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AHMET YESEVÎ’nin üçüncü halifesi, Yesevî tarzındaki 
hikmetleri ve menkıbeleriyle Türkler arasında büyük bir 
şöhret ve nüfuzu olan Hakîm Süleymân Ata’dır. Hakîm 

Süleymân Ata yerleştiği yer olan Bakırgan’dan dolayı Bakırganî 
olarak da anılmıştır.

Hakîm Atanın hakkındaki bilgiler, çeşitli menkıbelere dayan-
maktadır. Hakîm Ata, çocukluğunda mektebe giderken diğer ço-
cuklar gibi Kur’ân’ı boynuna asmayıp el üstünde hürmetle götü-
rür. Mektepten çıkınca yüzünü mektebe, arkasını eve döner. Bir 
gün Hoca Ahmet Yesevi, mescit eşiğinde otururken bu durumu 
fark eder. Hoşuna giden bu hâlden sonra mektep hocasından ve 
Süleyman’ın anasından izin alarak çocuğu Kur’ân okutmak ama-
cıyla yanına alır. On beş yaşına kadar Ahmet Yesevî’nin yanında 
Kur’ân tahsil eder ve ona mürid olur.

Yine bir diğer menkıbeye göre; bir gün Hızır Aleyhisselâm Ahmet 
Yesevî’ye misafir olur. Hoca yemek pişirmek için bir miktar odun 
getirmeleri için çocukları ormana yollar. Çocuklar odunları ge-
tirirken müthiş bir yağmur başlar, bütün odunlar ıslanır ve yan-
maz. Süleyman odunları ıslanmaması için elbisesine sarmış, öyle 
getirmiştir. Dolayısıyla da yalnız Süleyman’ın getirdiği odunlar 
yanar. Hızır, Süleyman’ın bu hakîmâne hareketinden dolayı ken-
disine “Hakîm” adını verir. 

Hakîm Süleymân Ata’nın eserleri Orta Asya Türkleri arasında 
canlılığını günümüzde de sürdürmektedir. Tıpkı Ahmet Yesevî 
gibi hikmetleriyle insanı eğitmeyi, onun mükemmel bir varlık 

SUNUŞ
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haline gelmesi için bilgi ve birtakım beceriler kazanması yolunda onu 
yönlendirmeyi gaye edinmiştir. Kur’ân-ı Kerim ve Peygamber’in sün-
netine bağlı kalarak hikmetlerini söylemiş, İslâm’ın emir ve yasakları-
nın daima hatırda tutulduğu bir hayatı önermiştir.

Elinizdeki bu eserde, Türk Edebiyatı tarihi açısından büyük önem arz 
eden Hakîm Süleymân Ata’nın hayatı, eserleri, şahsiyeti ve söylemiş 
olduğu hikmetleri ilk taşbasma nüshalardan yola çıkılarak Türkiye 
Türkçesine aktarılmıştır.

Ahmet Yesevi’nin üçüncü halifesi olan Hakîm Süleymân Ata’nın hikmet-
lerinin ve kıssalarının yer aldığı eserinin de oluşturduğumuz “Ahmet 
Yesevi Kitaplığı” üniversitemiz tarafından basılmasının doğru olacağı-
nı düşünerek elinizdeki bu kitabı yayına hazırlattık. Hakîm Süleymân 
Ata adlı kitabın hazırlanmasında emeği geçen Prof. Dr. Mustafa Sever’e 
şahsım ve üniversitem adına en kalbî şükranlarımı sunuyorum.

Prof. Dr. Musa Yıldız
Mütevelli Heyet Başkanı
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Asıl adı Süleymân olan Hakîm Ata, Harizm’de doğmuş, 
1186 yılında (h. 582) Bakırgan’da vefât etmiştir. Hoca 
Ahmed Yesevî’nin müridlerinden olup, onun üçüncü ve 

Türkler arasında en tanınmış halîfesidir. 

Mürşidi Ahmed Yesevî gibi hikmetleriyle insanları İslâmî yön-
den terbiye ve irşâd etmeyi gaye edinmiştir. Halka yeni dînin, 
İslâmiyet’in anlatılması, benimsetilmesi yönünde kendisini gö-
revli sayan Yesevî dervişlerinden biri olan Hakîm Süleymân Ata, 
seslendiği geniş kitlenin soyut düşünme düzeyi ve yaşanılan çev-
re şartları içindeki rûhî durumlarını gözeterek onların anlayabi-
leceği bir yolla İslâmiyet’i ve tasavvufu ahlâkî öğütler, toplumsal 
hayatta uyulması gereken kurallar ve yasaklar şeklinde anlatarak 
hem insanın hem de toplumsal hayatın düzenlenmesini hedefler. 
Hikmetlerini halkın rahatlıkla anlayabileceği ve bir diğer insana 
aktarabileceği sâdelik ve üslûpta dile getirir. Yesevî dervişlerince 
bir yol olarak benimsenen Yesevîlik âdâbınca hikmet söylemek 
hususunda Süleymân Hakîm Ata da gerek şekil gerekse içerik 
açısından mürşidi Ahmed Yesevî’yi takip etmiş hikmet gelene-
ğini sürdürmede en müstesna yeri kazanmıştır. Hikmetlerinde 
açık şekilde Yesevî üslûbu hâkimdir ve Yesevî’nin hikmetlerinde 
kullanılan ölçüler, şekiller, dil ve üslûp onun hikmetlerinde de 
kullanılmıştır.

Çalışmamız genel hatlarıyla beş bölümden meydana gelmekte-
dir. Giriş bölümünde Hakîm Süleymân Ata’nın tarihî, menkıbevî 
hayatı ve eserleri hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde Türk 

ÖN SÖZ
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edebiyatında hikmet söyleme ve kıssa anlatma gelenekleri üze-
rinde durulmuştur. Üçüncü bölümde, Hakîm Süleymân Ata’nın 
hikmetleri; dil ve deyiş özellikleri, anlatım tutumu, inanç, hik-
metlerde geçen âyetler, hikmetlerde adı geçen şahıslar açısından 
incelenmiştir. Dördüncü ve son bölümde ise, hikmetlerin ve kıs-
saların metinleri verilmiştir.

Çalışmamızda temel alınan eser olan Bakırgan Kitabı, 
Tataristan/Kazan’da Galimcan İbrahimov  Dil, Edebiyat ve Tarih 
Araştırmaları Enstitüsü Türkçe Yazmaları, Kol. 39, Liste 1-2/734 
numarada kayıtlı 96 varaklık talik kırması el yazısı ile yazılmış 
kitaptır. Kitabın sonuna doğru bazı varaklar, birbirine yapışmış 
olduğundan okunamamaktadır. Kitapta Hakîm Süleymân Ata’nın 
hikmetlerinden başka Şemseddin, Ahmed Yesevî, Kul Şerif, Raci, 
Meşreb, Hüdâdât, İkânî, ‘Ubeydi, Gazalî, Hataî, Şuhudî, Güdaî, 
Nesimî, Fakîrî, Şeyh Kasım, Kerim Hubbî gibi şairlerin de şiirleri 
vardır. Bu temel kitap yanında çalışmamızda faydalandığımız di-
ğer kitap, Kazan’da (h.1314) 1896’da ve (h.1319) 1901’de taşbas-
ma olarak neşredilmiş 80 sayfalık Bakırgan Kitabı’dır.

Bu çalışmayı yapmamızda ilk taşbasma Bakırgan Kitabı’nı gön-
derme lütfunda bulunan Prof. Dr. Elfine Sibgatullina’ya, özellikle 
el yazma nüshayı gönderen Ramil Hüsnillin’e, kitabımızın üçün-
cü baskısını yapmak lütfunda bulunan Ahmet Yesevi Üniversitesi 
Mütevelli Heyet Başkanlığı’na, yayın aşamasındaki gayretlerin-
den dolayı Halil Ulusoy’a, hikmetlerdeki âyetler ile Arapça ibare-
lerin tashihini ve kitabın yayınlanmasını sağlayan Ahmet Yesevi 
Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız’a kalbî 
şükrânlarımı sunarım.  Ayrıca, çalışmamın kaynak temininden 
Türkiye Türkçesine aktarılmasına ve yayınlanmasına kadar bu-
rada isimlerini zikredemediğim birçok kişinin yardımını gör-
düm. Hepsine teşekkür ederim.

