĥabbet)

Eserin son kısmında ne zaman, kim tarafından yazıldığı gibi hususlarda bilgi yoktur. Şair, kitabını
tamamlayabildiği için Allah’a şükretmiş, eserinin insanlar tarafından okunmasını, beyitler okundukça
kendisinin hayır duâ ile anılmasını arzu etmiştir:
Bi-ĥamdillāh bize Mevlā menāfi‘ ‘ilmini virdi
Kitābı eyledim taśnįf göñül şehrinde miftāĥı
Mübārek ber-güşād olsun oķunsun fį sebîlillāh
Du‘āya yādigār olsun oķundukca ebyātı
Vesįle ey Ĥasan Ĥilmį sözüñ şems-i cihān olsun
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Saña Ĥaķ’dan ‘aŧā gelsün oķu evrād-ı Ķur’ānı
III- Evsâf-ı Kırca Ali Baba Adlı Eserden Gazi Kırcaali Baba Hakkında Öğrendiklerimiz
Hasan Hilmî Edirnevî’nin Evsâf-ı Kırca Ali Baba isimli eserinde çok kısa bir şekilde Gazi Kırcaali
Baba’dan bahsedilmiştir. Aslında burada verilen bilgiler, ilk kolonizatör Türk dervişlerinden olduğunu
ve Osmanlı kuruluş dönemi dervişlerinin sufi geleneğine mensup olduğunu göstermektedir. Bu
bağlamda Gazi Kırcaali Baba’nın yedilerden30 olduğuna vurgu yapılmıştır. Hasan Hilmî, Gazi Kırca Ali
Baba’nın türbesini ziyaret etmiş, burada kırk gün kalmış ve bu ziyareti sırasında evliyanın kendisine saat
yedide ve yedi kişi ile beraber görünerek uykusundan uyandırdığını anlatmıştır. Şair, eserinde her asırda
124 bin evliyanın olduğunu ve bu evliyaların kırklar, üçler, üçyüzler, yetmişler ve yediyüzler ve binler
şeklinde tasnif edildiğini belirtmektedir.31
Hasan Hilmî Edirnevî, ziyareti esnasında gözlemlediği Gazi Kırca Ali Baba’nın türbesi ile ilgili burada
çok mum yandığını söyler. Ayrıca Gazi Kırca Ali Baba’nın Nakşibendi bendesi ve kutb u aktab olduğunu
ifade eder. Gazi Kırca Ali Baba Türbesini, bâb-ı dergâh ve Gazi Kırca Ali Baba’yı da şeyh olarak
adlandırır.32
Hasan Hilmî Edirnevî, Divanında Hasköy'e bağlı Selman Cemaat Külli’de doğdunu söyler. Köyüne
Evsâf-ı Kırca Ali Baba adlı eserinde de değinmektedir. Şair Hasan Hilmî Edirnevî eserinde köyüne ilişkin
olarak “Külli toprağında bitmiş nev-bahârın gülleri … karyesinde toğdı âşık vasfını söyler” şeklindeki
beyitlere yer verir.33 Şair, eserini Evsâf-ı Kırca Ali Baba şeklinde adlandırdıysa da eserin tüm hacmi
düşünüldüğünde Kırca Ali Baba’dan ziyade kendisinden, Hz. Muhammed’den, Ebu Eyub-i Ensarî ve
bazı din ve tasavvuf büyüklerinden bahsetmekte ve Divanında geçen bilgilerle bu eserdeki bilgiler
örtüşmektedir. Divanındaki gibi Hasan Hilmî, Evsâf-ı Kırca Ali Baba adlı eserinde de Eyub-i Ensarî’den
bahsetmektedir. Fatih-i Sultan’da ya da civar-ı dâr-ı Eyub’da on sekiz yıl geçirdiğini ifade etmektedir ve
eserde “on sekiz yıl” tabiri altı kez geçmektedir. Buradan hareketle Hasan Hilmî Edirnevî’nin İstanbul
Eyüp’te on sekiz yılı doldurduktan sonra tekrar memleketine gelmiş olabileceğini ve burada Kırca Ali
Baba türbesini ziyaret etmiş olduğu kanaatine ulaşabiliriz.34
Sonuç
Kırcaali şehrinin isminin Kırca köyünün tımarlı sipahisi Yayabaşı Ali’den gelebileceğine dair Osmanlı
tahrir defterlerinde bazı izler vardır. Bununla birlikte Kırcaali isminin şehrin kurucusu olarak bilinen
efsanevi Gazi Kırca Ali Baba’dan geldiği şeklindeki tartışmalara Hasan Hilmî Edirnevî’nin keşfedilen
Evsâf-ı Kırcaali Baba adlı çalışması yeni bir boyut getirmektedir. Edirne Salnamesi’nden sonra Hasan
Hilmî’nin Evsâf-ı Kırcaali Baba adlı eseri Gazi Kırcaali Baba’yı anlatan ikinci yazılı eser olma özelliği
kazanmaktadır. Gazi Kırca Ali Baba hakkında günümüzde Kırcaali Merkez Cami’nin haziresinde
bulunan mezar taşı ve efsanesinin dışında bir bilgiye sahip değildik. Ancak Gazi Kırcaali Baba’nın Hasan
Hilmî Edirnevî’nin Evsâf-ı Kırcaali Baba eseri sayesinde Gazi Kırcaali Baba’nın türbesinin de olduğunu,
bu türbenin XIX. yüzyılda faaliyette bulunduğunu ve ziyarete açık olduğunu öğreniyoruz. Ayrıca Evsâfı Kırcaali Baba başlıklı eserin sahibi Hasan Hilmî Edirnevî’nin kendisinin de bu türbeye çok yakın olan
30

31
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Yediler, “veliler hiyerarşisinde yer alan yedi büyük veli. Bunlar, Hz. ibrahim'in kalbi yani ruh yapısı üzere şekillenmiş
olup, insanlara rıfk ve hilm ile muamelede bulunurlar. Bunlara Ricâl-i ula veya Ricâl-i Me'aric-i ula da denir.” Bk. Ethem
Cebecioğlu, “Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü”, http://tasavvufkitapligi.com/i/uploads/429779tasavvufterimleri-ve-deyimleri-sozlugu.pdf (Erişim Tarihi: 14.09.2018).
Atatürk Kitaplığı, SEL_Osm_01340, s. 5.
Atatürk Kitaplığı, SEL_Osm_01340, s. 8-9.
Atatürk Kitaplığı, SEL_Osm_01340, s. 7.
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Hasköy’ün Salman Cemaat Külli köyünden olduğunu ve bu köyün de günümüzde Bulgaristan’ın Kırcaali
İline bağlı Ençets (Енчец) köyü olduğunu saptayabiliyoruz. Bulgar tarihçisi Venedikova, bir
görüşmemiz esnasında Gazi Kırcaali Baba'nın türbesinin asıl yerinin Kırcaali İlinin Tekke köy (Broş)
mezarlığında olduğunu ifade etmiştir. Taşıdığı Edirnevî sıfatının bu köyün Edirne vilayetine bağlı
olmasıyla ilgisi olduğu aşikârdır. Bu bilgiler Hasan Hilmî Edirnevî’nin tam olarak nereli olduğunu
öğrenmemizi sağladığı gibi neden “Evsâf-ı Kırcaali Baba” isimli bir eseri de telif ettiğini anlamamızı
kolaylaştırmaktadır. Evsâf-ı Kırcaali Baba isimli eserde Gazi Kırcaali Baba ve türbesi hakkında verilen
bilgiler farklı ve ilk olma özelliği taşımaktadır. Bu bilgilere göre Gazi Kırcaali Baba yedilerdendir.
Türbesinde çok mum yanmaktadır ve türbesi bab-ı dergâhdır Bu bilgiler Gazi Kırcaali Baba’nın bölgede
yedigen şeklinde türbeleri olan ilk dönem Osmanlı kolonizatör dervişlerinden birisi olduğunu teyit
etmektedir. Bununla birlikte kendisinin de Nakşibendî meşrebinden geldiğini söyleyen Hasan Hilmî
Edirnevî, Gazi Kırcaali Baba’yı Nakşi bendesi ve kutb u aktab olarak göstermektedir. Evsâf-ı Gazi Kırca
Ali Baba’nın günümüz Türkçesine ilk defa aktarılması ve değerlendirilmesi çalışmanın diğer bir
sonucudur. Eserin dil özelliklerine bakarsak, müellifin medrese eğitimi görmemesi, tekke şairi olması
ve mahalli konuşma özellikleri etkisinde kalması gibi sebeplerle imlasında tam bir tutarlılık yoktur. Kimi
zaman aynı kelime, kimi zaman aynı ek farklı şekillerde yazılmıştır. İmlada görülen farklılıklar bu
yazının içeriğinde örneklerle gösterilmiştir. Eser, 19. yüzyılda yazıldığı için günümüz imlasına yakın
özellikler görüldüğü gibi bazen de klasik dönem imla özellikleri görülmektedir.

Metin
2. sayfa
Bismillāhirraĥmānirraĥįm
El-ĥamdülillāhi ŝümme efđalu’d-du‘āi el-ĥamdülillāhi’l-kerįm. Ve’ś-śalevātu ve’s-selāmu ‘alā seyyidinā
Muĥammedin miftāĥu’l-ilhāmi inneke le-‘alā ħuluķin ‘ažîm ve ‘alā ālihi ve aśĥābihi’r-rāsiĥįn fi’l-‘ilmi ve’l-‘ameli
ma‘a’l-istiķāmeti ‘alā śırātin müstakįm] (Ammā ba‘d) 35 Ey Müslümānlar şerį‘at, mįzān-ı Allah’dır. Raĥmet
sofrasına buyuruñ. Zįrā muĥabbet ma‘rifetin kökidir. Ma‘rifet bir dıraħt-ı bį-müntehādır ki dil ile ta‘bįr ve ķalem
ile taĥrįr olunmaz ‘aşķıñ ‘ibāresi maĥabbet hāşiyesiyle şerĥ olunmaġa muĥtācdır. Her ‘ilim fünūnıñ bir erbābı
bulunur. Andan ŧaleb oluna maķśūduñ ĥāśıl olur çünki ma‘rifetiñ başı kelime-i tevĥįddir. Budaķları emr-i ma‘rūf
ve nehy-i münkerdir uzunluġı įmāndır. Yapraķları İslām’dır. Yemişi ‘ilm-i nâfi‘dir. Yeri mü’minleriñ göñlidir.
Başı ‘arş-ı a‘lādan yuķarıdır. [aśluhā ŝābitun ve fer‘uhā fi’s-semā’i]36 āyet-i kerįmesiniñ sırrı işte bu demekdir.
[Ķāle Allāhu Te‘ālā ‘azze ve celle ve ce‘alnā nevmeküm sübātā]37 el-istirāĥatü li’l-beden bu āyet-i şerįfde işāret
vardır. Ĥaķķā ki nevm ile rāhat cānlı maħlūķa maħśūśdur. Zįrā ķalb şehrinde iki sulŧān vardır. Biri raĥmānį biri
şeyŧānįdir, pes raĥmānį olan sulŧānıñ adı ‘aķıldır, nā’ibi įmāndır. Şeyŧānį olan sulŧānıñ adı nefisdir nā’ibi iġvādır.
Sulŧān-ı ‘akıl uyursa ķalb şehrini iġvā ‘askeri żabt eyler. ‘Akla ‘ibadetle nuśret, źikir ile imdād gerekdir ve yüregiñ
śaġ ŧarafında yidi ķal‘a vardır. Ĥaķ Te‘ālā ĥażretleri her ķal‘aya bir müvekkel ħādim ķomuşdur. Ol ħādimleriñ adı
‘ilimdir, cömerdlikdir, ĥayādır, śabırdır, perhizkārlıkdır, ħaşyetullāhdır, edebdir. Bunlar ki ta‘dād olundı, cümlesi
įmānıñ bekcileridir. Li-muĥarririhi
3. sayfa
Mefā‘įlün Mefā‘įlün Mefā‘įlün Mefā‘įlün
Mürįd ol ħālisen li’llāhi bu ‘aşķ saña emānetdir
Oķu evrādını dervįş śaķıñ terki ħıyânettir
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Allah’a hamd olsun. Sonra duaların en faziletlisi ile cömert olan Allah’a hamd olsun. Salat ve selam ilhamların anahtarı
Efendimiz Muhammed (s.a.v)’in üzerine olsun. Muhakkak ki sen yüce bir ahlâk üzeresin (Kalem Suresi 4. âyet) ve salât u
selâm O’nun ehline ve sırat-ı müstakîm üzere istikamette olmakla birlikte ilimde ve amelde derinleşen ashâbının üzerine
olsun. Bundan sonra …
Onun (O ağacın) kökü sabittir. Dalları ise semaya uzanır. (İbrahim Suresi 24. âyet)
Uykunuzu sizin için istirahat kıldık. (Nebe Suresi 9. âyet)
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Cefā-dār-ı cihān varıñ bu ‘aşķıñ yolına śarf et
Safā-dārı Muĥammed’den gelür feyż-i ilāhįdir
Ĥasan Ĥilmį ĥelāl loķma ĥabįbiñ ‘aşķına maħśūś
ķut evrādı o bir cennet ta‘āmıdır
Ey sālik-i āhiret ŧālibi olan dįn ķarındaşlarım dār-ı dünyā dār-ı ġurūrdur, dār-ı sürūrdur, dār-ı cennetdir Tārįķi'ddünyā ve rāġıbü’l-āħire ŧarįķiñ ŧut38, şer‘-i şerįfe muĥkem yapış bį-şer‘ olan ‘amel-i müslimįn mezārda meyyit gibi
müte‘affindir. Śuyu ķurumuş deñize beñzer [ed-dünyā cįfetun ve ŧālibuhā killābun]39 ĥadįŝ-i şerįfiniñ sırrı sende
žāhir oluyor. [Yevme tüble’s-serā’ir]40 āyet-i kerįmesine įmān eyle teleźźüz-ü nefs-i emmâreye aldanma bu dünyā
gelinüp ve gidilmeniñ ‘illet-i ġāyesini eyü añla iħtiyārlık geldikde pįrlik vaķtinde vā şeyb ā nev-civanlıġım gitdi
‘ömr-i nāzenįnim żāyi‘ oldu dimek fā’ide virmez. [A‘žamu’l-muśįbeti tużį‘u’l-evķāti]41 buyurulmuştur. Ey
maġrūr! Cümle eşyāya ‘ibretle nažar ķıl, gören göze ĥaķ žāhirdir. [Men kāne fį hāźihi a‘mā fe-huve fi’l-āħireti
a‘mā]42 ehil olan a‘ma’l-ķulūb ‘a'ni’l-ĥaķķı müsteŝnādır. Ehl-i dünyā ile imtizāc itme bir dem rāĥat bulmazsın
ölmezden evvel āħiret tedārikini kendine müheyyā ve ĥāżır ķıl. Bu maķāamda sālike mevt dört ķısımdır biri; mevti ebyażdır, andan murād cū‘dur ki açlıķ ķılıcıdır ikincisi; mevt-i esveddir ki andan murād ezā-yı ħalka
śabırdır, üçüncüsü; mevt-i aĥmerdir ki andan murād nefse muħālefetdir. Dördüncüsü; mevt-i aħżardır ki andan
murād ħırķa giymekdir [Mūtū ķable en temūtûū43 ĥadįŝ-i şerįfine mažhar olan ehlullāhıñ maķāmıdır ki ĥakįķatdir
li-muħaririhi
Mefā‘įlün Mefā‘įlün Mefā‘įlün Mefā‘įlün
Getür ey sāķa-i meclis mübārek bāde-i gül-reng
İçenler feyż-yāb olsun ĥaķįķat bâde-i bir deng
Şarāb olsun da ey sāķį şarāb-ı selsebįl olsun
Yakįn gel bāde devr eyle içilsün bāde-i la‘l-reng
Yürekler yandı ey sākį yetişdir bāde-i gül-gūn,
Disünler bāde meclisi bilinsün bāde-i sir-reng
Behey sāķį gel insāf ķıl getür şol bāde-i gül-fem
Disünler bāde-sekrānı seçilsün zāhid-i ħar-seng
Ĥaķįķat zencebįl adlu mübārek bāde’i al gel
Ĥasan Ĥilmį içüp andan ķadeĥi sallasun yek yek
4. sayfa
Şu mecāz elfāž ile inşā olunan beş ebyāt-ı şerįf ĥaķįķatdir. Mefhūmen taśavvuf ma‘nāsı budur ki Ey źikir
meclisiniñ mürşidi dest-gįr-i ‘aşķ ķadāĥıyla mübārek gül-rengine müşābih olan įmān bādesini bizlere bir yudum
içir, ķalbimizde maĥabbet aġacı bitürüp yemiş virerek neşv ü nemā bulmaġa başlasun įmān olsun da Ĥażret-i
Śıddįk’ın įmānı gibi olsun. Ey insān-ı kāmil ķarįb gel, bāde-i įmānı ikrām eyle ķırmızı çehreli olan münāfıķlar
źikir meclisinde bilinsün. Muĥabbetullāhıñ ħarāretinden yürekler yandı, çigerler bişüp büryān kebāb oldu. Ey
38
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Dünya yolunda âhirete rağbet edin.
Dünya bir leştir. Onun talibi köpeklerdir.
Bütün sırların açığa çıkacağı günü (hatırla) Tarık Suresi 9. Ayet
Musibetlerin en büyüğü vaktin zayi edilmesidir.
Her kim bu dünyada kör ise ahirette de kördür (İsra Suresi 72. Ayet)
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mürşid-i mükemmelim ķalbinizde gizli olan muĥabbetullāhın ‘aşķ gıfılcımlarından gel inśāf eyle ŧālibin ķalb
ġavuna bir ġıfılcım iśābet itdir ve ‘aşķ fitilini uyandır nūr u įmān ile ķalbimiz münevver olsun. Mürşidin irşādını
münkir olan ĥimār i‘tiķādlı mermer ķalbli zāhid-i bį-źevķ maķabbet-i ma‘rifet şarābını varsun içmesün Ey mürşidi münįr-i müstaķįmim ķalbiñizin muĥabbetini ķalbimizin muĥabbetine ķarışdırup kemāl-i iştiyāķından ve neş’e-i
sürūrından mahabbet rūzgārı esüp įmān deñizini dalġalandırdıķca ilhām sefįnesi bāde iskelesinden įmān alup
maĥabbet ķadāhına ilķā eyledikçe Ĥasan Ĥilmį maĥabbetinden gemi gibi yañ yañ śallansun dimekdir. İcmālen
taśavvuf ma‘nāsı [Uzhud fi’d-dünyā ĥubbuke Allāhu]44 ĥadįŝ-i şerįfiniñ ‘ilm-i ledünnįsi bu dimekdir.
Na‘t-ı şerîf
Mefā‘įlün Mefā‘įlün Mefā‘įlün Mefā‘įlün
Śırāt-ı nefs-i emmāre cehennem yā Resūlallāh
Ŧarįķ-i müstaķįm cennet mükerrem yā Resūlallāh
Ķuruldı sofra-i raĥmet buyursun cümle dervįşān
Śırātı geçmege fermān oķundı yā Resūlallāh
Selāmet ehl-i tevhįde oķurlar źikir esmā’ı
Sa‘ādet müjdeler olsun kerāmet yā Resūlallāh
Re’įs-i şeyħ-i şerį‘atdir ŝebât-ı istiķāmetle
Kelāmullāh kitābımdır mürįde yā Resūlallāh
Bu raĥmet sā’ili çoķdur giyerler ħırķa-i faķrı
Gezerler ħalka-i źikri cihāda yā Resūlallāh
Ölüm vird-i zebānıdır unutmaz mevti dervįşler
Meşāyıħ ittifāķ etmiş bu yolda yā Resūlallāh
Ölüm saña olur mürşid unutma mevti ey miskin
Ķılıcdan daħi yeg keskin nefįsdir yā Resūlallāh
Hevā-yı nefsi terk itmiş ki [mūtū]45 sırrına ermiş
Sivānıñ defterin silmiş velįdir yā Resūlallāh
Şerį‘at mürşidiñ emri bunı inkār eden kāfir
Hidāyet ehl-i ikrārın naśįbi yā Resūlallāh
5. sayfa

44

45

Hadis-i Şerif yanlış ve eksik yazılmıştır. Üzhüd fi’d-dünyâ yuhibbuke Allahu ve üzhüd fî mâ inde’n-nâsi
yuhibbuke en-nâsu (Dünyaya rağbet etme ki Allah da seni sevsin. İnsanların yanındaki şeylere (insanların ellerindeki
nimetlerine imkanlarına) rağbet etme ki insanlar seni sevsin.
Ölünüz. 6 no’lu dipnottaki Hadis-i Şerif’e gönderme yapmaktadır.
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Bi-ĥamdillāh Ĥasan Ĥilmį şerį‘at emrini söyler
Bu bābda cilveler eyler tecellį yā Resūlallāh
Ĥāle Allāhu Te‘ālā ‘azze ve celle fį ĥaķķı evliyāihi Elā inne evliyā Allāhi lā ħavfun ‘aleyhim ve lā hum yaĥzenūn.46
Ķırķlar ücler ücyüzler yediyüzler ba‘dehu biñler vardır. Üclerden biri vefāt itse yedilerden alurlar yedilerden biri
vefāt itse ķırķlardan alurlar. Ķırca ‘Ali Baba yedilerdendir, züvvārı bulunan ehl-i ‘aşķ rūz-ı maĥşerde anıñ şefā‘at
sancaġı altında ĥaşrolsa gerekdir. Nitekim ĥużūr-ı ziyāretinde misāfir bulunduġum ĥālde ma‘nāda yedi kimse ile
baña göründi gice sā‘at yedide ħˇāce efendi deyü şiddetli āvāz-ı dehşetle beni ŧatlı uykumdan uyandırdı. Ehl-i
ġaflete ve mübtelā-yı ma‘siyete ve namāz ehlinden bulunmayan terk-i maĥabbete rūĥāniyetde küstaħāne ĥareket
vardır. Zįrā ehlullāhın sevmedigini peyġamber sevmez, peyġamberiñ sevmedigini Allāh sevmez. Allāh’ıñ
sevmedigini kim sever ve kiminle bile ĥaşr olur. [İnne’d-dįne ‘indallāhi’l-İslām]47 sırrı bu dimekdir. Ķırķlardan
biri vefāt etse yetmişlerden alurlar. Yetmişlerden biri vefāt etse üçyüzlerden alurlar. Üçyüzlerden biri vefāt etse
yediyüzlerden alurlar. Yediyüzlerden biri vefāt etse biñlerden alur. Biñlerden biri vefāt etse ‘avām-ı nāsdan alurlar.
İlā yevmi’l-ķıyāme her ‘asırda yüz yigirmi dört bin evliyā mevcūd bulunmaķdadır. Ümmet-i Muĥammed nā-çār
ķalsa bi-iźnillāhi ervāĥ-ı evliyā imdāda gelürler. Seccāde-nişįn olup ber-ĥayāt olan irşād-ı ĥaķįķį vārisi emānetde
vekįl-i peyġamberdir. Ol şerį‘at sulŧānları ki anlarıñ ħidmet-i vażįfeleri seĥer vaķtinde göz ķanıyla ķāđi’l-ĥācāta
niyāzdır. Devlet-i ‘Āl-i ‘Oŝmān’a nuśret anlarıñ du‘āsı berekātıyla imdād olunur. İ‘tiķād-ı tām gerekdir. Zįrā bābı enbiyānıñ ħādimleridir içür, iy şer‘-i şerįfde
6. sayfa
ķıl ķadar ķusūr itmezler [illā men eta’allāhe bi-ķalbin selįm]48 āyeti anlarıñ vird-i zebānıdır. Derdimize Loķmān
budur. Sırrımıza miftāĥ budur. Ĥaķ’dan bize fermān budur. [Lā ilāhe illallāh]49 Ey ķalb-i selįm ve ‘aķl-ı müstakįm
olan dįn-i islām dindaşları ve nūr-ı tevĥįd yoldaşları Ħudā ķalb-i selįm ister ki ‘ilmine ola maśdar, cemāline ola
mažhar geçüp bu nefs-i şeyŧāanį Allāh’ı sevmek Allāh’ın emrini tutup günāhına tevbe itmek ile rıżā-ı raĥmete
nā’il olunur ve sünnet-i Peyġambere ittibā‘ itmek ile Ĥażreti Peyġamberi sevmiş bulunur. Kelime-i Ŧayyibe
maĥabbet bāġında bitmiş įmān kelimesidir. Ke-şeceretin ŧayyibetin kāf teşbįh içündür. Şecere-i Ŧayyibe ħurma
aġacıdır. Kelime-i Ŧayyibe ħurma aġacına beñzer. Her memleketde olmaz. Ol kelimeniñ bāġçesi mü’minleriñ
ķalbidir. Kelime-i tevĥįd śuyu ile ħurma aġacına müşābih olan bāġ-ı įmāna sādıķāne ħiźmet gerekdir. [ed-Dünyā
mezra‘atü’l-āħireti]50 [ed-Dünyā baĥrun ‘amįķun ekŝeru’n-nāsi yuġraķu fįhā]51 [Lā ŧā‘ate li’l-maħlūki fi
ma‘śiyeti’l-ħāâliķi] 52 ĥadįŝleri deryā-yı raĥmetin mümeyyizidir. Dünyā ma‘rifeti ‘aķl-ı ma‘āş ehli olan
Frengistan’a virilmişdir. Kāfirler bu dünyānıñ ħādimleridir. Ĥāşā ‘abeŝ maħlūķ yaradılmamışdır. Āħiret ma‘rifeti ümmet-i Muĥammed’den ‘aķlı ma‘ād erbābı olan ehl-i tevĥįdin kāmillerine virilmişdir. Anlar dįn-i ĥaķķıñ
ħādimleridir. Dā’imā sofra-i źikrullāhda raĥmet deryāsına müstaġraķ olurlar. Büyük kerāmet įmān ile āħirete
gitmekdir. [ve ĥasune ülā’ike refķan53 ve in minküm illā vāriduhā.54 Ey men kāne ‘ale’s-śırāŧi min ehli’n-nūr lem
yekun min ehli’n-nāri]55 dimek ile tefsįr olunmuşdur. Dār-ı ‘uķbā rūĥa ġıdādır dār-ı dünyā bir ķurı śadādır. [ve’sselāmu yā eyyuhe’l-mü’minįn]56 li-muĥarririhi
Fā‘ilātün Fā‘lātün Fā‘ilātün Fā‘ilün
Külli topraġında bitmiş nev-bahārıñ gülleri
Bāġ-ı raĥmetden eser hep Ķırca‘ālį yelleri
Ķaryesinde ŧoġdı ‘āşıķ vaśfını söyler yazar
Ķış gününde źevķ-i cennet ‘āşıķı seyyāĥ gezer