Prof. Dr. Mustafa SEVER
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HAKÎM SÜLEYMÂN ATA
(Süleymân Bakırganî)

[(?) – (h.582/1186)]

TARİHÎ VE MENKIBEVÎ HAYATI:

Asıl adı Süleymân olan Hakîm Ata, Harizm’de doğmuş, 1186 
yılında (Hicrî 582) Bakırgan’da vefât etmiştir. Hakîm Ata yerleştiği 
yer olan Bakırgan’dan dolayı Bağırgânî/Bakırganî olarak da anılmış-
tır. Şiirlerinde Süleymân, Kul Süleymân, Hakîm, Hakîm Hâce, Hakîm 
Süleymân, Hakîm Hoca Süleymân, Hakîm Ata, Kul Süleymân, Miskin 
Süleymân gibi mahlaslar kullanmıştır. Hoca Ahmed Yesevî’nin mü-
ridlerinden olup aynı zamanda onun üçüncü ve Türkler arasında 
en tanınmış halîfesidir. Bu konuda Şeyh Safiyuddin’in (1503) eseri 
Reşahâtu Ayni’l Hayât’ta şu bilgi verilmektedir: “Üçüncü halife… Türk 
ermişlerinin büyüklerinden… Dervişlik hâllerinden Türkçe nakilleri 
Türkistan’da pek meşhur ve dilden dile gezici.” (s. 13) Sabit olan bilgi-
lere göre Harizm’de ikamet eden Hakîm Ata, çevresindeki halkı irşâd 
ile uğraşan bir mutasavvıftı. Ali Şir Nevâyî (1441-1501), Nesâyimü’l–
Mahabbe Min Şemâyimi’l-Fütüvve (1496) adlı eserinde “Hakîm Ata rahi-
mehu’llâhu ta‘âlâ… Atı Süleymândur. Ve Hâce Ahmed-i Yesevî kuddise 
sırruhunın mürîdidür. Hemânâ Hâce bir kün tabhî buyurgandurlar mat-
bahî otun yitmeydür dip kilgendür. Alar ashâbka digendürler ki yazıdın 
otun tirip kiltürür. Ve ol zamân yagın yagadur irkendür. Ashâb kim otun 
tirüpdürler, alar hıdmetiga kilgünçe yagın cihetidin otunlar öl bolgandur. 
Ve Hakîm Ata tirgen otunlarnı tonıga çırmap kuruk kiltürgendür. Hâce 
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hazretleri digendürler ki ay ferzend, hakîmâne iş kıldın. Ve alarga bu lakab 
andın kalgandır. Ve Hakîm Ataga hikmet tili gûyâ bolupdur, andak ki anın 
fevâyidi etrâk arasıda meşhûrdur. Ol cümledin biri budur kim

“Tiki turgan bütedür,
Barganlarnı yutadur.
Barganlar kilmes boldı,
Meger menzil andadur.”

(Eraslan 1979a: 384)

Ve yine Hazinî (1534-?), Cevâhiru’l–Ebrâr Min Emvâci’l-Bihâr 
(1593, Yesevi Menakıbnâmesi) adlı eserinde Ahmed Yesevî’den bahse-
derken Menkûldur ki şeyhü’l-meşâyih-kuddise sırruhu’l-‘azîz hazret-
lerinün mükemmel on iki bin velâyet-me’âb kerâmât-ı iktisâb kâmil-i 
mükemmel ashâb-ı suffesi varıdı. Kış u yaz ehl-i müşâhede devâm u 
dâre-i huzûr-ı şerîflerinden mutlakâ gaybetleri yok idi. Sâ’ir meşâyihden 
mâ‘dâ ki meşârık u megârib-i ‘alemde irşâd u ruhsatları ile münteşir olup 
halku’llah-ı ta‘âlânun terbiyet ü da‘vetlerine şâgiller idiler. Ol cümleden 
biri Sûfî Muhammed Dânişmend Zernûkî, ikinci Süleymân Ata, üçünci 
Baba Maçin, dördinci Emîr ‘Alî Hakîm, beşinci Şeyh Hasan Bülgânî, altıncı 
İmâm Mergazî, yedinci Şeyh ‘Osmân Magribî.”(Okuyucu 1995: 45-46)

Hakîm Ata, Ahmed Yesevî’nin diğer halifelerinden önce vefât et-
tiyse de yine epeyce bir süre irşâd mesnedinde kalır ve tarikata men-
sup müridlerin büyük bir kısmı etrafına toplanır. Zevcesi an’anaye göre 
hükümdar Bugra Han’ın kızı Anber’dir. Anber’den Muhammed, Asgar 
ve Hubbî adlarında üç oğlu olmuştur. Bunlardan ilk ikisini Caru’llah 
‘Allâme Şeyh adlı bir âlimden ders almaları için Harizm’e gönderirler. 
Onlar da Harizm’de kerametler göstererek etraflarına pek çok mü-
rid toplarlar. Hubbî ise, babasının yanında kalır. Görünüşte dağlarda, 
kırlarda avcılık ederek günlerini geçiren Hubbî, gerçekte mânen çok 
yüksek bir mertebeye erişir, babasını aşar. Bu durumdan rahatsız olan 
Hakîm Ata, Hubbî’ye “Bir postta iki velînin oturamayacağını”söyler. Bu 
söz üzerine Hubbî, anasıyla vedâlaşıp kefenini giyerek hücresine gi-
rer, kaybolur. Geride kefeni, kalmıştır. Oğluna karşı yaptığı bu hareket 
Tanrı katında cezalandırılır. Hakîm Ata’ya mâlûm olur ki Hubbî Hoca 
eğer yaşasa neslinden altmış velî gelecekti. Mâdemki bu olmamıştır, 
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bunun kefareti olarak vefâtından sonra Hakîm Ata’nın üzerinden kırk 
yıl su akacak; günahı ancak bu yolla temizlenecektir. Gerçekten de 
öyle olur, Hakîm Ata’nın vefâtından sonra Amuderyâ nehri Bakırgan 
(Akkurgan) şehrini basar ve Hakîm Ata’nın türbesi üzerinden kırk yıl 
süreyle su akar. Kırk yıl sonra sular çekilir, fakat türbenin nerede ol-
duğu bilinemez. Sonunda Hakîm Ata’nın mânevî işaretiyle Celaleddin 
Hoca adlı biri Hoca’nın kabrini bulur ve üstüne yüce bir yapı inşâ eder.

Hakîm Ata, Hazînetü’l-Asfiyâ’daki (İA 1993/5:101) kayda göre 
1186 (h.582) yılında vefât etmiştir:

Çü peyvest bâ-ahkam el-hâkimîn
Hakîm-i cihân ehl-i hikmet Hakîm
Be-sâlaş bi-hân âftâb-i zemân
Ve ger hem bi-dân ehl-i hikmet Hakîm

Hakîm Ata’nın birçok halifesi olmuştur. Bunların en tanınmışı 
Zengi Ata’dır. Zengi Ata’nın mürîdleri ise Uzun Hasan Ata, Seyyid Ata, 
Sadr Ata ve Bedr Ata’dır.

Hakîm Atanın hakkındaki bilgiler, çeşitli menkıbelere dayan-
maktadır. Sözlü halk kültürünün en önemli özelliklerinden biri, hal-
kın varolan gerçekleri kendi inanış ve değerleri yönünde eklemeler 
yaparak genişletmesi, insan zihninde canlılığını koruyacak somutluğa 
dönüştürmesidir. Hakîm Süleymân Ata’nın menkıbevi hayatı da varo-
lan gerçeklik çevresinde genişletilip olağanüstülüklerle bezenmiştir. 
Olanın ötesinde ideal olana olan özlemle genişletilen bu tür kişilerin 
menkıbevi hayatları da halk kültürünün aktarımı açısından önemlidir.

1846’da Kazan’da yayımlanan ve yazarı belirsiz Hakîm Ata 
Menkıbesi adlı 47 sayfalık risalenin verdiği menkıbevi bilgilere göre 
(Köprülü 1984: 88) Hakîm Ata, çocukluğunda mektebe giderken diğer 
çocuklar gibi Kur’ân’ı boynuna asmayıp el üstünde hürmetle götürür. 
Mektepten çıkınca yüzünü mektebe arkasını eve döner. Bir gün Ahmed 
Yesevi, mescid eşiğinde otururken bu durumu fark eder. Hoşuna giden 
bu hâlden sonra mektep hocasından ve Süleyman’ın anasından izin 
alarak çocuğu Kur’ân okutmak amacıyla yanına alır. On beş yaşına ka-
dar Ahmed Yesevî’nin yanında Kur’ân tahsil eder ve ona mürid olur.



16

HAKÎM SÜLEYMÂN ATA 

Bir gün Hızır Aleyhisselâm Ahmed Yesevî’ye misafir olur. Hoca 
yemek pişirmek için bir miktar odun getirmeleri için çocukları orma-
na yollar. Çocuklar odunları getirirken müthiş bir yağmur başlar, bü-
tün odunlar ıslanır ve yanmaz. Süleyman odunları ıslanmaması için 
elbisesine sarmış, öyle getirmiştir. Dolayısıyla da yalnız Süleyman’ın 
getirdiği odunlar yanar. Hızır, Süleyman’ın bu hakîmâne hareketinden 
dolayı kendisine “Hakîm” adını verir. Sonra mübarek tükürüğünden 
Süleyman’ın ağzına bırakır. Süleyman’ın içi nur dolar. Hızır, “Haydi 
durma feyz izhâr et” der ve Hakîm Süleyman o andan itibaren birtakım 
hikmetler söylemeye başlar.

Kurban ayında bir gün Yesevi tekkesinde 99 bin şeyh hazırdır. 
Ahmed Yesevi imâm olur ve namaza başlanır. Sağında Hakîm Ata, so-
lunda Sûfî Muhammed Danişmend olduğu halde namaz kılınırken 
Hoca’dan bir ses çıkar. Cemâat,“İmâmın abdesti bozuldu” diye icâbet-
ten vazgeçerler; lakin Hoca namaza devam eder. Hakîm Ata da tereddüt 
etmeksizin namazına devam eder. Sûfî Muhammed de Hakîm Ata’ya 
bakarak namazına devam eder. Nihayet selâm verildikten sonra Hoca, 
“Ben bunu sizin sülûktaki mertebenizi anlamak için mahsus yaptım. 
Yoksa, o ses benden değil, belime soktuğum bir ağaç parçasından çıktı; 
anlaşıldı ki benim bir tek müridim, bir de yarım müridim kemâle gel-
miş, diğerleri hep nâdanmış.” der ve Hakîm Ata’ya “Yarın seher vakti 
sana bir deve gelecek, ona bin, nerede durursa ineceğin yer orasıdır” diye 
buyurur. Ertesi sabah, söylenildiği gibi bir deve gelir ve Hakîm Ata bu deve-
ye binip deveyi salıverir. Deve Türkistan’a doğru yol alır. Horasan şehrinin 
batı yönünde Bî-nevâ Arkası denen yere gelip durur. Hakîm Ata’nın zorla-
masına rağmen yerinden kalkmaz, bağırır. Bundan dolayı oraya Bağırgan/
Bakırgan denir. Devenin durduğu yer Bugra Han’ın at sürüsünün otladığı 
yer olduğu için yılkıcılar, Hakîm Ata’yı oradan kovmak isterler ve ona sal-
dırırlar. Hakîm Ata, orada bulunan ağaçlara “Bunları tutun” diye emreder. 
Ağaçlar yılkıcılardan üçünü sımsıkı yakalar, diğer iki yılkıcı ise, kaçarak 
olanı biteni Bugra Han’a anlatırlar. Bugra Han duyduklarına pek sevinir ve 
“Üç gündür burnuma erenler kokusu geliyordu. Demek memleketimiz-
de bir er peydâ oldu” diyerek olanı biteni araştırmak üzere adamların-
dan Abdullah Sadr’ı gönderir. Hakîm Ata ile görüşen Abdullah Sadr, onun 
Yesevî dervişlerinden olduğunu anlar. Yılkıcıların niye ağaçta bağlı kaldık-
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larının hakikatini sezince ağaçlardan “Böyle yapan böyle olur” sesi işitilir. 
Bu dervişin yüceliğine inanan Abdullah Sadr, geri dönüp Bugra Han’a ha-
ber verir. Bugra Han, bu dervişin yakınlığını sağlamak için kızı Anber’i ona 
verir. Ayrıca birçok deve, koyun, at gönderir. Hakîm Ata, hediyeleri kabul 
ederek oraya yerleşir. Bugra Han ve vezirleri ona mürid olurlar. Hakîm 
Ata’nın şöhreti buradan dört bir yana yayılır.

HAKÎM SÜLEYMÂN ATA’NIN ESERLERİ

Hakîm Süleymân Ata’nın eserleri Orta Asya Türkleri arasında 
canlılığını günümüzde de sürdürmektedir. Tıpkı Ahmed Yesevî gibi 
hikmetleriyle “insanı eğitmeyi, onun mükemmel bir varlık haline gel-
mesi için bilgi ve birtakım beceriler kazanması yolunda onu yönlen-
dirmeyi gaye edinmiştir.” (Yakıt 2000:165). Bu yönüyle o, bir “görevli” 
(misyoner) edâsıyla İslâmiyet’in doğru anlaşılması, doğru yaşanıl-
ması yönünde bir İslâm propagandacısı olmuştur. Kur’ân-ı Kerim ve 
Peygamber’in sünnetine bağlı kalarak hikmetlerini aytmış, İslâm’ın 
emir ve yasaklarının daima hatırda tutulduğu bir yaşamı önermiştir. 
Bunları yaparken de Fuat Köprülü’nün işaret ettiği gibi, “Süleymân Ata, 
san’atta ve tasavvufta ayrı bir şahsiyet göstermekten çok, tamamiy-
le şeyhinin şahsiyetine uymağa çalışmış, sülûk âdabında ve tasavvufî 
telâkkilerinde olduğu gibi, edebiyatta da tamamıyle onu taklide uğraş-
mıştır; çünkü, Ahmed Yesevi tarzında sufîyâne Hikmet’ler yazmak sırf 
bediî ve şahsî bir şey değil, âdeta Yesevilik husûsî âdâbındandı.” (1984: 
174). Süleymân Hakîm Ata da gerek şekil gerekse içerik açısından mür-
şidi Ahmed Yesevî’yi takip etmiş ve Yesevi müridleri arasında hikmet 
geleneğini sürdürmede en müstesna yeri kazanmıştır.

Genel kabule göre Hakîm Süleymân Ata’ya ait üç kitap mevcut-
tur:

1. Bakırgan Kitabı

Hakîm Ata’ya ait olduğu söylenen Bakırgan Kitabı’nda Hakîm 
Ata’dan başka değişik zamanlarda yaşamış Râcî, Meşreb, Ahmed Yesevî, 
Şemseddin, Kul Şerîf, Hudâdâd, Îkânî, ‘Ubeydî, Şaha Şuhudî, Güdaî, 
Gazalî, Nesimî, Fakîrî, Tafî, Kâsım Şeyh, Kerim Hubbî ve Hataî Sakîn 
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mahlaslı şairlerin şiirleri bulunmaktadır. Kitapta, anılan bu şairlere ait 
bilgi bulunmamaktadır. Fuad Köprülü’nün ifadesiyle (Köprülü 1984: 
172) bu kitap, tek bir kişiye isnad edilemez. Yalnız eserlerin şekil ve 
mâhiyetleri değil, hattâ mahlaslar bile bu hususta yeterli bir delildir. 
Hakîm Süleymân Ata’nın eserleri de sözlü kültürde dolaştıktan, halk 
hafızasında veya hikmet söylemeyi görev sayan dervişlerin mecmua-
larında dağınık şekilde yaşadıktan/yaşatıldıktan sonra birtakım mu-
tasavvıfların eserleriyle de karışmış ve birçok karışık nüsha Bakırgan 
Kitabı adı altında ve Hakîm Süleymân Ata’ya isnad edilerek değişik 
zamanlarda yayınlanmıştır. Arap alfabesiyle ilk kez 1846’da Kazan’da 
yayımlanan Bakırgan Kitabı, daha sonraki yıllarda da Arap ve Kiril al-
fabesiyle birçok kez yayımlanmıştır. Gerek Hakîm Süleymân Ata’ya 
isnad edilen gerekse diğer şairlere isnad edilen şiirlerin konuları, te-
mel olarak Allâh’ın birliği, sıfatları, Hz. Muhammed’e duyulan sevgi, 
İslâmiyet’in emir ve yasakları, tasavvufî yaşayış, şeriatın hükümleri, 
kıyamet, ahiret, cennet ve cehennemin özellikleri, dünyanın geçiciliği, 
insanın ölümlülüğü, ibadet, Hz. Peygamber’in miracı gibi konulardır.