46
47
48
49
50
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53
54
55
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Allahu Te’âlâ azze ve celle dostları hakkında şöyle dedi. Bilesiniz ki muhakkak Allah’ın dostlarına korku yoktur ve
üzülmeyeceklerdir de. (Yûnus Suresi 62. Ayet)
Allah katında tek din İslam’dır. (Âl-i İmrân Suresi 19. Ayet)
Ancak Allah’a selim bir kalp ile gelenler hariç. (Şuarâ Suresi 89. Ayet)
Allah’tan başka ilah yoktur.
Dünya ahiretin tarlasıdır.
Dünya derin bir denizdir. İnsanların çoğu onun içinde boğulur.
Allaha isyanda kula itaat edilmez. İtaat ancak meşru olanda edilir.
O kimseler ne güzel dostlardır. (Nisa Suresi 69. Ayet)
Sizden oraya uğramayacak hiçbir kimse yoktur. (Meryem Suresi 71. Ayet)
Yani her kim sıratın üzerinde nur ehlinden olursa cehennem ehlinden olmaz.
Ey Mü’minler selam sizedir.
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7. sayfa
Türbe-i Ķırca‘alį’de žāhirā çoķ mūm yanar
Bāġ-ı vuślatdan eser hep Kırca‘ālį yelleri
Gice gündüz ķırķ gün anda ben müsāfir ķalmışam
Ĥürmeti ‘uşşāķa ikrām ħoş śafālar sürmişem
Sofra-i da‘vet güşāde her ta‘āmdan ŧatmışam
Bāġ-ı ĥikmetden eser hep Kırca‘ālį yelleri
Levĥ-i ķalbimde yazılmış cümle mürįdim defteri
Şeyħe ta‘žįm eylemekdir aśl-ı feyżiñ rehberi
Naķşıbendį bendesidir ehl-i ‘aşķın ekseri
Bāġ-ı cennetden eser hep Ķırca ‘ālį yelleri
Cilleler çekdim tecellį erbaįn oldı tamām
Ma‘den-i ‘ilm-i ledünnį çoķ oķu Ķur’ān kelām
Žākire verdim inābe ehl-i ‘aşķa ve’s-selām
Bāb-ı dergāhdan eser hep Ķırca‘ālį yelleri
Gezme āb-destsiz śaķın ġāfil olma mevt yaķın
Źikr-i tevĥįd güllerinden başına çok gül daķın
Ķıl namāzı et niyāzı ķabriñ olsun cennetin
Bâġ-ı raĥmetden eser hep Ķırca‘ālį yelleri
Tevbeler söyle günāha küfli ķalbiñ nūr olur
Çok ŝevāb işle mürįdim ķabrine yoldaş olur
Ehl-i źākir şübhesiz ehl-i cennet ĥaşr olur
‘İlm-i kevŝerden eser hep Ķırca‘ālį yelleri
Mürşidim şer‘-i şerįfdir ĥaķ yolında Ĥaķ velį
Ka‘be’ye gitsen delįlsiz bulamazsın sen yolı
On sekiz biñ ‘ālemiñ mürşidi peyġamberi
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Şehr-i įmāndan eser hep Ķırca‘ālį yelleri
Dįn-i ĥaķda ĥaķ ħilāfet müftisi bekci olur
Ehl-i tevĥįdiñ şerį‘at ĥākimi ķolcı olur
Ehl-i įmān ehl-i cennet cennete yolcı olur
Hep şerį‘atdan eser yā Ķırca‘ālį yelleri
‘Āşıķa peşkeş çekilmiş ‘ilm-i ‘irfān ŧaġları
Ħādim-i şer‘-i şerįfe ehl-i tedrįs bāġları
Ķutb u aķŧāba miŝāl temsįlde yazdım sözleri
Şeyħe ķudretden eser hep Ķırca‘ālį yelleri
Ħalķa-i źikre oturdum estaġfurullāh söyledim
‘Aşķ-ı sūzişle mürįde çoķ du‘ālar itmeli
Evliyālar ‘ādetidir virdimizdir aġladım
Hep münācātdan eser baķ Ķırca‘ālį yelleri
Uyķular yorġanda gizli yasdıķa ķardaş olmalı
Her gice vaķt-i seĥerde çoķ namāzlar ķılmalı
Çeşme-i āb-ı ĥayātı ķana ķana içmeli
Rūz-ı maĥşerden eser hep Ķırca‘ālį yelleri
8. sayfa
Yoķdur ilhāmı anıñ kim mürşide bel baġlamaz
Tā ķıyāmet ĥaşr olunca terk-i dünyā eylemez
İźn-i Bārį olmayınca źikr-i Ĥaķķ’ı söylemez
Bāġ-ı islāmdan eser hep Ķırca‘ālį yelleri
Ķırķ yıl oldı gūşe-i vaĥdetde maħbūs olalı
Terk-i dünyā eyleyince bį-mekānsız ķalalı
Çilekeşde fi’l-ĥaķįķa istiķāmet olmalı
Dār-ı cennetden eser hep Ķırca‘ālį yelleri
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Bāġ-ı ‘aşķıñ baġçesinde Türbedār ‘Oŝmān Dede
Śanki pervāne miŝāli yana yana źikr ide
Evliyālar ħādimidir ķāfile ķalķmış gider
Terk-i rāĥatdan eser hep Ķırca‘ālį yelleri
Ħāliśāne bį-riyā niyyet śaĥįĥ olsa sözüm
Kevŝer-i Ĥaķķı içerler burca baķdım yıldızım
Nefs-i emmāre śırāŧıñ sende geçdik sevdigim
Bāb-ı bāķįden eser hep Ķırca‘ālį yelleri
Cümle aśĥāba muĥibbim gökleriñ yıldızları
‘İlm-i ĥikmetdir maĥabbet söyledi peyġamberi
Maĥrem-i esrār olur ehl-i ‘aşķ śādıķları
Nuśret-i Ĥaķ’dan eser hep Ķırca‘ālį yelleri
Ey Ĥasan Ĥilmį sevindiñ söylediñ yazdıñ hüner
Ma‘rifet bāġında Ĥaķ’dan ķırmızı güller biter
Ārife yekfį işāret kes sözüñ irşād yeter
Hep Muĥammed’den eser baķ Ķırca‘āl yelleri
[Na‘t-ı na‘m ‘ale’n-nebiyyi źü’l-kerįm śallallāhu te‘ālā ‘aleyhi ve sellem bi-ķalbin selįmin]57
Mefā‘įîlün Mefā‘įîlün Mefā‘įîlün Mefā‘įîlün
Gümülcine şehridir ‘aşkıñ kitābı yā Resūlallāh
Kerāmet kārbānınıñ kebābı yā Resūlallāh
Sefer āhında seyr itdim görüşdüm ‘ālemi‘irfān
Ziyāret eyledim sevdim bu aĥbābı yā Resūlallāh
Müsāfir geldim ol şehre muĥibbim ĥasbeten li’llāh
Oķurlar merĥabā dersiñ erbābı yā Resūlallāh

57

Kalb-i selim ile (söylenen) bu naat-ı naim kerem sahibi Sallallahu Teala aleyhi ve sellem nebi üzerine olsun.
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Temāşā eyledim şehrin şefā‘at ehli ‘uşşāķı
Maĥabbet ehl-i züvvārı bu bābı yā Resūlallāh
Cebeller ma‘deni ŧüllāb bu şehriñ ħalķı ehlullāh
Mümeyyiz bāb-ı raĥmetden seĥābı yā Resūlallāh
Śular içerim çıķup daġa geçerken śuyı Yūnus’da
Unutmam leźźetin bir dem ŝevābı yā Resūlallāh
Müneccim burcuma baķdı cefā‘į zemherį günler
Eźā’ı nefsime takdįm mücābı yā Resūlallāh
9. sayfa
Neler gördüm neler çekdim uçan kuşlar buna şāhid
Mücāhid ‘āşıķı ‘ābid türābı yā Resūlallāh
Eser yeller yaġar ķarlar melekler ĥālime aġlar
Maĥabbet āteşi yaķdı bu ķalbi yā Resūlallāh
Ĥaber aldı bu esrār-ı ĥaķįķat vālidem şefķat
Du‘ā itdi didim āmin cevābı yā Resūlallāh
Ararım derdime dermān ‘aceb nerde Ĥekįm Loķmān.
Ķarārım Ķırca‘ālį’de