2. Âhir Zaman Kitabı

Halk arasında “Takî ‘Acab Kitabı” olarak da bilinen ve kıya-
met belirtilerini konu edinen 49 dörtlükten oluşan bu eserde Hz. 
Muhammed’in ümmetinin günahlarını bağışlatmak için Allâh’a ya-
karışı tasvir edilmiştir. Hezec bahrinde yazılan eserde gelecekte vuku 
bulacak kimi olaylar kesin tarihleriyle verilmiştir. Eserde kıyamet gü-
nünün belirtileri, Deccal’ın, (Kıyametten az evvel ortaya çıkacak ve Hz. 
İsa tarafından öldürülecek olan yalancı ve zararlı kişi, yalancı Mesih) 
Dabbetü’l arz’ın (Kıyamet’in alâmetlerinden biri olarak ortaya çıka-
cağı söylenen hayvan) ortaya çıkacağı, Mehdi’nin zamanının geleceği, 
Hz. Âdem ile Hz. Muhammed’in baba ve oğul olarak buluşmaları, Hz. 
Peygamber’in ümmetinin günahlarını affettirmek için Allâh’a müraca-
atı canlı sahneler olarak dile getirilmiştir. Bu bilgileri kabul eden âlim-
ler ile bu bilgilere hurafe nazarıyla bakan âlimler arasında XIX. yüzyılda 
şiddetli tartışmalar meydana gelmiştir. (İA 1997/c.15: 184) Âhir Zaman 
Kitabı, Kazan’da 1847’de yayımlanmıştır.
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3. Hz. Meryem Kitabı

Hz. Meryem’in vefâtını ve bu vefât karşısında Hz. İsâ’nın duru-
munu destân üslûbuyla anlatan bir eserdir. Medîd bahrinde yazılan bu 
eser ilk kez Kazan’da 1878 yılında yayımlanmıştır. Bu eserin en önemli 
özelliği, eser hakkında araştırma yapan S.M. Mataev’in verdiği bilgiye 
göre (Akt. R.R. Arat İA 1993/5-I:103) Orta Asya’da cehriye dervişleri-
nin meclislerinde Ahmed Yesevî’nin hikmetleri gibi, bu eseri de koro 
halinde okumalarıdır. Eserde Hz. İsa ile annesi Meryem’in yaşantıları, 
Meryem’in vefatı ve sonrası anlatılmıştır.

Hakîm Süleymân Ata’nın bu kitaplarından başka çeşitli Divân-ı 
Hikmet mecmualarında “İsmail Kıssası”, “Kıssa-yı Kûdek-nâme”, 
“Yarım Elma” gibi kıssaları ve hikmetleri bulunmaktadır. Şiirlerin yer 
aldığı bu mecmualardan, Meserret Diriöz’ün belirttiğine göre (1993:96) 
en eski hikmet mecmuası H. 1124/M.1712 yılına ait olup Macar 
Akademisi’nin yazma koleksiyonları arasındadır. Zeki Velidi Togan’ın, 
H. 916/M.1510’da yazılmış olan ve Yesevî şiirlerini içeren Şibanî Han’ın 
Risâle-i Maârif-i Şibanî adlı eserinden aktararak “Yesevîliğe Dair Bazı 
Yeni Malûmat” adlı makalesinde (Togan 2000: 268) yayımladığı hikmet, 
Hakîm Süleymân Ata’ya ait olan en eski şiirdir. Bu hikmet, bazı okuma 
düzeltmeleriyle şöyledir:

“Hâk dik kopar bî-namâz yüzi anıng yaramaz
Ornı uçmahda bolmas utalmasa bî-namâz

Bî-namâzda yok îmân dîninde bar şek gümân
Ulug künde bir Ugan kuldın sorar biş namâz

Bî-namâzlık kılmagıl biş namâznı koymagıl
Ölmes min tip aytmagıl tanuk turur biş namâz”

(Kaya 1998: 33)
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VE KISSA ANLATMA GELENEĞİ

HİKMET SÖYLEME

VIII. yüzyıldan başlayarak İslâmiyet’le tanışan Türk topluluk-
ları, X. yüzyılda (912’de) İdil-Bulgar Devleti Hükümdarı Almış Han’ın 
ve (920’de) Karahanlı Hükümdarı Satuk Bugra Han’ın Müslümanlığı 
bir devlet dini olarak kabul etmelerinin de getirdiği heyecanla kitle-
ler halinde Müslümanlığı benimsemeye başlar. “Saray çevresi dışın-
da, dervişler tarafından yürütülen propagandalar sayesinde, göçebe 
Türk boylar da yeni dine kazanıl[ır]” (Melikoff 2006: 158). Türklerin 
İslâmiyet’i benimsemeleri, İslâmiyet’in gelişmesini ve yaygınlaşmasını 
sağlar. Maveraünnehir ve çevresinin İslâm egemenliği altında olması 
ise, bölgedeki birçok merkezde tekkelerin kurulmasını mümkün kılar.

İslâmiyet’i benimseyen Türkler, İslâm kültürü ve medeniyetini 
de tanımaya başlarlar. Yeni bir inanç sistemi içine giren ve toplumsal 
yaşamlarını olduğu kadar siyasî yapılarını ve dolayısıyla da dünya-
ya bakış açılarını İslâmiyet’e göre biçimlendirmeye başlayan Türkler, 
İslâmiyet’in samimi ve kararlı savunucuları olurlar. İslâmiyet’i yaymak, 
kural ve esaslarını anlatmakta kendilerini görevli sayan birçok Türk 
derviş, Türk yurtlarına dağılır. İslâmiyet’i kabul etmiş, ancak anlamı-
na vâkıf olamamış, kural ve esaslarını tam olarak öğrenememiş ya da 
henüz İslâmiyet’i kabul etmemiş göçebe Türk boylarına anladıkları 
dil ve alışkın oldukları şekillerde İslâmiyet’i anlatma yoluna girişirler. 
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“Böylece eski halk edebiyatımız, doğmakta olan yeni dinî-tasavvufî 
halk edebiyatına bir kaynak ve model vazifesi görmüş olur. Hikmetlerin 
şekil, ölçü ve anlatım yöntemi açısından eski, ruh ve konu bakımın-
dan yeni oluşunun nedenleri budur.” (Eraslan 1982:156). Hikmetlerle 
İslâmiyet’i anlatmaya ve yaymaya çalışan sufîlerin geniş halk kesimle-
rince benimsenmesi, sevilmesi ve çevrelerinde toplanmaları oldukça 
olağandır. F. Köprülü’nün ifadesiyle ilâhîler, şiirler okuyan, Allâh rızâsı 
için halka birçok iyiliklerde bulunan, onlara cennet ve saadet yollarını 
gösteren dervişleri Türkler eskiden dinî bir kutsiyet verdikleri ozanlara 
benzeterek hararetle kabul eder, dediklerine inanırlar. Bu suretle eski 
ozanların yerini “ata” ve “bab” unvanlı birtakım dervişler alır. (Köprülü 
1984: 19) Bunlar, göçebe Türkler arasında, yani Sir-derya kenarlarında 
ve bozkırlarda mevsimlere göre yer değiştiren göçebe Türk toplulukla-
rı arasında, onlar için anlaşılması güç İslâmî kural ve esasları onların 
anlayacağı yalın ve anlaşılır bir şiir dili ile anlatan dervişlerdir. “Ahmed 
Yesevî’nin, bu dervişlerin çok üstünde bir derviş olarak” (Güzel 2004: 
176) İslâmiyet’in Türkler arasında benimsenmesi ve yayılmasında ge-
rek yaşayış ve tavırlarıyla gerekse kurduğu tarikat ve söylediği hikmet-
lerle büyük hizmetleri olmuştur.

Yaşadıkları geniş coğrafya gereğince Türkler, İran ile sürekli iliş-
ki içerisinde olmuşlardır. İslâmiyet’i kabul eden, ancak ona kendi eski 
inançlarını da katan ve kaynaştıran Farslar, dil ve edebiyatlarını da 
İslâmî bir şekilde geliştirirler. F. Köprülü’nün ifade ettiği gibi, (Köprülü 
1984: 20) Farsçaya yeni dinle birçok Arapça sözcük girdiği gibi nazım 
şekli, vezin, belâgat kuralları da geniş oranda Arapçadan alınır. Eski 
İran’ın hece ölçüsünden, eski nazım şekillerinden, edebî anlayışların-
dan hemen hiçbir şey kalmamış gibidir; ancak çok eski bir edebî gelene-
ğe sahip İranlılar, güçlü Arap nüfuzuna rağmen edebiyatlarında kendi 
şahsiyetlerini yansıtırlar; aruz ölçülerinden yalnız kendi zevklerine uy-
gun olanları alırlar. Rubâ’î şeklini icat eder, kaside ve gazele yeni bir an-
layış getirirler ve bunlardan da önemli olarak eski mitolojiyi canlandı-
rarak Arap edebiyatının tamamıyla yabancı bulunduğu bir destan devri 
açarlar. Öyle ki XI. yüzyılda yeni bir İran edebiyatının oluştuğu söyle-
nebilir. Türkler, İslâmiyet’in birçok unsurunu doğrudan Araplardan 
almak yerine Acemler aracılığıyla almışlardır. İslâm kültürü Türklere 
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İran kültürünün merkezi olan Horasan yolu ile Mâverâünnehr’den ge-
çerek gelmiştir. Mâverâünnehr’in birçok büyük merkezi mânen Türk 
olmaktan çok İranî idi. İslâmiyet’ten de önce tanıştıkları için Türklere 
yabancı gelmeyen İranlılar, İslâm medeniyeti dairesine girmek için 
yine onlara yol gösterici olurlar ve bu durum, Türk edebiyatının geli-
şimi üzerinde dil, ölçü ve şekil açısından yüzyıllarca etkisini gösterir.

Ahmet Yesevî ile başlatıldığı kabul edilen Dinî-Tasavvufî Türk 
Edebiyatı, şekil, dil ve anlatım açısından İslâmiyet öncesi Türk edebiya-
tının özelliklerini gösterir. Özellikle tekke ve zaviyelerde gelişen bu ede-
bi anlayış, “Türk’ün inanç ve duygularına, bediî zevklerine tercüman 
olmuş, ahlâkî değerlerini kuvvetlendirmiş, yeni ruh ve düşünce genişli-
ği ile insanımızın hayat ve kâinata bakış tarzını değiştirmiş ve onun mâ-
nevî hayatını beslemiştir.” (Eraslan 1982:153) İslâmiyet’in benimsetil-
mesi ve yaşanılması sürecinde toplumsal bir görev üstlenen mutasavvıf 
şairlerin sanat kaygısı ve lirizmden uzak söyledikleri, dil ve şekil açı-
sından geleneksel Türk şiiri özelliklerini taşıyan şiirlerine Türkistan’da 
“hikmet” adı verilmiştir. Hikmet adıyla dile getirilen bu şiirler, halkın 
konuştuğu günlük konuşma dilinde, halkın duygu ve düşüncelerine uy-
gun samimi bir edâyla söylenmiş eserlerdir. Türkistan’da hikmet söyle-
me, Ahmet Yesevî tarafından başlatılan ve Yesevî dervişlerince devam 
ettirilen bir gelenek halini almıştır. Hikmetler gerek tekkelerde gerek-
se halk arasında ezberlenme, toplu olarak okunma şeklinde bir ibâdet 
şeklini almıştır. Özellikle Yesevî dervişleri hikmet söylemeyi bir görev 
olarak kabul etmiş ve gittikleri her yerde halka İslâmiyet’i anlatmada 
bir araç olarak kullanmışlardır. “Toplandıklarında (meclislerinde), 
Yesevî müritleri zikr-i erre (bıçkı/testere zikri) denen çok değişik bir 
zikr uyguluyorlardı. Bu ad, ‘Hay…hu…’ haykırışları ile başlayan zikr’in 
söylenişinin, bıçkı sesini andırmasından kaynaklanmaktaydı. İslâm’ı 
yayma amacı içinde, Ahmed Yesevî, ‘Hikmet’ adı verilen neşîdeler ya-
zıyordu. Bu manzumeler, Türklerin İslâm’a yönelişlerini belirlemiştir.” 
(Melikoff 2006: 160)

Gerek Ahmed Yesevî gerekse ardılları tarafından söylenen hik-
metler, “yeni dine, İslâm’a geçişe çağrının da ötesinde tasavvuf etki-
siyle renklendirilmiş ‘rahat bir şer’iat’ anlayışının ürünleridir. İslâm’a 
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henüz geçmemiş ya da geçme sürecini yaşayan Türklere tasavvufun in-
celiklerini ve tarikatın kurallarını öğretmekten çok, en azından onların 
İslâmî anlayışı kavramalarını kolaylaştırma çabası, hikmetlerin başlıca 
içeriğini oluşturur.” (Kula 2002: 65).

Hikmet, İslâm Ansiklopedisi’ndeki (İA 1998/17:503-511) ge-
niş bilgiden özetle, (çoğulu hikem) “yargıda bulunmak” anlamındaki 
hükm mastarından türetilmiş bir isimdir ve “engellemek, alıkoymak, 
gemlemek; sağlam olmak” anlamlarına gelen “ihkâm” mastarıyla da 
anlamca ilişkilidir. İbn Düreyd’in tespitine göre Arapçadaki “el-keli-
me mine’l-hikme” deyiminde geçen hikmet kelimesinde “alıkoymak, 
gem vurmak, sakındırmak” anlamları daha çok belirgindir. Zira bu 
deyimle kastedilen şey, insanı iyi olana yönlendiren, çirkin ve kötü 
olandan alıkoyan sözdür. Böyle ahlâkî muhtevalı özlü sözlere hikme-
tin yanı sıra hüküm de denilmektedir. Hikmet ve hüküm kelimelerinin 
anlamlarını birbirine daha da yaklaştıran Cevherî, hikmetin ihkâmla 
bağlantısı sebebiyle “hakîm” kelimesine hem “işleri gereği gibi sağlam 
ve kusursuz yapan” hem de “âlim ve ilmî hüküm sahibi” anlamlarını 
vermiştir. Lane, hikmetin ilk anlamını “cahilâne davranışlardan alıko-
yan şey” olarak belirlemiş, hikmetin bilgi ve hükümle ilgisinin yanın-
da davranışla da ilgisine dikkat çekmiştir. Seyyid Şerîf el-Cürcânî ise, 
hikmeti “insanın gücü ölçüsünde nesnelerin mahiyet ve hakikatlerini 
bilmesi” olarak tanımlamış, hikmetin “ilim – amel bütünlüğü, gerçeği 
ifade eden her türlü söz, gereksiz lafızlardan arındırılmış akla uygun 
özlü söz” gibi anlamlarına dikkat çekmiştir. Tehânevî, hikmeti “nefsin 
ve şeytanın âfetlerini ve bunlardan koruyucu mânevî riyâzet yollarını 
bilmek” şeklindeki anlamına dikkat çekmiştir.

Kur’ân-ı Kerîm’de hikmet on yerde, kitap kelimesiyle birlikte 
olarak da yirmi yerde geçmektedir. “Hikmetün bâliga” tamlaması ise, 
bizzat Kur’ân-ı Kerîm’i ifade etmektedir. Râgıb el-İsfahânî, hikmet teri-
mini “ilim ve akılla gerçeği bulma” şeklinde tanımlamaktadır. Hikmet, 
Allâh için kullanıldığında “eşyayı bilmek ve onu en sağlam ve kusur-
suz biçimde yaratmak”, insan için kullanıldığında ise, “mevcûdatı bilip 
hayırlar işlemek” anlamına gelmektedir. Çağdaş müfessirlerden Reşîd 
Rızâ, hikmeti “İnsan iradesini hayrın ifadesi olan amele sevk eden doğ-
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ru bilgi” şeklinde tanımlamaktadır. Elmalılı Muhammed Hamdi’ye göre 
ise, sözcüğün kök anlamı iyiliği elde etmeyi ve kötülüğe engel olmayı 
içerdiğinden terim, fayda kavramıyla ilgilidir. Fârâbî, hikmet bilgisinin 
insana gerçek mutluluğun ne olduğunu, amelî hikmetin de mutlulu-
ğu elde etmede bir yol olduğunu belirtir. İbnü’l-Heysem, Makâle’an 
Semerâti’l-hikme adlı eserinde hikmet hakkında “bütün doğruları 
bilmek, yararlı bütün şeyleri yapmaktır. İnsan, kendisini öteki canlı-
lardan ayıran akıl nedeniyle saadet talebinde bulunma eğilimindedir. 
Buradaki saadet gerçek anlamdaki iyiyi ya da bizatihi kendisi için is-
tenen iyiyi idrakten ibarettir. Dolayısıyla hikmetin kavranması saade-
tin ta kendisi olmaktadır. Hakîm olmayan insan eksik insan olup onu 
ancak kuvve halinde insan saymak gerekir. Hakîm olan insan ise bilfiil 
eksiksiz insandır; kendini gerçekleştirmiş ve bu özelliğiyle öteki canlı-
lardan ayrılmıştır.” şeklinde bilgi vermektedir.