yā Resūlallāh

Ĥasan Ĥilmį śılā eyle göñüldür Ka‘be-i maķśūd
Metā‘ı terk-i dünyāda ħarābı yā Resūlallāh
Na‘t-ı şerįf ‘ale’n-nebiyyi śallallāhu te‘ālā ‘aleyhi ve sellem
Bu mevtā yalıñız ķaldı ķabirde yā Resūlallāh
Meded eyle şefā‘at ķıl mezārda yā Resūlallāh
Sü’āl-i münkere bārį lisān-ı ĥaķ cevāb virse
Ķul ĥaķķıyla ŧolaşmazsa dili de yā Resūlallāh
Ŧutılur söylemez diller cevâba kudreti olmaz
Ķaranlık ķabrin içinde velįde yā Resūlallāh
Ölüm hakdır su’âl hakdır inandık şübhemiz yokdur
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Şu mevtā ehl-i sünnetdir sa‘įde yā Resūlallāh
Şehādet eyleriz Allāh içün rūz-ı ķıyāmetde
Ķabūl eyler te‘ālallāh va‘įde yā Resūlallāh
Müzeyyen giydigiñ ŧonı śoyar imām günāh dimez
Ki maĥşer gömlegin bicmiş hāżırda yā Resūlallāh
Ķaçılmaz dār-ı dünyāda ölümden ķurtulan kimdir
Müsellemdir ĥayāt ehl-i selįmde yā Resūlallāh
Hidāyet emr-i Rabbānį meded Ĥaķ’dan bi-iźnillāh
Şefā‘at yā Ĥażret-i Cābir bin ‘Abdullāh ‘abįde yā Resūlallāh
Şefā‘at şāhı sulŧānį Ebā Eyyube'l- Ensārį
Bi-ĥamdillāh du‘ā bâbı güşāde yā Resūlallāh
Cemā‘at cān fedā eyler muĥibdir cümle aśĥāba
Ebā Eyyūbe’l-ensārį re’įse yā Resūlallāh
Ħüdā’nıñ raĥmeti vardır bugün ħayrān Eyyūb’a
Şefā‘at rūz-ı maĥşerde nasįbse yā Resūlallāh
Oķu raĥmet du‘ā eyle Ĥasan Ĥilmį bugün maĥşer
Cemā‘at söylesün āmin du‘āda yā Resūlallāh
Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün
Ĥaķ ħilāfet taħtını ħālį ķomaz
‘Āleme bir mürşid-i kāmil gelür
‘Āşıķıñ ‘ālemde iķbāli ķomaz
Lā cerem śaħrā-yı ‘aşķa er gelür
10. sayfa
Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün
Ey Ĥasan Ĥilmî ħilāfet ĥākimi şer‘-i şerįf
Böyle bir fetvā virir ‘āleme müftį gelür
Na‘t-ı Peyġamber Mecmū‘ası
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Bismillāhirraĥmānirrahįm
Mefā‘įlün Mefā‘įlün Mefā‘įlün Mefā‘įlün
İşitdik bāġ-ı gülzārı sevindik yā Resūlallāh
Görünce nūr-u beyżā’ı utandıķ yā Resūlallāh
Kemālin bāġ-ı ķudretdir cemālin cennet-i ŧūbā
Şerį‘at meyve-i ĥüsnā seniñdir yā Resūlallāh
Śalātile selām eyler saña śıdķıla bir ‘āşıķ
Ķıyāmetde rezįl olmaz mu‘įnsin yā Resūlallāh
Kesilmez feyżi bu bāġın memem ism-i Muĥammeddir
Ĥasan Ĥilmį emer şimdi südün vir yā Resūlallāh
Medįneñ menzili mevlā kelāmı yā Resūlallāh
Melā’ikler oķur śallū selāmı yā Resūlallāh
Sefer sofrasına ni‘met gelür vaķt-i seĥer senden
Maĥabbet miftāĥı bābü's-selāmı yā Resūlallāh
Ħiŧābı irci‘į rāci‘ rucū‘ eyler bu rūĥ aśla
Yetişdir ravżana rāżį selāmı yā Resūlallāh
Memāt olmaz maĥabbetdir vefātıñ ĥayyü’l-insāndır
Degişmem ravżana Dārı's-selâmı yā Resūlallāh
Ĥayā eyler güneş gökde ŧulū‘ itdikce her eyyām
Ĥasan Ĥilmį oķur śallū selāmı yā Resūlallāh
El etdim istedim źātın śıfātın yā Resūlallāh
Külāh geydim günāhkārım rahįmsin yā Resūlallāh
Naśįb oldı biĥamdillāh enįbū58 ħırķasın geydim
Şükür bį‘at eliñ virdiñ kerįmsin yā Resūlallāh
İķāmetde taĥiyyatda teşehhüdde teķarrüb var
Müsāvįdir müsemmāñız vahįdsin yā Resūlallāh
Ebū Bekrį, ‘Ömer, ‘Oŝmān, ‘Alį ‘aynü’l-‘ayānımdır
Muĥibbim cān fedā itsem ne dirsin yā Resūlallāh
Gözüm nūr iķtibās eyler türābı hāk-i pāyinden
Ķamer senden żiyā ister şemssin yā Resūlallāh
Kevākib defterim görmiş ħaber virdi müneccimdir
Didiler burc-ı baħtından mĥibsin yā Resūlallāh
11. sayfa
Sa‘ādetle müşerrefdir Ĥasan Ĥilmį ĥabįb ister
Maĥabbet kārubānına ĥabįbsin yā Resūlallāh
Maĥabbet miski minber źį selemmį yā Resūlallāh
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Zümer suresi 54. âyette, ‘yönelin, ulaşmayı dileyin’.
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Göñül dertli keder ŧutmaz elem mi yā Resūlallāh
Eser bād-ı maĥabbetdir bu ‘aşķ şehrinde her ābād
Maražlı göñlüme dermān bu ‘aşķı yā Resūlallāh
Ĥasan Ĥilmį saña ‘āşıķ göñülde gizli ma‘şūķsıñ
Bu ħasta ķalbime ‘aşķın şifā mı yā Resūlallāh
Biter ‘aşķıñ ĥubūbātı göñülde yā Resūlallāh
Çıķar dür-dāneler ‘adni baĥirde yā Resūlallāh
Maĥabbet ‘aķla geldikce gözümden ķanlı yaş ŧamlar
Melekler ĥāâlime aġlar semāda yā Resūlallāh
Maĥabbet āteşi gizli yaķarsa ķalb-i ‘uşşāķı
Ĥasan Ĥilmį yazar na‘tı āteşde yā Resūlallāh
Göñül dertli devā ister ŧabįbden yā Resūlallāh
Meleklerle ‘ilāc gönder ĥabįbden yā Resūlallāh
Eser ‘aşķın yeli vaķt-i seĥer bāb-ı Medįne’nden
Medîneñ bāb-ı raĥmetdir raĥįmden yā Resūlallāh
Saña ‘āşıķ Ĥasan Ĥilmį yazarsa posta-i ‘aşķı
Melekler aña şāhiddir kadįmden yā Resūlallāh
Cemālin ‘aşķ cihānında civādır yā Resūlallāh
Ekilmiş bāġ-ı ķudretde fidāndır yā Resūlallāh
Ĥayātıñ tuħfe-i raĥmet memātıñ müjde-i ĥikmet
Ne devlet zį-sa‘ādet bir dįvāndır yā Resūlallāh
Ġarįb ‘āşıķ Ĥasan Ĥilmį ezel ‘āşıķlarındır
Yazar ‘aşķı maĥabbetle kitābdır yā Resūlallāh
Vücūduñ rūĥ-ı eşbāĥ-ı rüsüldür yā Resūlallāh
Göründi cüz’-i a‘žam ‘ayn-ı güldür yā Resūlallāh
Uzakdan naġme-i cāna ezeldir bülbül-i ķudsį
Cemāliñ öyle bir gülşende güldür yā Resūlallāh
Muĥammed ism-i a‘žamdır maĥabbet Ka‘be-i maķśūd
Ĥarįmi sırrı aķsā-yı sübüldür yā Resūlallāh
12. sayfa
Kemâliñ leyle-i mi‘rāc irişdiñ Ķābe Ķavseyn’e
Bunı inkār iden kāfir Ebū Cehil’dir yā Resūlallāh
Ħayālin hālime maħśūś gözümde bir küĥül ammā
Yazılmış sırrıma ĥable’l-metįndir yā Resūlallāh
Ĥasan Ĥilmį ķuluñ kem-ter maĥabbet şemsini ister
Żiyāsı ķalbe düşdükce vezįrdir yā Resūlallāh
Göñül ‘aşkıñ kitābını oķursa yā Resūlallāh
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Bulur derdine dermānı şifādır yā Resūlallāh
Meded ķıl sevdigim Aĥmed bize vuślat burāķını
Peyāde ķalmışam yazu yabanda yā Resūlallāh
Yetişdir havż-ı kevŝerden bize bir cur‘acıķ kevŝer
Şarābıñ ‘āşıķa Ĥaķ’dan kitābdır yā Resūlallāh
Ŧulū‘ eyler seniñ ismiñ bedestānı hidāyetde
Seniñ źikrin żiyāsına sebebdir yā Resūlallāh
Bir ismin asl-ı Maĥmūd’dur yazılmış cennet içinde
Maķāmıñ cennet-i Maĥmūd-ı Şerįf’dir yā Resūlallāh
Semā ehli sürūr eyler seniñ ismiñle ey Aĥmed
Melekler iftiħār eyler azįzdir yā Resūlallāh
Zemįne eylediñ teşrįf Muĥammed Muśŧafā’sıñ sen
Cihāna āfitāb ismiñ reşįddir yā Resūlallāh
Ĥasan Ĥilmį bu gün şaşķıñ yazar ‘aşķıñ beyān eyler
Kitāb-ı ‘aşķı şerĥ eyler ki ĥaķdır yā Resūlallāh
Civān ‘ömrim cehāletle geçürdüm yā Resūlallāh
‘Amel toħmım eküp kendüm çürütdüm yā Resūlallāh
Cürük yerde ekin bitmez neden lāzım ekin ekmek
Ziyān vardır ticāretde bilürdim yā Resūlallāh
Ĥasan Ĥilmį seĥer vaķti eker ger toħm-ı iħlāsı
Biter bir bir ĥubūbātı görürdüm yā Resūlallāh
Maĥabbet ekmegin eklin yetişdir yā Resūlallāh
Benim rūĥum ezel nānıñ yemişdir yā Resūlallāh
Ezel esrārıdır gördüm ķurulmış sofra-i źikrin
İçer rûhânî şerbetler bu rûhum yâ Resûlallah
Güneş senden ŧoġar her dem yine sende ġurūb eyler
Ĥaķįķat āfitābına sehābsın yā Resūlallāh
Açılmış pencere ķalbde żiyā ister Ĥasan Ĥilmį
Vücūdı nūra ġarķ olsun żiyā vir yā Resūlallāh
13. sayfa
Henūz āz/[arż] u niyāzım var cenāba yā Resūlallāh
Salāt ile selāmım var hużūra yā Resūlallāh
Sever sevdā-yı ‘aşķındır süveydā-yı dilim dilde
Göñül her dem selām eyler resūle yā Resūlallāh
Elim bende gözüm sende göñül na‘tın oķur şimdi
Muĥabbetlü melek mürsel viśāle yā Resūlallāh
Ebū Bekrį ‘Ömer ‘Oŝmān ‘Ali ‘ālį śaĥābendir
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Muĥibbim cümle asĥāba śahābe yā Resūlallāh
Ĥasan Ĥilmį günāhkārdır o deryādan umar raĥmet
Yetiş maĥşerde imdāda ġarįbe yā Resūlallāh
Ne ħoşdur śavt-ı lebbeyk ‘Arafāt’da yā Resūlallāh
Bilür ‘āşıķ olan semt ü Minā’da yā Resūlallāh
Ħudā saķy eylesün ‘aŧşānını mįzāb-ı zemzemden
Maĥabbet bādesi ümmü’l-ķurāda yā Resūlallāh
Ezel ‘aşķı müftįsi fetvā virirse ey Ĥasan Ĥilmį
Maĥabbet aśl-ı ĥikmet Muĥammed Muśŧafā’da yā Resūlallāh
Maĥabbet ķıblesi źātıñ cemālde yā Resūlallāh
Enįsin mürşidiñ Ĥak’dır Ħirā’da yā Resūlallāh
Sarāy-ı sidre-i ‘arşa mübārek bād mescidden
Çıķup seyreyledik arşı ĥāriķ-i ‘āde yā Resūlallāh
Ķarārı ķābe ķavseyne Ĥasan Ĥilmį işāret var
Ķuśūrum çoķ seni medĥ ü ŝenāda yā Resūlallāh
Maĥabbet-nāme-i ‘aşķıñ Muĥammed yā Resūlallāh
Ĥaķįķat ism-i a‘žam nām-ı Aĥmed yā Resūlallāh
Maĥabbet dersini tekmįl idince on sekiz yılda
Civānlık gitdi pįr oldum mücerred yā Resūlallāh
Tükenmez çilleler çekdim civār-ı dār-ı Eyyūb’da
Ĥasan Ĥilmî’ye nuśretler teceddüd yā Resūlallāh
Yüzüñ āyįne-i maĥbūb şuhūda yā Resūlallāh
Nažįriñ gelmedi mehd-i vücūda yā Resūlallāh
Maĥabbet źāt-ı muĥaķķaķdır cezākallāh ħayran hū
‘Adįliñ vaśf-ı na‘tında numūde yā Resūlallāh
Ĥasan Ĥilmį yazar na‘tın maĥabbet külħanındandır
Düşerse gülşen-i źāti’l-vuķūda yā Resūlallāh
Yolunda baş açıķ yalın ayaķda yā Resūlallāh
Śafādır ‘āşıķa dürlü cefāda yā Resūlallāh
Ne ĥācet cāme-i fāħir maĥabbet ma‘nevį ķaftān
Tefaħĥür eyledim ‘aşķı ezelde yā Resūlallāh
14. sayfa
Ĥasan Ĥilmį göñül ‘anķā cihāna raġbeti yoķdur
Uçar ķonmaz yere göge hevāda yā Resūlallāh
Maĥabbetden iden şeyħe inābe yā Resūlallāh
Ledünnįden oķur dersi śavāba yā Resūlallāh
Tevekkül eyledi ‘āşıķ suǿāle rūz-ı maĥşerde
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Sehįl ķıl ķudretim yoķdur cevāba yā Resūlallāh
Ĥayā eyler Ĥasan Ĥilmį meded kıl yā ĥabįballāh
Oķunsa defter-i ‘iśyān ‘ażāba yā Resūlallāh
Sefįneñ ĥaķķ şerį‘at yā Resūlallāh
Yeter ümmetleriñ ‘āşıķ selāmet yā Resūlallāh
Sürer źevķi śafā eyler gezer deryā-yı maĥşerde
Kimiñ burcı sa‘ādet ehl-i cennet yā Resūlallāh
Cemāliñ cānıma cennet celālį-meşreb olsa da
Kemāliñ vāĥidi raĥmet kerāmet yā Resūlallāh
Yedi deryāda ġarķ olmaz sefįneñ rākibi ‘āşıķ
İder va‘ż ‘āşıķa lāyıķ beşāret yā Resūlallāh
Ĥasan Ĥilmį rıżā şeyħi ĥużūr-ı ĥażret-i Cābir
Mürįdi ehl-i įmāndır şefā‘at yā Resūlallāh
Maĥabbet ‘āşıķa ĥable’l-metįndir yā Resūlallāh
Nübüvvet ħātemi ĥaķķa’l-yakįndir yā Resūlallāh
Mübārek ravżanı görsem yüzüm sürsem ta‘aşşuķla
Ĥayātın ħāŧıra ‘ayne’l-yakįndir yā Resūlallāh
Ĥasan Ĥilmį ķapuñ ħāki mükerrem ħuddām-ı rūĥānį
Yazarsa na‘tını ‘ilme’l-yaķįndir yā Resūlallāh
Cehil emrāżına ‘ilmim şifādır yā Resūlallāh
Teġayyür eyledi ķalbim śafādır yā Resūlallāh
Te‘allüm ķıldı üstādım bize fażl-ı Ħudā ile
Mücāhid nefs-i cismānım cefādır yā Resūlallāh
Ķabūl eyler ümįdim var şerį‘at śāĥibi Aĥmed
Muĥammed Muśŧafā źikrim vefādır yā Resūlallāh
Göñül ĥikmet fünūnundan saķįhum ĥamrını içdi
Şerį‘at kāsesi kevŝer beķādır yā Resūlallāh
Ne ‘ilmim var bu gün ben de şerį‘atle olam mevzūn
‘Amelsiz geçdi vāh ‘ömrüm hebādır yā Resūlallāh
Ķuruldı meclis-i tilmįź müderrisler muĥaķķıķdır
Ne maĥzūnam ne mesrūram rıżādır yā Resūlallāh
15. sayfa
Murādım aśl-ı maŧlūbum naśįb oldı bi-ĥamdillāh
Didim ibtidā bismillāh ‘aŧādır yā Resūlallāh
Rıżādır niyyetim ħāliś icāzetle mecāz oldı
Riyāǿı şirki terk itdim nemādır yā Resūlallāh
Ĥasan Ĥilmį iźn ister ki sensiñ ħˇāce-i ‘ālem
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Medįneñ bāb ‘ilminde gedādır yā Resūlallāh
Taĥammül eylemez cismim ża‘įfdir yā Resūlallāh
Firāķa tāķatim yoķdur meded ķıl yā Resūlallāh
Göñül ħasta ‘ilâc ister ŧurur ķarşuñda elbette
Kerem ķıl eyle gül-deste mücįbem yā Resūlallāh
Ezelde vuślatın źevķi gelince ħāŧıra bir dem
Vücūdum tārmār itdi ħabįrsin yā Resūlallāh
Simā‘ eyler belā ķavlin çalar ķudret nāyın dilde
Śadāsı ‘ahd-i mįŝākıñ ‘azįzdir yā Resūlallāh
Oķunsa defter-i nāmın ŧurur yerler döner gökler
Maĥabbet derd-i ‘uşşāķa devālar yā Resūlallāh
Döner ķalbim degirmendir gelür ‘aşkıñ śuyu senden
Śalātile selām benden sañadır yā Resūlallāh
Kesilmez baĥr-i bį-pāyān bu ‘aşķıñ ĥavżı ismindir
Ķadāĥı ĥażreti Ķur’ān sakįhum yā Resūlallāh
Ŧabįbā ĥācetim yoķdur ‘ilācın istemem andan
Seniñ derdiñ baña merhem devādır yā Resūlallāh
Uyurdum on sekiz yıldır uyandım şimdi bir gündür
Bu günde sen beni güldür laŧįfsin yā Resūlallāh
Düşünce göñlüme ‘aşķıñ memāt ķalbim ĥayāt buldı
Ledünnį ‘ilm keşf oldı delįlsin yā Resūlallāh
Maĥabbet levĥ-i maĥfūždur ezel iķrārı metnimdir
Göñül taśdįķ-i şerĥimdir ķabūl ķıl yā Resūlallāh
Vücūdum źātına şem‘den maĥabbet mūmı ‘aşķıñdır
Yanar ķandįlde ol mūmdur żiyā vir yā Resūlallāh
Ĥasan Ĥilmî oķur na‘tıñ vücūdı ‘aşķ bedestānı
Türkistān’a ‘Arabistān’a resūlsün yā Resūlallāh
Cihānıñ şā‘iri şems-i şerį‘at yā Resūlallāh
Tefaħħur eylesün nâāžım şefā‘at yā Resūlallāh
Yazup nažm eylemiş ‘aşķı şerį‘at vezn ider ĥaķķı
Maĥabbet ‘ilm miftāĥı şehādet yā Resūlallāh
Ĥasan Ĥilmį sa‘ādetle selām söyler yazar na‘tıñ
16. sayfa
Şu‘arā-i ehl-i sünnet ve’l-cemā‘at yā Resūlallāh
Rıżā’-ı raĥmetiñ ħoşdur hevāsı yā Resūlallāh
O raĥmet ĥikmetin yoķdur bahāsı yā Resūlallāh
Tükenmez baĥr-i bį-pāyān nihāyetsiz derin deryā
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Hakįm olmaķ ĥabįbiñ ibtidāsı yā Resūlallāh
Ĥasan Ĥilmį kederlenme günāhın çoķ dise vā‘iž
Deryā-yı rahmetin yoķdur intihāsı yā Resūlallāh
Maĥabbetdir bu ‘ilm içre merāmım yā Resūlallāh
Sañadır ‘ilm-i naǾtınla selāmım yā Resūlallāh
Ebū Bekrî ‘Ömer ‘Osmān ‘adālet yıldızı añlar
‘Alį’dir tāc-ı sulŧānlar kelāmım yā Resūlallāh
Ĥasan Ĥilmį ĥaķįķatdir şerį‘atde ħaŧā olmaz
Şehįdeyne maĥabbetdir tamāmım yā Resūlallāh
Kerem kıl ķudretim yoķ imtiĥāna yā Resūlallāh
Süǿāline cevāb na‘tıñ intiħāba yā Resūlallāh
Bu ‘aşkıñ ħiźmetin menzil Ħudā bildim kerāmetdir
Ki sen peyġamber-i āħir zamāna yā Resūlallāh
Teveccüh ķıl Ĥasan Ĥilmį maĥabbet Ka‘besi göñlüm
Sevindim söyledim