İnsan açısından hikmet, insanın Yaratıcı’sını, kendisini, yaratılı-
şındaki sırrı bilmesi, diğer yaratılmışlar içinde kendi durumunu ve ye-
rini idrak edip bu bilgiyi özlü şekilde dile getirmesidir. “Allâh ve insan 
sevgisini gönüllerde yerleştirmeği gâye edinen Hz. Peygamber’in şeri-
atına ve sünnetine uymağı telkin eden, insanı kötü amellerinden kur-
tarmağa çalışan ahlâkî prensiplerdir. Denilebilir ki hikmet, İslâmiyet’in 
manzum olarak ifadesidir.” (Eraslan 1982: 155)

KISSA ANLATMA

Arapça “kass” kökünden gelen “kasas”, bir kimsenin izini sür-
mek, ardınca gitmek; bir kimseye ve bir şeye ait hâdiselerin adım adım 
izlenerek noktası noktasına anlatılması, hikâye edilmesi ve bu nitelik-
teki hikâyeyi belirtmede kullanılır. Kur’ân’da daha çok “peygamber-
lerin yaşadıkları olaylar” karşılığında kullanılmıştır. Kıssa kelimesi, 
Kurân’da geçmez. Kur’ân’da hikâye etmek anlamındaki kasas ve aynı 
kökten türetilmiş kelimeler yanında nebe’, enbâ’, hadîs kelimeleri 
haber verme, hikâye etme anlamlarında yer almıştır. Sözgelimi Hz. 
“Âdem’in iki oğlu, Nûh, İbrâhim, Mûsâ ve Firavun, Âd, Semûd kıssala-
rıyla kıyamet ve gayb (ahret) haberleri için nebe’ ve enbâ’ kelimeleri 
kullanılmıştır.” (İA 2002/25:499). Mûsâ, Cünûd, Firavun, Semûd, kı-
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yamet hakkındaki hikâye ve haberler için ise hadîs kelimesi kullanıl-
mıştır. Ayrıca hikâye, destan, kıssa anlamlarında mesel kelimesinin de 
kullanıldığı görülür; ancak mesel daha çok bir hususu, konuyu varsa-
yılan bir olay ve durum şeklinde örnekleyerek anlatmada kullanılır. 
Kıssa ise, “geçmişte gerçekleşmiş, fakat unutulmuş olayları doğru bir 
biçimde bildirerek ders almaları için insanları o zamanda yaşatmayı 
amaçlar” (Yıldırım 1994: 1). Kıssada her ne kadar bir hikâye etme söz 
konusu ise de kıssa, hikâye değildir. Kıssanın hikâyeden veya meselden 
farkı, kıssada anlatılan olayın gerçek, yaşanmış, tarihî doğruluk taşıyan 
nitelikte olmasıdır; buna karşılık hikâye veya meselde anlatılan olayın 
özelliği yaşanmış, gerçekleşmiş olması değil; yaşanabilir, gerçekleşebi-
lir olmasıdır. Yani hikâye anlatıcısı itibarî bir âlemde itibarî bir olay, 
zaman, mekân ve kişiler kullanarak bir kurgu yapmaktadır. Kurgulanan 
bu hikâye veya mesel, gerçek, yaşanmış bir olay değil, anlatıcının oluş-
turduğu varsayılan gerçektir.

Kur’ân-ı Kerim’de anlatılan “kıssa, Kur’ân’ın esas hedeflerini ger-
çekleştirme vesilelerinden biridir. Kur’ân-ı Kerim, her şeyden önce bir 
dinî davet ve tebliğ kitabıdır. Kıssa da bu daveti duyurma ve tebliği be-
nimsetme araçlarındandır.” (Yıldırım 1994: 1). Kıssanın bir araç olarak 
belli amaçlar için anlatılır olması, elbette ki insan ruhunu etkisi altına 
alacak bir estetikle biçimlendirilmesini gerektirmiştir. Bundaki amaç 
ise, okuyanı veya dinleyeni geçmişte yaşanan olayın atmosferine sok-
mak, okuyan ve dinleyene olayı yeniden yaşatmak; dolayısıyla yapılan 
davetin, tebliğin somutlanmasını, görünür kılınmasını sağlamaktır.

Kıssaların anlatılma nedenlerinden biri de anlatılan olay ve du-
rumlardan insanların ders almasını sağlanmaktır; çünkü insan din-
lediği, okuduğu bir kıssada imrenilir, takdir edilir olanlarla şerrinden 
kaçınılması gerekenleri bir arada görerek kendi düşünüş ve davranış-
larına çeki düzen verir. Kur’ân-ı Kerim’de anlatılan kıssalar bu açıdan 
değerlendirilecek olursa, ilk peygamber Hz. Âdem’den başlayarak son 
peygamber Hz. Muhammed’e kadar yaşayan bütün peygamberlerin 
Allah tarafından İslâm’ı tebliğ etmek üzere gönderildikleri, insanlara 
nelerin hayır nelerin şer olduğunu tebliğ etmede yaşadıkları olayları, 
ideal insanın nasıl olması gerektiği, gibi bilgilere ulaşılır. Bu bilgiler ya-
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şayan insanın, düşünce ve davranışlarında izleyeceği yönü belirleme-
sinde yol göstericilik yapacaktır.

Tarihî süreç içinde insan karşılaştığı olay ve durumları değerlen-
dirirken geçmişte yaşanmış olay ve durumlardan yararlanır. Olaylar 
arasındaki koşutluklardan, benzerliklerden hareket ederek geçmişte 
insanların nasıl yaşadıkları, hangi olay ve durumlar karşısında nasıl 
hareket ettiklerini, karşılaşılan müşkilleri nasıl hallettiklerin anlama-
ya çalışır ve tarihten dersler çıkararak yeni olay ve durumlara karşı ta-
vırlar geliştirir. Eski insanların durumu, karşılaştıkları felaketler, bir 
neden-sonuç mantığı içinde anlatılarak onlar gibi yaşayan, eylemde 
bulunan insanların da aynı felaketlere uğrayacakları belirtilir. Kısacası 
insanlar okudukları veya dinledikleri kıssadan kendilerince bir hisse 
çıkarır. “Bu bağlamda kıssalarda iyi ve kötünün modelleri ortaya kona-
rak erdemlere ve ahlâkî olgunluğa teşvikle kötülüklerden sakındırma 
amacı güdülmüştür. Bu teşbih ve caydırmalar teşbih, temsil, mecaz, is-
tiare gibi edebî sanatlar ve tasvirlerle somutlaştırılmış resim tabloları 
halinde gözler önüne serilerek tesirin tonu edebiyat ve sanat boyutuyla 
da desteklenmiştir.” (İA 2002//25:499).

Eski Türk kültüründe, bilindiği üzere, toplumu derinden etki-
leyen olayları manzum şekilde hikâye ederek kopuz eşliğinde anlatan 
ozanlar vardır. Bu ozanlar konar-göçer Türk boyları arasında gezen sa-
natçılardır. Dede Korkut Oğuznâmeleri’nde “Kolça kopuz götürüp ilden 
ile bigden bige ozan gezer, er nâmerdin, er nakesin ozan bilür.” (Ergin 
1989: 75) sözleriyle bu gerçeğe işaret edilir. Yine, Duha Koca Oğlu Deli 
Dumrul Boyunun sonunda “Dedem Korkut gelüben boy boyladı soy 
soyladı. Bu boy Deli Dumrul’un olsun, menden sonra alp ozanlar söyle-
sin, alnı açuk cömerd erenler dinlesün didi” (Ergin 1989:184) sözleriy-
le de alp ozanların halk arasında yaşanan olayları, durumları gittikleri 
yerlerde çalıp ayttıkları gerçeği dile getirilir.

İslâmiyet’in Türk boylarınca kabulü sürecinde kendilerini halka 
İslâmiyet’i anlatmak ve benimsetmek görevi ile yükümlü gören derviş-
ler, Türk topluluklarının âşina oldukları ozanlara benziyor ve onların 
tavırlarıyla hareket ediyorlardı. F. Köprülü’nün de belirttiği gibi (1991: 
19) halkın ata, bab/baba adını verdiği bu dervişler, İslâmiyet’in benim-



28

HAKÎM SÜLEYMÂN ATA 

setilmesi yönünde Allah rızâsı için halka ilâhîler, hikmetler söylüyor, baş-
ta Kur’ân’da geçen kıssalar olmak üzere İslâmiyet’in yayılması sürecinde 
İslâmiyet ve İslâmiyet öncesi yaşanmış olayların hikâye edilmesi sonucu 
oluşan kıssaları, onların anlayacağı bir dil ve üslûpla anlatıyorlardı.

Gerek hikmetlerin söylenmesi gerekse kıssaların anlatılmasının 
esas amacı, halka İslâmî bir şevk ve heyecanla İslâm akîdelerini ve an’a-
nelerini yayarak onları irşâd etmekti. Bu açıdan bakıldığında Bakırgan 
Kitabı’nda Hakîm Süleymân Ata’nın kıssaları, İslâmî mesajların, 
İslamîyet’in öngördüğü insanın, toplumsal yaşamdaki ilişkilerin nasıl 
olması gerektiğini bildirmede, halkı bu anlamda bilgilendirme ve ha-
rekete sevk etmede bir araç olarak kullanılmıştır. Bakırgan Kitabı’nda 
Hakîm Süleymân Ata adına bağlanan birçok kıssa vardır ve manzum 
olarak yapılandırılmışlardır. Çalışmamızdaki sıralarına uygun olarak 
bu kıssalar hakkında kısa bilgiler verelim:

1. Hz. Mûsâ-Hz. Hızır Kıssası

Kur’ân’da Tâ-hâ suresinde Hz. Musa’nın Allah’ı vasıtasız ola-
rak işitmesi ve Allah tarafından peygamber olarak seçilmesi anlatılır. 
Bakırgan Kitabı’nda da hem bu gerçek hem de Hz. Musa’nın Hz. Hızır’la 
karşılaşması anlatılır. Kitabımızın 22. manzumesinde anlatıldığına göre 
Hz. Musa, Allah’a âşık olarak O’nu görmeyi diler; ancak Allah bu isteğe 
“Sen beni göremeyeceksin” mealinde “Len terânî” şeklinde cevap ve-
rir. Allah burada Hz. Musa’ya peygamberlik ve Tevrat ilmini verir. Bu 
ilimle gururlanan Hz. Musa, gönlünden “Benim gibi bir âlim daha var 
mı?” diye geçirdiği esnada “Senden daha âlim var” diye bir âyet gelir. 
Bunun üzerine Hz. Musa, o âlimi aramak üzere yola çıkar ve Hz. Hızır’la 
karşılaşır. Hz. Hızır, Hz. Musa’ya “Allah, peygamberlik ilmini sana verdi, 
ledün ilmini de bana verdi” der. Hz. Hızır’la arkadaşlık eden Hz. Musa, 
iradesini Hz. Hızır’a vererek O’na mürit olur. Birlikte yolculukları sıra-
sında Hz. Hızır’ın, Hz. Musa’ya garip gelecek birçok davranışı olur. Hz. 
Hızır “Hangi yola gidersem karşı durmayacaksın, söylediğimden başka-
sını da yapmayacaksın” diye Hz. Musa’ya yemin ettirir. Kıssa bu şekilde 
biter ancak, bu konudaki rivayetlere göre Hızır “Artık benimle bu yol-
culuğa dayanamayacaksın” diyerek Hz. Musa’dan ayrılır.



29

HİKMETLER VE KISSALAR

2. İbrahim Kıssası

Bu kıssada Hakîm Süleymân Ata, şeyhi Ahmed Yesevî’nin oğlu 
İbrahim’in öldürülmesini konu eder. Kıssada, Bakara suresinde anlatı-
lan ve Hz. Musa’nın Allah’ın çağrısına uyarak Tur dağına gidip orada 40 
gün kaldığı sırada Sâmirî adlı kişinin İsrailoğullarını kandırarak onları 
doğru yoldan çıkardığı ve altından yapılmış bir buzağıya tapındırdığı 
hadîse telmih edilerek İbrahim’i öldürenlerin de tıpkı Sâmirî’ye kanan 
İsrailoğulları gibi sapıklık içinde oldukları anlatılır. Ahmed Yesevî’nin 
çok sevdiği ve babasının adını koyduğu İbrahim’i aklı şaşan, sapıtan bir 
güruh başını keserek öldürürler. Ahmed Yesevî’nin ermiş olsa yaptık-
larını bileceğini, kendileriyle kavga ederek kendilerini rezil edeceği-
ni düşünen sapıklar, Ahmed Yesevî’nin her şeyin Allah’tan geleceğine 
olan inançla kendilerine karşı bir tepkide bulunmamasını anlayamaz-
lar. Ancak, olayın vuku’ bulmasından üç gün sora Allah tarafından ce-
zalandırılırlar.

Üç kün ötmey Süpri halknı demi çıktı
Bir pâresin kolab kilib yirge soktı
Ba‘zılarnı yürek bagrı irib aktı
Kahrı katıg korkub turung dostlarım a

(37/29)

3. Mi’râcnâme

Mi’racnâme, Hz. Muhammed’in Allah’ın huzuruna yaptığı yolcu-
luğu anlatan kıssalara verilen addır. İsrâ, sözlükte gece vakti yapılan yol-
culuk; mi‘rac ise, urûc kökünden gelen yükseğe çıkmak veya yukarılara 
çıkmakta kullanılan merdiven benzeri bir araç anlamına gelir. İslâmî 
terimler olarak İsrâ ve Mi‘rac, Hz. Peygamber’in Mescid-i Haram’dan 
Mescid-i Aksâ’ya, oradan da Sidretü’l-Müntehâ’ya ve Allah’ın huzuruna 
kadar devam eden bin bir hikmet ve sırlarla dolu olan yolculuğunun 
adıdır. Mi’raç hakkında Kur’an-ı Kerim’de şöyle bilgi verilmektedir: 
“Kutlu Muhammed’i bir gece Mescid-i Harâm’dan, kendisine bir kısım 
âyetlerimizi göstermek için, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i 
Aksa’ya götüren Allah’ın şânı yücedir.” (İsrâ/1)
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Gerek Kur’ân’da gerekse bu konudaki hadîslerde hakkında bil-
gi verilen bu yolculuk, pek çok şair ve edibe konu olmuştur. Hakîm 
Süleymân Ata da bu konuyu kendi duyuş ve dile getiriş özellikleriyle iş-
lemiştir. Onun kıssası Hz. Peygamber ve O’nun maruz kaldığı hakaretle-
rin anlatımıyla başlar: Kudret sahibi Allah, insanlara bir armağan olarak 
kendi nurundan yarattığı ve “Sevgili” diye ad koyduğu Hz. Muhammed 
Mustafa’yı göndermiştir. Hakîm Ata, O’na ümmet olmaktan büyük gu-
rur ve sevinç duyar; çünkü her kim, O’nun ümmeti olmuşsa, o kişi cen-
nete girecektir. Kim ki Hz. Muhammed’e ümmet olamadıysa ebediyen 
cehennem içinde kalacaktır. Peygamber’in yatsı namazını kılıp mes-
citten çıktığı sırada Ebu Cehil kapıda belirip “Dinimizi şaşırttın, insan-
ları caydırdın, büyücü Muhammed” diye O’na hakaretlerde bulunur. 
Peygamber bu sözlere üzülerek Ümmühan’ın evine gelir. Seccadesini 
sererek arz namazı kılar ve yatağına yatar; gönlü uyanık, bedeni uy-
kudadır. Allah, Cebrail’e cennetten Burak’ı almasını ve “Habibim” de-
diği Hz. Muhammed’e varmasını buyurur. Cebrail, aldığı buyrukla Hz. 
Peygamber’e gelerek Allah’ın selâmını iletir. Cebrail Burak’ın dizginini, 
Mikail üzengiyi tutar. İsrafil de yardım eder ve Hz. Peygamber’i Burak’a 
bindirirler. Sağında Cebrail, solunda Mikail, önünde İsrafil ve arkasın-
da da Azrail olarak yola çıkılır; yedi kapıdan geçilir. Hz. Peygamber yol-
da birçok sırra vakıf olur, merak ettiklerini öğrenir ve Mescid-i Aksa’ya 
gelinir. Burada gelmiş geçmiş bütün peygamberler, evliyâlar hazırdır. 
Hz. Peygamber onlarla selamlaşır ve onlara imamlık ederek namaz kıl-
dırır, dua eder; bütün peygamberler de “Amin” derler. Hz. Muhammed, 
mescidin eşiğine gelir, önüne nurdan bir merdiven kurulur. Cebrail’in 
kılavuzluğunda yolculuk başlar ve sırasıyla göğün katlarına ulaşılır. Hz. 
Muhammed, göğün dördüncü katında Hz. İsâ ile, beşinci katında da Hz. 
Musa ile görüşür. Dokuzuncu gök katından geçip Sidre makamına, ora-
dan da Ufuk makamına varır. Cebrail buradan öteye geçmesine izin ol-
madığını, geçerse kanatlarının yanacağını söyler. Allah katından Refref 
adı verilen bir minder iner. Hz. Peygamber bu mindere binerek sayısız 
perdelerden geçer ve insan için tanımlanamaz bir âleme, mekansızlı-
ğa ulaşır. Mi’âc’ın bundan sonraki aşamaları Kur’ân’da şöyle anlatılır: 
“Allah o anda kuluna vahy edeceğini etti. Muhammed’in gözünün gör-
düğünü gönlü yalanlamadı. Ey inkarcılar onun gördüğü şey hakkında 
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kendisi ile tartışır mısınız? Andolsun ki Muhammed Cebrâil’i sınırın so-
nunda (Sidretü’I-Müntehâ’da) başka bir inişinde de görmüştür. Orada 
Me’vâ cenneti vardır. Sidre’yi bürüyen bürüyordu. Muhammed’in gözü 
oradan ne kaydı ne de onu aştı. And olsun ki Rabbinin varlığının büyük 
delillerini gördü.” (Necm/10-18). Hakîm Ata, mi’râcnâmesinde Allah’ın 
Hz. Peygamber’e “Dost dostuna gelir de boş gelmez, ne getirdin?” diye 
sorduğunu, Hz. Peygamber’in de

“Tört nemerse kiltürdim
Yokdur sening gencinde
Cürm, hâcet, yoksızlık
Törtinçi yazık”tidi ya

Ong kolımda niyâzım
Sol kolımda hâcetim
‘Ümmetlerim günahın
Kiçrü birgil”tidi ya

(58/80, 81)

Cevabını verdiğini belirtir. Allah, Hz. Peygamber’e bu anın dilek 
vakti olduğunu ve ne dilerse kabul olacağını, yeri göğü yaratmasındaki 
sebebin Hz. Muhammed olduğunu söyler. Buradan sonrasında dönüş 
başlar. Hz. Peygamber bir çok sırra mazhar olur, cenneti ve cehen-
nemi, kendi babasını ve anasını görür ve evine gelir; odasına geçer. 
Yattığı yatak henüz sıcaktır. Sabah olur, Hz. Peygamber mescide gider. 
Ashabına olanı biteni anlatır. Hepsi de inanıp imân ederler. İnanmayan 
münafıkların yüzleri kara olur. Hakîm Süleyman Ata, kıssanın sonunda 
“Peygamber’in mi’râcını işit ve imânını tazele” diye öğüt verir ve kendi-
sinin bu kıssayı dostlarına bir yâdigâr olarak bıraktığını söyler.