yā Resūlallāh

Per açup ŧutduñ cihānı murġ-ı ekbersin yā Resūlallāh
Bize rūz-ı cezāda sāye-bānsıñ yā Resūlallāh
Ŧuyunca Ĥażreti Ādem seniñ teşrįfini bir dem
Degişdi ĥabbeye bāġ-ı cinānı yā Resūlallāh
Mübārek ism-i pākiñiz yazıldı ‘arş-ı a‘lāya
Śadāñız geldi dünyāya ŧuyulduñ yā Resūlallāh
Mine’l-meşriķ ile’l-maġrib gidince defter-i nāmıñ
Dirildi kāffe-i mevtā hayātsıñ yā Resūlallāh
Zemįn-i Ka‘be’ye teşrįf idince yevm-i iŝneynde
Oķundı mevlidiñ Aĥmed Muĥammed yā Resūlallāh
Ķuruldı meclis-i ‘işret içildi bāde-i įmān
Getürdi bādei Cibrįl ķadehsiñ yā Resūlallāh
Mezārıñ tūtiyā ‘ayneyn melekler dâǿimā zārį
Ŧavāf itsün Ĥasan Ĥilmį iźin vir yā Resūlallāh
Yazılmış ‘arşa nāmıñ Aĥmed yā Resūlallāh
Oķurlar ümmetin yerde Muĥammed yā Resūlallāh
17. sayfa
Zemįn ehli zevāl bulmaz zamān āħir zamān olsa
Medār-ı ‘āleme raĥmet Muĥammed yā Resūlallāh
Ĥasan Ĥilmį budur erkān inanma aślı yoķ dünyā
Ķabūl itdik şerį‘atdir Muĥammed yā Resūlallāh
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Viren virdi göñül virdi Muĥammed yā Resūlallāh
Gelen gitdi giden bildi Muĥammed yā Resūlallāh
Gülin ķoķdum diken batdı dikensiz bāġda gül bitmez
Açılmış bülbüle ol gül Muĥammed yā Resūlallāh
Ĥasan Ĥilmį gül isterse seĥer vaķti gider bāġa
Ķoķar güller gülistānda Muĥammed yā Resūlallāh
Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün
Murġ-ı şeb pervāneyim yā Muĥammed Muśŧafā
Rūz u şeb dîvāneyim yā Muĥammed Muśŧafā
Sāǿilem iĥsān seniñ ‘ācizem noķśān benim
Raĥmeten li’l-‘ālemįnsin yā Muĥammed Muśŧafā
Nüsħa-i ķudret cemāliñ enbiyālar ħātemi
Virdim olsun tā ķıyāmet yā Muĥammed Muśŧafā
Tāc-ı İskender nedir taħt-ı Süleymān istemem
Sen şehiñ ķurbānıyam yā Muĥammed Muśŧafā
Ey Ĥasan Ĥilmį o şāhıñ ümmetiyseñ ġam yeme
Ġuśśa kārım vird-i pākim yā Muĥammed Muśŧafā
Mefā‘įîlün Mefā‘įlün Mefā‘įlün Mefā‘įlün
Ne ni‘metdir bu devlet ki śadırda nūr-ı įmānı
Bize luŧf eyledi Allāh Muĥammed gibi sulŧānı
Uçar ümmetleri anıñ ŧuyūrı zü’l-cenāheyndir
Tarįķi nūr-ı Ķurǿāndır göñüller ‘arş-ı raĥmānį
Ne şirrįn sözlü vā‘iždir erir ķalbler ķalay gibi
Baķırlar altun olmuşdur sūz-ı kįmyā-yı Sübĥānį
Gelüp ĥikmet diyārından göründi źāt-ı ‘uşşāķa
Ĥasan Ĥilmį odur şuķķa oķı ĥikmet kitābını
Āh iştiyāķan mine’l-‘ışķı Ǿalā na‘tı nebiyyinā Muĥammedin śallallāhu te‘ālā ‘aleyhi ve sellem
Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilatün Fā‘ilün
Ey ĥabįbį ħāliķ-ı Raĥmān u Rabbü’l-‘ālemįn
Ve’y sa‘ādet źį cemālį źāt-ı vaśfü’l-‘ārifįn
Minberi nūr-ı viśāli miftaĥı cennet cemāl
Ħātem-i irşād-ı ‘ālem raĥmeten li’l-‘ālemįn
Mālik oldı ümmetin hem na‘įmi cennete
Sāye-i teblįġ-i įmān ĥükm-i Ķur’ānü’l-mübįn
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18. sayfa
Eylediñ iķrārı taśdįķ ins-i cengi seyyidį
Ķıl hidāyet yā Ġanį fermān-ı cāhi’l-‘āşıķįn
Pîşvā-yı ehl-i įmān dest-gįr-i kāǿināt
Havż-ı kevŝer śāĥibi sulŧānü feyżü’r-rāşidįn
Yandı dil feyż-i firāķın ĥasretinden ey ĥabįb
Gel devā ķıl yā ŧabįb ümmetin kem-ter kemįn
‘Ālem-i ma‘nāda gördüm ‘āşıķ oldum bį-ķarār
Ol sebebden iştiyāķım dāǿimā müjdād hemįn
Merĥabā nūrı viśāli fađđalū yā ümmetį
Eylerem śallū selām yā Muĥammed faħr-i dįn
Ol ĥaķįkat dil-beri śadr-ı dilde pūst-nişįn
‘Arş-ı Raĥmān ķalb-i ‘āşıķ śanma sen mā ile tįn
Şerĥa şerĥadır yürekler pür-kebāb oldı ciger
Ey Ĥasan Ĥilmį şifādır vaśbirū ĥable’l-metįn
Naķşıbendį naķş-ı ķudret źākiriñ ķalbinde Ĥaķ
Ehl-i ‘aşkıñ źevķ-i įmān cebhesinde nūra baķ
Ĥikmetullāh şerĥ olunmaz levĥ-i dilde bir varaķ
Ehl-i įmān ehl-i cennet naķşıbendį rāh-ı Ĥaķ
Ĥavżdır ‘ilm-i ledünnį kāse kāse iç ĥayāt
Ķalb-i ĥaydır ehl-i ĥaķķıñ anlara yoķdur memāt
Ey Ĥasan Ĥilmį maĥabbetdir vücūdı kā’ināt
İsm-i a‘žamdır yazılmış ĥaķ okur Allāh’a baķ
Emri günden žāhir oldı kā’ināt küllį ‘araż
Zümre-i kālū elestden ehl-i įmāndır ġaraż
Rūz-ı maĥşerde rezįl olmaz bu dįni yeg ŧutan
Bį-mekān Allāh’ı bulmaķ eski sevdādan ġaraż
Sevmez ehl-i cenneti ķılmaz namāzı bį-namāz
İmtiĥān-ı ‘adl-i Ĥaķ’dır yā cehennemden ġaraż
Kürsį-i kibri kerāmet ‘add iden vā‘iż belā
Vā‘iż-i? ‘irfānı bulmaķ şeyħ-i kürsįden ġaraż
19. sayfa
Kes ümįdiñ ķıl tevekkül ħalķdan ‘aŧāyā isteme
Raĥmetį lā-taķnitūdır ey Ĥasan Ĥilmį ġaraż
Mefā‘įlün Mefā‘įlün Mefā‘įlün Mefā‘įlün
Maĥabbetden ħaber geldi bugün göñlüm śafā buldı
İki dünyāyı terk itmek baña āb u ĥayāt oldı
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Meşaķķat çekdi İskender nice milyon çeküp ‘asker
İ‘āne itmedi taķdįr bilā-nūş memāt oldı
İçüp ĥayy u ĥayātįden hayāt ehli ebed olmaz
Ĥasan Ĥilmį içüp ķanmaz buna şāhid ķalem yazdı
Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün
Pāresizlik pāre pāre eyledi ‘āşıķları
Anlara ikrām idenler cennetin sulŧānları
Cenneti bāzāra her kim pāresiz gelse meger
Eli baġlı boynı egri gözlerinden yaş döker
Źikr-i Sübĥān ile dostdan ĥūrį ķızlar alınur
Müşterįdir eli boş bu Ĥasan’dır āh çeker
Mefā‘įlün Mefā‘įlün Mefā‘įlün Mefā‘įlün
Benim įmān u iķrārım seĥābdır yā Resūlallāh
Yaġar yaġmur gibi andan kitābdır yā Resūlallāh
Suǿāli rūz-ı maĥşerde hisāba ķudretim yoķdur
Cevābı senden olmazsa ‘azābdır yā Resālallāh
Śafāǿ-i cennetü’l-meǿvā cemālin şems-i rūhānį
Celālin nūr-ı Rabbānį cevābdır yā Resūlallāh
Günāhım deftere sıġmaz ķusūrum aslı Kāf ŧagı
Cehennem ehlinin bāġı günāhdır yā Resūlallāh
Rivāyet raĥmetindendir ħaber virdiñ bize virdi
Ki yetmiş kerre istiġfār śabundur yā Resūlallāh
Ĥasan Ĥilmį açılmışdır śular güller gibi bir gün
Śarı çiçek gibi maĥşer gülidir yā Resūlallāh
Yanar ‘aşķıñ mūmı ķalbde dikilmiş yā Resūlallāh
Ekin ekdim yetişdikce biçilmiş yā Resūlallāh
O bir ħarmān-ı maĥşerdir dögerler anda buġdaylar
Ŝevāb anbarı cennetle ŧolarmış yā Resūlallāh
Cehennem nār-ı anbardır miŝāli çün śaman geldi
İşitdikce Ĥasan Ĥilmį yanarmış yā Resūlallāh
Maĥabbet mesnedi maŧlūb mürįde yā Resūlallāh
Yazılmışdır ķasemnāda cerįde yā Resūlallāh
20. sayfa
Kader ķālū elest manśıbına fermān mu‘įn olsa
Bozamaz kimse taķdįr-i ‘aķįde yā Resūlallāh
Mürįdi ŧālibi dünyā murādı sįm ü zer devlet
Bu fānį ni‘meti ister denįde yā Resūlallāh
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Mürįdi ‘āşıķı Mevlā muĥaķķaķ mürşidi maķśūd
Bu tevĥîd devlet-i ‘uķbā ‘abįde yā Resūlallāh
Geyince ħırķa-i faķrı çe sūd sevgili mesned
Ĥasan Ĥilmį tefaħħurla mezįde yā Resūlallāh
Nefes urdı haķāyıķdan yine ilhām-ı Raĥmānį
Ma‘ārif güllerin atdı kenāra baĥr-i Sübĥānį
‘Aceb ĥikmet nedir ‘öźrüñ bu dünyāan yüzüñ dönmez
Bulanlar terk ile buldı göñül derdine dermānı
Fenā mülkün beķāsı yoķ gelenler gitdiler heyhāt
Ķanı Sulŧān Süleymānlar ķanı Ķārūn’a iĥsānı
Gel ey devletli dindaşım śakıñ meyl itme dünyāya
Yeter ‘ibret mezāristān bilürsin aśl-ı insānı
Gel olma fānįye magrūr denį dünyā devāsızdır
Neden aldandın ey maġrūr görürken mevt-i insānı
Gel olma ehl-i dünyādan elin çek māsivallāhdan
Ķafesden ķuş uçar bir gün gelince mevt ŧūfānı
Dökerler başına ŧopraķ ŧolar gözlerine yapraķ
Ķaçarlar cümle aĥbābıñ görince ķabr-i žulmātı
Babañ Ādem anañ Havvā bilindi tāriki’d-dünyā
Bıraķdı mevt-i mįrāŝı delįlim geldi Ķur’ānı
Zehî zenbil be hey ġāfil idersin aķçesiz ħiźmet
Bunuñ śonı nedāmetdir cehennem nefs-i şeyŧānį
Eger ġaflet cihānından var ise vaĥdete meylin
Maĥabbet vaśfını diñle saña tibyān idem anı
‘Aķıl şānı degildir bu cefādır çekme gel zaĥmet
Girersin ķabrine müflis ķalursın anda ferdānį
Selāmet isteyen kişi şerį‘atle ŧutar işi
‘İbādet aśl-ı mevlāya şehādet faħr-i sulŧānį
Bu dünyā fi’l-meŝel rü’yā inandı aña aĥmaķlar
Giyerler dürlü ķalpakķar yularsız buldı ĥayvānı
Her insān aślını bilmez mezārında ŝevāb bulmaz
Yeri cennet cehennemi bunı idrāk iden ķanı
Tedārik eyle dünyāda tefekkür ķıl günāh bābıñ
Uyarsan nefs-i şeyŧāna ‘aźabıñ oldı müzdādı
İder vesvāsı ol şeyŧān musallaŧ ķalb-i insāna
Anıñçün aldadır dā’im denį dünyāda insānı
21. sayfa
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Śıġıñ Mevlā’ya ey źākir seni aldatmasun şeyŧān
Günāha tevbedir tiryāk temevvüc ide ‘ummānı
Uyan uyķudan ey ġāfil gözün ac geldi ‘Azrā’il
Dürüldi defteri ‘ömrüñ oķundı rūĥa fermānı
Fenāyı bāķiye virmez kemāle mažhar oldıysa
Bu sözde şübheler ķalmaz gelürse feyż-i ‘irfānı
Kelāmım pend-i ĥikmetdir aśıldır ‘ilm-i ‘irfānım
Ħüdā’ya eylerem minnet tükenmez feyż-i pāyānı
Şarāb-ı ķudretullāhdan ķadāĥ-ı ķalbe ŧamlarsa
Ķanar deryā-yı raĥmetden zülāli ķalb-i aŧşānı
Ĥaķįķat Ĥaķda muġlaķdır açılmaz bāb miftāĥsız
Anıñ miftāĥı peyġamber nažar ķıl anda im‘ānı
Gel ey sālik sülūk eyle ĥaķįķat üzre bį‘at ķıl
Mürįdiñ mürşid-i ‘aşķdır ħilāfet bunda ħatmānı
Meded itmez sivā ehli meded iste Ħüdā’dan sen
Ħüdā şāfi ve hem kāf gelince keşf-i Rabbānį
Ķarınca gibi ey vā‘iž ħarįś olma habįŝ ħuydur
Mürįdiñ vird-i mevlādır oķu evrād-ı sırrānı
Gel inśāf eyle ey vā‘iž kanā‘at kenzi bį-pāyān
Hayā ķıl Rabb-i Rezzāķ’dan helāk it nefs-i şeyŧānı
İki yoldur necāt bābı biri Ķur’ān biri sünnet
Bular birdir ĥakįķatde selāmet kānı ‘abdānı
Emįn olma gel ey vā‘iž ża’įf insān ķavį düşmān
Ĥaźer ķıl nefs ile şeyŧān cehālet küfr ü ‘iśyānı
Eger ‘āşıķ iseñ sen de bu gün ma‘şūķa ey vā‘iž

Adres
Kırklareli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü, Kayalı Kampüsü-Kırklareli/TÜRKİYE
e-posta: editor@rumelide.com

Adress1
Kırklareli University, Faculty of Arts and Sciences, Department of
Turkish Language and Literature, Kayalı Campus-Kırklareli/TURKEY
e-mail: editor@rumelide.com

168 / Rum eliDE Journal of Language and Liter atur e Studies 2018 .12 (October)
Gazi Kırcaali Baba / B. Kaya Yiğit, A. Kayapınar (p. 138-183)

Kerāmet iste Ķur’ān’da daħi sünnetle seyrānı
Śakın vā‘iž ‘ažįm düşman biri nefsiñ biri şeyŧān
Mu‘įn Allāh resūlullāh ħilāfı ĥažž-ı nefsānį
Ĥisāba yoķ mı įmānın ‘aźābullāh muĥaķķaķdır
Gidersen tevbesiz sen de görürsin ķa‘r-ı zindānı
Gel ey vā‘iž müheyyā ķıl mezārın nūr ile ŧolsun
Ki ķabrin cennetü’l-me’vā refįķin ħūr u ġılmānı
Behey vā‘iž sözüm diñle gücenme şer‘ile ŝābit
Günāhıñ cümlesin terk it bıraķma nāma ‘ünvānı
Şerį‘at vā‘iži Ĥaķ’dan Muĥammed Muśŧafā geldi
Enįbū hasbünā kāmil beyānı bāb-ı Ķur’ānı
Kerāmet ķāl degil ĥāldir rumūzı evliyā sırdır
Ķulūbü’ş-şu‘arā ħazā’inü’r-raĥmān muķarrer medĥ-i mįzānı
Nažar ķılmaz bular ġayre refįķi evliyā tevfįķ
Ĥasan Ĥilmį yazar eş‘ār içerse ħamr-ı Loķmān’ı
22. sayfa
Mürįdiñ merĥamet ister raĥįmsin yā Resūlallāh
Kerāmetle müşerref ķıl kerįmsin yā Resūlallāh
Cemālin bāġ-ı ravżanda göñül murġı bu gün gül-çįn
‘Iŧır şāhı Muĥammedsin vahįdsin yā Resūlallāh
Salāt eyler Ĥasan Ĥilmį ķuśūruñla ķabūl eyle
Meleklerle selām gönder selįmsin yā Resūlallāh
Münzevį Manžūmesidir
Bismillāhirraĥmānirraĥįm
Efđalü’ź-źikr lā ilāhe illallāh buyurduñ yā Resūlallāh
Ve efđalü’d-du‘ā elĥamdülillāh buyurduñ yā Resūlallāh
Mürįdiñ Münzevį virdi oķur śallû selām eyler
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Ŧoġar ķalbde güneş źātı sıfātı yā Resūlallāh
Daħi aśĥābına ķat ķat selām olsun seĥer vaķti
Firākın āteşi yaķdı yüregim yā Resūlallāh
Velįler ‘ādeti gülçįn olur śahrā-yı ‘aşķ üzre
münzevįlerde selāmet yā Resūlallāh
Ŧarįķ-i müstakįm cennet yolun ŧutdum necātımdır
Oķur ĥable’l-metįn dersin diyānet yā Resūlallāh
Ĥasan Ĥilmį bu ‘aşķ ŧūbā maĥabbet münzevįlerde
Dikilmiş ‘arşa ser çekmiş göñülde yā Resūlallāh
Bāde be-nūşum be-ķadeĥ-i medĥ-i maĥabbet ‘ale’l-evśāf-ı Ebā Eyyübe’l-Enśārį rađıyallāhu ‘anh
Mefā‘įlün Mefā‘įlün Mefā‘įlün Mefā‘įün
Maĥabbet bāġ-ı Eyyüb’de açıldı baħtiyār oldum
Gidüp taĥśįl iderise bugün ben iħtiyār oldum
Hidāyet bādesin içdim ķaderde nev-civān oldum
Benim irşādlı sulŧānım Ebā Eyyübe’l-Ensārį
Şefā‘at burcına baķdım ziyāret ehline irşād
Buyur cennet bāzārıdır gelür Ĥaķ’dan saña imdād
Meded yā Ĥażret-i Hālid fiġānım rūz u şeb feryād
Benim imdādlı sulŧānım Ebā Eyyübe’l-Enśārį
Maķāmı Ĥażreti Ħālid maķāmı cennetü’l-bāķį
Ecįbū cennetü’l-me’vā selāmet ente ‘uşşāķį
Gelür ķırķlar yediler hem Ħızır İlyās yā sāķį
Şefį‘-i ehl-i züvvārın Ebā Eyyübe’l-Enśārį
Yetişdim üçleri buldum görüşdüm çok du‘ā aldım
Bu vaśfı ĥāl-i ‘uşşāka teberrük yādigār yazdım
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Mübārek ehl-i įmāna açıķdır türbesi dā’im
Devādır derd-i ‘uşşāķa Ebā Eyyübe’l-Enśārį
23. sayfa
Mefâîlün Mefâîlün Mefâîlün Mefâîlün
Çekildi telġraf geldi Medįne cānibindendir
Selām söyler melā’ikler Muĥammed Muśŧafā’dandır
Bu ‘aşķıñ dersi fi’t-taĥķįķk Ĥaķ Te‘ālā’dandır
O ‘aşķıñ pādişāhıdır Ebā Eyyübe’l-Enśārį
Seĥer vaķtinde bülbüller öter bāġı civārında
Esen yeller ħaber söyler girüp ķalbin ķulaġında
Beni de uyķular ŧutmaz yaturken ben yaŧaġımda
Göñülde gizli sulŧānım Ebā Eyyübe’l-Enśārį
Şarāb-ı ‘aşķı nūş itdim mü’eźźinler nidāsıyla
İki dünyāyı terk itdim Eyüb Sulŧān sevdāsıyla
Olup mihmān-ı Ħālid’de meger Ĥaķķın ‘aŧāsıyla
Yanar ķalbimde bir mūmdur Ebā Eyyübe’l-Enśārį
Enįbū dā’iyallāhi açarlar bāb-ı dergāhı
Maĥabbet ehli ħādimler sekiz cennetlerin şāhı
Cemā‘at sāliki raĥmet oķurlar źikri her māhį
Hidāyet bādesi Allāh Ebā Eyyübe’l-Enśārį
Maĥabbet güllerin ķoķduñ teşekkür ķıl Ĥasan Ĥilmį
Rıżā-yı raĥmeti bulduñ tefekkür kıl Ĥasan Ĥilmį
Ĥulūś ehli selāmetdir tevażżu‘ ol Ĥasan Ĥilmį
Maķāmı cennet-i firdevs Ebā Eyyübe’l-Enśārį
Sarāy-ı dilde yanġın var söyünmez eski yanġındır
Ŧutulmuş nār-ı kübrāya göñül beyhūde bayġındır
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Yaġar yaġmur yanar yanġın amān imdāda gel bülbül
Seĥer vaķtinde ey bülbül bu yanġın başķa yanġndır
İşitdim nār-ı Nemrūd’ı aŧıldı aña İbrāhįm
Gülistān-ı kerāmetle söyündi nerde yanġındır
Ħalįl’e nār-ı Nemrūd’ı gülistān eyledi ammā
Ĥasan Ĥilmį yanar ĥālā yanarsa eski yanġındır
Murād’a nā’il oldun inzivāda yā Resūlallāh
Saña Ĥaķ’dan vaĥy gelürdi cezāda yā Resūlallāh
Kemāl-i Ka‘betullāhda maķām-ı ‘aşķa irdikce
İderdik dā’imā ‘uzlet ‘ibāda yā Resūlallāh
Cihādı terk-i tecrįdle idince teźkiye nefsiñ
Cefādan ĥālįdir śadrın śafāda yā Resūlallāh
Ki sünnet ‘uzletin içre Ĥasan Ĥilmį ider dā’im
Ķılıç ķalkan ķuşanmış ġazāda yā Resūlallāh
Ledünnį yaġmurı yaġdı göñülde yā Resūlallāh
Yazar ‘ilmi ‘ayān eyler kitābda yā Resūlallāh
24. sayfa
Mefā‘įlün Mefā‘įlün Mefā‘įlün Mefā‘įlün
Medįneñ münzevį raĥmet şefā‘at zemzemi ķabriñ
İçer ‘āşıķ maĥabbetle seĥerde yā Resūlallāh
Oķur ĥikmet Ĥasan Ĥilmį ledünnį şeyhü’l-ekberden
Yazar dürlü cevāhirler saŧırda yā Resūlallāh
Öter bülbül ķoķar sünbül göñül źevķ eylemek ister
Oķur ĥikmet elif bādan śabį ebced kitāb ister
Ĥayāt-ı āb u ĥayvānı işitmiş Ħıżr’ı İlyās’dan
Ĥarāretden yanar baġrı göñül bişmiş kebāb ister
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Ledünnį mektebin açmış mu‘allimdir ider ta‘lįm
Devāsız ķaldı Mecnūnlar şifā ŧıbbı kitāb ister
Ĥasan Ĥilmį seĥer vaķti oķur seccāde-i dersi
Kadįmen böyledir ‘ādet bu ders ezberlemek ister
Sulŧān Eyyüb’e on beş daķįķadır meşhūr Münzevį ‘Abdullāh Efendi59 ķuddesallāhu esrārıhum ve nefa‘nā bişefā‘ati’l-‘āşıķįn
Mefā‘įlün Mefā‘įlün Mefā‘įlün Mefā‘įün
Gel ey sālik sülūk eyle maĥabbet Münzevįdir bu
Mübārek ma‘nevį maŧlūb maķāmı Münzevįdir bu
Tefeyyüż eyler her dā’im ta‘aşşuķ inzivā ehli
Benim de aśl-ı maķśūdum müzeyyen Münzevįdir bu
Teşehhür bulmamış ķabri ziyāretden ġarįb ķalmış
Riyā vü süm‘adan mahfūž mu‘azzez Münzevįdir bu
Kemāl ehli kerāmetle maĥabbet ma‘denin bulmış
Ŧaleb ķıl maŧlab-ı a‘lā şefā‘at Münzevįdir bu
Açıķdır bāb-ı ehlullāh maķāmı cennetü’l-bāķį
Melekler dā’imā züvvār mükerrem Münzevįdir bu
Ziyāret eyle ey ‘āşıķ ki ķabri cennetü’l-me’vā
Fetūbā eyyühe’l-‘āşık veliyy-i Münzevįdir bu
Ahālį inzivā ĥālin neden bilsün ġarįb ĥāldir
Şefā‘at şemsi bį-şübhe mezārı Münzevįdir bu
Benim de münzevį ĥālim ki ben de ħādim-i ‘aşķım
Oķur dersi selām eyler selāmı Münzevįdir bu
Ki ħāś ekmek ki ħāś undan bişer dirler bu meşhūrdur
Gıda’-i nān-ı buġdaydan zemįni Münzevįdir bu
59

Münzevî Abdullah Efendi, Bursa’da yaşamış ve XVIII. yüzyılda orada tekke kurmuş bir Nakşibendî mutasavvıfıdır(Öcalan
2011:21). Şiirde, ‘Sultan Eyyüb’a on beş dakikadır’ bilgisinden Eyüp’teki Münzevî Murad kastedildiği anlaşılmaktadır.
Münzevî Murad Efendi 1644’de Buhâra’da doğmuştur. Ayakları felçli olduğu halde beş kez hacca gitmiştir. Soyu Hz.
Muhammed’e dayanır. İstanbul Eyüp’de 1741’de 75 yaşında vefat etmiştir. Eyüp’te Münzevî Camiinin karşısındaki
dershaneye defnolunmuştur. www.yenisafak.com/yenisafakpazar/felcli-haliyle-bes-kez-hacca-giden-allah-dostu-muradi-munzevî-396265 Erişim Tarihi 12.09.2018
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Türābı maġfiret kįmyā çekersen gözine sürme
Utan sen ġafleti terk it uyanmış Münzevįdür bu
Benim var seyr ü seyyāĥım bu gün mihmānı Eyyüb’den
Tamāmen on sekiz yıldır bu dersi Münzevįdir bu
Ŧalep ķıldım ŧabįb oldum arardım mürşidim buldum
Delįlim Fātiĥ-i Sulŧān münįrim Münzevįdir bu
25. sayfa
Bu rāh-ı Ĥaķ ricālullāh bu bābda çilleler çekdim
Ĥāś gül-i Ĥasan Ĥilmį gürūh-ı Münzevįdir bu
Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün
Raĥmet-i Raĥmāna mažhardır ŧarįķ-i Münzevį
Ĥikmeti ‘aşķıñ şarābıdır refįķi Münzevį
Ĥāl-i ħalvetde içerler besmeleyle bāde’i
Böyle bir gencįne-i sırrı Ħüdā’dır Münzevį
Ķalb-i sāfįden maĥabbet bādesin neşr eyleyüp
Sāliki mest ü cüdā eyleyendir Münzevį
Bende-i naķşį ŧarįķi Münzevį sulŧānıdır
Žāhirį aślı şerį‘at istiķāmet bāġıdır
Münzevį müftį-i me’mūr ‘uşşāķa fetvā ŧaġıdır
Ĥākimi ‘aşķı ĥaķįķat Münzevįdir Münzevį
Meźheb-i ‘uşşāķda vardır maġfiretden bir eŝer
Pek yaķın ķaldı ķıyāmet gün-be-gün yevmi biter
‘Ārife yazdım işāret ‘āķıle ‘ibret yeter
Ehl-i cennet müstaķįm meslekidir Münzevį
Göz kerāmet söz sa‘ādet öz vezįri enbiyā
Dād-ı Ĥaķ devlet yeter girdim ŧarįķe evliyā
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Ey Ĥasan Ĥilmî sözüñ cevher yā kįmyā
Ehl-i sünnet ve’l-cemā‘atdir ‘azįzim Münzevį
Münzevį Maĥallesindeki Çeşme-i Āb u Ĥayāta Teşbįh Ŧarįķiyle Medĥ-i Mübārek Söyler
Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün
Münzevįde ‘aşķ şarābı çeşme-i śūrı aķar
Ħastalar bulmış şifâ’ı ķudret Loķmān baķar
Arayup bįhūde zaĥmet çekdi İskender yeter
Ĥıżr u İlyās’ın ĥakįķat içdigi āb u ĥayāt
Çeşme-i aŧşāna iĥsān eyleyendir lem yezel
‘Āşıķı her dem ŧavāf eyler kesilmez pek güzel
‘Āşıķam ‘uşşāķa ikrām söyledim bir nev ġazel
Ĥıżr u İlyās’ın ĥaķįķat içdigi āb u ĥayāt
Cümle emrāża şifādır niyyet eyle iç bunı
Yetmiş iki derde dermān bil ĥaķįķat bu śuyı
Cennet-i ‘uşşāķa ķazdım işte bende bir ķuyı
Ĥıżr u İlyās’ın ĥaķįķat içdigi āb u ĥayāt
Maĥzeni mā’i mübārek Münzevįler minberi
‘Āleme peşkeş çekilmiş dört ŧarafdan rehberi
Kāşif-i müşgil-güşā-yı Ĥayyı Bāķį kevŝeri
Ĥıżr u İlyās’ın ĥaķįķat içdigi āb u ĥayāt
Münzevįyem ma‘nevį içdim ĥayātı ben bu gün
Žulmet-i nefsi geçince öldüm dirildim gün-be-gün
26. sayfa
Münzevįsin ey Ĥasan Ĥilmį seniñ ‘ilmiñ ledün
Ĥıżr u İlyās’ın ĥaķįķat içdigi āb u ĥayāt
Bānį-i Merĥūmuñ Mechūl Bıraķdıġı Çeşmesiniñ Tārįħine Söyleyen Ebyāt-ı Malūmeleridir
Mefâā‘įün Mefā‘įlün Mefā‘įlün Mefā‘įlün
Śuyuñ bānįsiniñ ismi Yūsuf Ĥasbį rıżāullāh
Du‘ā itdim didim ben de bu źātın aślı Ħayrullāh

Adres
Kırklareli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü, Kayalı Kampüsü-Kırklareli/TÜRKİYE
e-posta: editor@rumelide.com

Adress
Kırklareli University, Faculty of Arts and Sciences, Department of
Turkish Language and Literature, Kayalı Campus-Kırklareli/TURKEY
e-mail: editor@rumelide.com

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 2018.12 (Ekim)/ 175
Gazi Kırcaali Baba / B. Kaya Yiğit, A. Kayapınar (138-183. s.)

Kerāmet çeşme-i cennet ferāset her sözüm ĥikmet
‘Ažįmü’l-ħayr bir niyyet buyurmuşdur Resūlullāh
Yapup tārįħini meçhūl bıraķmış źā ma’lūme
Ŝevābı ‘ind-i Bārį’de ĥisābı yoķ kitābullāh
Melekler dā’imā Ĥaķ’dan yazarlar ecrine me’mūr
Ŧolar ķabri ŝevābı nūr oķur raĥmet-i ‘ibādullāh
Ĥasan Ĥilmį ĥayātü’l-ĥayy śudandır cümleniñ aślı
Oķu bir fātiĥa baħşiş śu içen geçen disün raĥmetullāh
Medĥ-i İslāmbol Mübārek-bād
Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün
Ehl-i ‘aşķa Münzevį küttābı var İslāmbol’uñ
Ķalb-i Ĥayy’dan ders oķur ŧüllābı var İslāmbol’uñ
Ĥayy-ı ĥamrıñ ħādimi mürşidim Rüstem Baba
Ġālibā ķırķlar gibi aķŧābı var İslāmbol’uñ
‘Ārifāne seyriderseñ evliyāsı bį-şumār
Ħıżr’ı var İlyās’ı var aĥbābı var İslāmbol’uñ
Ŧayy ŧarįķi meźhebindir kes sözüñ eyle ħitām
Ey Ĥasan Ĥilmį güzel sulŧānı var İslāmbol’uñ
Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün
Rūĥuma rāĥat virir Münzevį’de Rūĥ Baba
Dörtyol aġzından geçen üçler oķurlar fātiĥa
Ķırķların ķırķ günde bir ķabrine züvvārı var
Her seĥer anlar oķurlar ümmü’l-kitābdır fātiĥa
Münzevįler müftisi Şeyħ Ĥasan Ĥilmį bu gün
Virdi fetvā ĥükm ider ĥākim ĥaķįķat fātiĥa
Na‘t-ı Sulŧānį Vācibü’d-Du‘ā Edā Kerdem Ez-Zebān-ı Bilā-İħtiyār ve Lā-Tekellüf-i Ĥāl Bāşed
Mefā‘įlün Mefā‘įlün Mefā‘įlün Mefā‘įlün
İmāme’l-münzevį Sulŧān Ĥamįddir yā Resūlallāh
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Ulü’l-emre itā‘at leh du‘ādır yā Resūlallāh
27. sayfa
Muĥaķķaķ pįşvā haķķā ħilāfet emrine me’mūr
Ĥalįfeñ rāh-ı Ĥaķ üzre fedādır yā Resūlallāh
Muĥibb-i Münzevį Sulŧān Ĥamįd-i Ġāzį ġazā eyler
Mu‘įn-i ‘asker-i tevhįd ħulūśdur yā Resūlallāh
Ĥasan Ĥilmį du‘ā itdi melekler didiler āmin
‘Adālet āl-i ‘Oŝmān’da nüfūsdur yā Resūlallāh
Mefā‘įlün Mefā‘įlün Mefā‘įlün Mefā‘įlün
Zamān-ı salŧanat Sulŧān Ĥamįd’e yā Resūlallāh
‘Adālet ķalb-i sulŧānda va‘įde yā Resūlallāh
Cülūs-ı taħt hümāyūnı teceddüd sāli geldikde
Kederden śaķlasun Allāh ferįde yā Resūlallāh
Beşer yerde du‘ā eyler melekler gökde āmin-ħˇān
‘Aŧāyā eyledi Allāh Mecįd’e yā Resūlallāh
Ķalem ķalbin ķarındaşı okur ķālū belā dersiñ
Ĥalįfeñdir ‘ale’t-taĥķįķ sa‘įde yā Resūlallāh
Ĥasan Ĥilmį bu beş beytde ŝenā vaśfın ħitām eyler
Ķader Sulŧān Ĥamįd söyler ķadįmde yā Resūlallāh
Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün
Devletiñ ‘anķā-yı ‘ālemdir uçup ķonmış başa
Nuśretin ‘innā fetaĥnā’ pādişāhım biñ yaşa
Ķudretullāhdan tecellį ‘adl-i Cebbārıñ seniñ
Pādişāhım her nüfūsuñ işlesün ŧaġa ŧaşa
Mefā‘įlün Mefā‘įlün Mefā‘įlün Mefā‘įlün
Ħulūśį ‘āşıķįn şāha riyāżetle du‘ā eyler
Ķabūlį ķāđiye’l-ĥācāt lisānı tercümān söyler
İmāme’l-mütteķįn Sulŧān Ĥamįd ĥākim şerį‘atle
Ķabūl-i Ĥaķ’da buħl olmaz du‘āsın müstecāb eyler
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Ĥasan Ĥilmį’nin eş‘ārı ŧutar enfüs ü āfāķı
Cihān fānį göñül virmez maĥabbet dersidir bāķį
Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün
Yāre cāndan ġayrı baħşiş bende ġayrı nem var bilmedim
Ol sebebden cānımı cānāna ķurbān eyledim
On sekiz yıl çille çekdim nefsime ķahr eyleyip
Leźźet-i ‘aşķ-ı Ħüdā’dan başķa leźźet bulmadım
Ey Ĥasan Ĥilmį ķadįmden böyledir ‘ādet inan
Âşıķa ŧa’n ŧaşlarından başķa ikrām görmedim
Mefā‘įlün Mefā‘įlün Mefā‘įlün Mefā‘įlün
Neler gördüm neler çekdim ŧarįķ-i ‘aşķa girdikçe
Ķolay śandım śaman oldum śarardım yāri andıķca
28. sayfa
Çiçek oldum açıldım ben bahār vaķti yaşlandım
Şitā geldi ħarāb itdi ķasım rüzgārı esdikce
Śabįler cümlesi ma‘sûm bülūġdan śoñra müsteŝnā
Ķalay gibi erir ķalbim günāhım ĥaddi geçdikce
Ĥasan Ĥilmį mükellefseñ zemįne baśma ābdestsiz
Düşün bir kez nelur ĥālin ķaranlıķ ķabre girdikce
Medĥ-Gūyem Ez-Tarįķ-i Şāh-ı Naķşıbend Rehber-i ‘Uşşāk Muĥammed Bahāü’d-dįn Ķuddisallāhu Esrārıhum
Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün
Naķşıbendį şāh-ı cennet şeh-peri tevĥįd-i dįn
El inābe ehl-i cennet fedħulūhā ħālidįn
Naķşıbendįden ķanaŧ al sen śırāŧı geçmege
Gel sened al lāübālį cennete hem girmege
‘Ayn-ı mir’ātdır muĥķķkaķ Ĥaķ cemālin görmege
El inābe ehl-i cennet fedħulûhâ ħālidįn
Naķşıbendįdir müdeķķiķ ħālisen iĥyā-yı dįn
Dem-be-dem evrād oķurlar zāhidįn-i ‘ābidįn
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Şem‘a-i nūr-ı hidāyet rehberidir kümmelįn
El inābe ehl-i cennet fedħulûhâ ħālidįn
Naķşıbendįdir kitābım levĥa-i ‘ilm-i ezel
Ĥikmeti ķalbimde münbit eyleyendir lem yezel
Toħmıdır ‘ilm-i ledün Allāhu a‘lem pek güzel
El inābe ehl-i cennet fedħulûhâ ħālidįn
Naķşıbendįdir şerį‘at maġz-ı Ķur’ān bilmiş ol
Gir ŧarįķat müstaķįmdir sende bir yol ŧutmış ol
İç haķįķatden ĥayāt-ı dünyāda Ĥaķķı bulmış ol
El inābe ehl-i cennet fedħulûhâ ħālidįn
Naķşıbendį ma‘rifetdir naķş-ı ismullāha baķ
Gel vücūdun eyle ifnā āteş-i ‘uşşāķa yaķ
Ey Ĥasan Ĥilmį inābe ŧurma al başına daķ
El inābe ehl-i cennet fedħulûhâ ħālidįn
Medĥ-Gūyem Mübâāek Bād Mürşid-i Mütefeyyiżim Be-Ma‘rūf Vidinli Şeyħ-i Muĥaķķıķ Rüstem Baba60
Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün
Hem seĥāb-ı ķalbim içre bir güneş ŧoġdı benim
Ol sebebden rūşen oldı žulmet-i ķalbim benim
Ol güneşiñdir sü’āl itseñ cevāb ĥāżır saña
Ĥażret-i ‘Įsā nefesli bir ‘azįzdir mürşidim
Ŧaġ u śaĥrāda gezerdim bį-şu’ūr ĥayvān gibi
‘Aşķ-ı Mevlā’yı ararken ŧutdı elim Ħıżr gibi
29. sayfa
Ĥāmile ķıldı derūnum Ĥażreti Meryem gibi
Ben memātı Ĥayy iden mürşidimdir mürşidim

60

Rüstem Baba Seyyid Ali Sultan’la beraber Rumeli’nin fethine katılan Kırklar’dan birisidir. Hacı Bektaş Veli, Kırklar’a görev
taksimi yaparken Rüstem Baba’ya da grubun kazaskerliği görevini vermiştir.(Gümüşoğlu 2010 : 53)
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Āh çekerdim ĥasretinden Ĥazreti Ya‘ķūb gibi
Bi’r-i ġayyāya atıldım Ĥażreti Yūsuf gibi
Geldi ‘aşķıñ kārbānı śatdılar Yūsuf gibi
Mıśr’a sulŧān eyleyen mürşidimdir mürşidim
On sekiz yıl ħasta oldum Ĥażreti Eyyūb gibi
Nār-ı Nemrūd’a atıldım ben Ħalįlulllāh gibi
Cānımı ķurbāna virdim ben de İsmā‘įl gibi
Ķalbim įķāż eyleyen mürşidimdir mürşidim
‘Aşķ-ı Leylā’dan bulup Mevlā’yı ben Mecnūn gibi
Dergāha ķırķ yıl ħiźmetim var ‘āşık Yūnus gibi
Terk-i dāreyn eyledim ben İbrāhįm bin Edhem gibi
Şeyħ Rüstem’dir sebeb mürşidimdir mürşidim
Kendisi vaĥşį-meşreb inzivā ehli idi
‘Aśrımızda aśıl mürşid-i bį-miŝl bir zāt idi
Ey oġul irşād olursan Ĥaķķ’a vāśıl ol didi
Sev Ĥasan Ĥilmį babandır mürşidimdir mürşidim
Mefā‘įlün Mefā‘įlün Mefā‘įlün Mefā‘įlün
Yanar ‘āşıķ seĥer vaķti mecāz-ı ‘aşķa düşdükce
Ŧoġar gökden güneş źātı gözünden yaşlar aķdıķca
Yürek ‘aşķ na‘rasın ursa cigerden ķara ķan ŧamlar
Vücūdı pāre-bār eyler ĥarāret ‘aşķı yaķdıķca
Yarıldı şerĥadır şerĥa baķılsa sįne-i śadrım
Ĥasan Ĥilmį güler oynar cemāl-i yāre baķdıķca
Āh Mine’l-‘Işk ve Ĥālātihi Aĥraķ Ķalbį Bi-ĥarāretihi
Mefā‘įlün Mefā‘įlün Mefā‘įlün Mefā‘įlün
Zihį devletlü sulŧāndır Ebā Eyyūbe’l-Enśārį
Hediyye geldi ‘uşşāķa Ebā Eyyūbe’l-Enśārį
Seĥerde ‘āşıķın virdi çeker esmā-i Eyyūb’ı
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Oķurlar źikri sübĥānı Ebā Eyyūbe’l-Enśārį
‘Alemdār-ı mu’įndir Muĥammed gibi sulŧānıñ
Ĥaķįķat şāh-ı aśĥābı Ebā Eyyūbe’l-Enśārį
Mübārek ķabrine gökden yaġar feyż-i Ħudā dā’im
Ne ķıymetli mücevherdir Ebā Eyyūbe’l-Enśārį
Muķārıñ olsa bir sā’il faķįr iken olur sulŧān
Ne iĥsānlu ‘azįz cāndır Ebā Eyyūbe’l-Enśārį
30. sayfa
Görüp ma‘nāda ol źātı ledünnį dersini aldım
Benim raĥmetli sulŧānım Ebā Eyyūbe’l-Enśārį
Bu dįn pākdır harāb olmaz bize tābi‘ olan çoķdur
Muĥammed ümmeti ĥaķdır didi Eyyūbe’l-Enśārį
İşitdi kāffe-i ‘uşşāķ ‘adn deryāsı keşf oldı
Çıķarsun incüler dalġıç Ebā Eyyūbe’l-Enśārį
Tamāmen on sekiz yıldır gelüp ķurbinde mihmānım
Keserse ben de ķurbānım Ebā Eyyūbe’l-Enśārį
Şükür Ĥaķk’a ķabūl itdi benim gibi bu miskįni
Bizi Ĥaķ deftere yazdı Ebā Eyyūbe’l-Ensārį
Śafā baĥrinde iskānım sekiz cennet benim taħtım
Bi-ĥamdillāh güzel baħtım Ebā Eyyūbe’l-Enśārį
Ĥasan Ĥilmį ne devletdir ulu sulŧānile dost olmaķ
Ķolaydır burda Ĥaķ bulmaķ Ebā Eyyūbe’l-Enśārį
Bu bir bāġ-ı ferāsetdir şerį‘at bāb-ı ‘irfānı
Ma‘ārif meclisi şimdi cihāna geldi gül yaġı
Virirsem ‘arżıĥālimi mümeyyiz imtiĥān eyler
Çe ġam bāb-ı ‘irfānda ķuśūrum olsa Ķaf ŧaġı
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Bi-ĥamdillāh bize Mevlā menāfi‘ ‘ilmini virdi
Kitābı eyledim taśnįf göñül şehrinde miftāĥı
Mübārek ber-güşād olsun oķunsun fį sebîlillāh
Du‘āya yādigār olsun oķundukca ebyātı
Vesįle ey Ĥasan Ĥilmį sözüñ şems-i cihān olsun
Saña Ĥaķ’dan ‘aŧā gelsün oķu evrād-ı Ķur’ānı
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Ek 1 : "Kaynak: Ayşe KAYAPINAR Arşivinden Gazi Kırcaali Baba'nın kabri"
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