4. Hz. İsmail Kıssası

Kur’ân-ı Kerim’de, Hz. İsmail’den pek çok surede (Bakara, Âl-i 
İmrân, Nisâ, Saffât) söz edilir. Özellikle de Saffât suresinde O’nun nasıl 
bir teslimiyet içerisinde kurban olmaya rıza gösterdiğinden bahsedilir: 
“Rabbim, bana iyilerden olacak bir çocuk ver” diye yalvardı. Biz de ona 
yumuşak huylu bir oğlan müjdeledik. Çocuk kendisinin yanı sıra yürü-
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meye başlayınca ‘Ey oğulcuğum, doğrusu ben uykuda iken seni boğaz-
layacağımı görüyorum, bir düşün ne dersin?’ dedi. ‘Ey babacığım, ne ile 
emrolundunsa yap. Allah dilerse, sabredenlerden olduğumu görecek-
sin’ dedi.” (Saffât/100-102).

Hakîm Süleymân Ata, Hz. İbrahim’in ve Hz. İsmail’in Allah’ın bu 
denemesi (“Doğrusu bu apaçık bir deneme idi” Saffât/106) karşısındaki 
teslimiyetlerini sade, akıcı bir dil ile anlatmıştır. İsmail Kıssası dünya-
nın geçiciliğinin vurgulanmasıyla başlar. Hakîm Süleymân Ata, Allah’ı 
dileyen kimsenin dünya zevkleriyle ömrünü geçirmeyeceğini, bu dün-
yanın kimseye kalmadığını, geçici olduğunu, önemli olanın er kişinin 
vazifelerini yerine getirmesi olduğunu belirtir. Bundan sonra kıssa şöy-
le devam eder: Allah, Hz. Halil İbrahim’den kurban ister. Hz. İbrahim 
develer kurban eder; ancak Allah, Cebrail’i göndererek “Bir gönül içine 
iki sevgilinin sığmayacağını” bildirir. Bunun üzerine Hz. İbrahim evi-
ne gelir, sırrını gerek hanımı Hacer’den gerekse Hz. İsmail’den saklar. 
Hacer’e İsmail’i yıkamasını, gözlerine sürme çekmesini, İsmail’i bir 
dostuna götüreceğini söyler. Hacer, İsmail’i hazırlarken Hz. İbrahim de 
bıçak, ip, bıçağı bilemek için elmas tedarik eder. Hz. İsmail hazır olun-
ca, babası elinden tutarak evden çıkar. Mekke’den çıkarak kıra doğru 
yürürler. Bu arada Şeytan, Hz. İsmail’e gelerek babasının onu kesme-
ye götürdüğünü, öğüdünü dinlemesini, babasıyla gitmemesini söyler; 
fakat Hz. İsmail’i kandıramaz. Baba oğul bir dağa gelirler. Burada Hz. 
İbrahim oğluna, Allah’a verdiği sözü, bu söz gereği yerine getirmesi ge-
rekli eylemi anlatarak razılığının olup olmadığını sorar. Hz. İsmail’in 
cevabı kıssada şu şekilde belirtilir:

“Rızâm budır ki kopgıl
Hak’nıng fermânın tutgıl
Manga rahîm kılmagıl
Bolma ‘asî”tidi ya

(59/27)

Hz. İsmail, babasına üç isteğinin olduğunu söyler. Birincisi, canın 
tatlı olduğunu, bu sebeple deprendiğinde kanının sıçrayacağını, asî ol-
maktan korktuğu için elinin, ayağının bağlanmasıdır. İkinci isteği, yü-
zünün yere konması ve babasının kendisine acımamasıdır. Üçüncü ve 
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son isteği ise, kanlı elbisesinin annesine verilmesi, annesinin Allah’ın 
hükmünün böyle olduğunu bilmesi ve duada kendisini unutmama-
sıdır. Bu sözlerden sonra baba oğul birlikte ağlarlar. Hz. İbrahim, oğ-
lunun istediği gibi davranarak onu kurban etmeye girişir. Fakat bıçak 
bir türlü Hz. İsmail’in boğazını kesmez. Hz. İbrahim sinirlenir ve bıçağı 
taşa vurur; bıçak, sapına kadar taşa gömülür. Hz. İbrahim, bıçağa “Taşı 
kesip İsmail’i kesmezsin, benim sözümü tutmazsın, bu ne sırdır?” diye 
sorar. Bıçak dile gelerek “Sen kes dersin, Allah ise kesme der, ben nasıl 
keserim” der. O esnada yer gök inler, sayısız melek gelir, Cebrail ise, 
Allah’ın selamını ileterek bir koç getirir. Hz. İbrahim, bu koçu kurban 
eder. Kıssa, bu koçun yününden sufîlerin hırka yaptığını, derisinin sof-
ra örtüsü olduğunu, Hz. İsmail’in soyundan ahir zaman peygamberi Hz. 
Muhammed’in geldiğini ve âlemin O’nunla şereflendiğini, ümmetinin 
rahata ereceğini söyleyerek biter. Hz. Muhammed’in Hz. İsmail soyun-
dan geldiği bilgisine Kur’ân’da yer verilmiştir. Kur’ân’da bildirildiği 
üzere İbrâhim ve İsmâil, Kâbenin temellerini yükseltiyorlarken şöyle 
dua ederler: “Rabbimiz, yaptığımızı kabul buyur, şüphesiz ki Sen hem 
işitir hem bilirsin’ dediler. Rabbimiz, ikimizi Sana teslim olanlardan kıl, 
soyumuzdan da Sana teslim olanlardan bir ümmet yetiştir. Bize ibâdet 
yollarımızı göster, tevbemizi kabul buyur; çünkü tevbeleri daima kabul 
eden, merhametli olan ancak Sensin. Rabbimiz, içlerinden sonra Senin 
âyetlerini okuyan, Kitâb’ı ve hikmeti öğreten, onları her kötülükten arı-
tan bir peygamber gönder. Doğrusu güçlü ve Hakîm olan ancak Sensin.” 
(Bakara/127-129). “İsmail a.s.’nin soyundan gelen tek peygamber olma-
sı nedeniyle, burada Allah’tan istenilen peygamberin Resulullah oduğu 
açıktır.” (Kuntman 2005: 42).

5. Yarım Elma Kıssası

Yarım Elma Kıssası, 699 yılında Kûfe’de doğup 767’de Bağdat’ta vefât 
eden, İslâm’ın hukuk öğretisini bir sistem haline getiren ve dört sünnî mez-
hebinden biri olan Hanefîliği kuran Ebu Hanife’nin nasıl bir baba ve annenin 
çocuğu olduğunu anlatan bir kıssadır. Kıssanın girişinde Allah’ın kudreti, 
insana verdiği nitelikler ve bu niteliklerle insanın olması gereken amacının 
ne olduğu, Hz. Muhammed’in âlemi şereflendirmek üzere gönderildiği bil-
gisi verilir. Sonra, Hz. Âdem ve son peygamber Hz. Muhammed’in soyundan 
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Kufe’de doğan Sabit oğlu Numân’ın nasıl bir süreç sonunda dünyaya geldiği 
anlatılır. Özetlemek gerekirse anlatılan kıssa şöyledir:

Sabit ırmakta abdest alırken su ile birlikte bir elmanın geldiğini 
görür. Nereden geldiğini, haram olup olmadığını düşünmeden elma-
nın yarısını yer. Fakat hemen hata ettiğini ve mutlaka elmanın sahibini 
bulup bedelini ödeyerek helal ettirmesi gerektiğini düşünür. Elmanın 
yarısı elinde olarak ırmağı takip eder ve yolu bir bahçeye çıkar. Orada 
karşılaştığı kişiye selam vererek elmayı gösterir ve karşılığını ödeyerek 
helâlleşmek istediğini belirtir. Bahçe sahibi, gelen delikanlının ibadet 
ehli biri olduğunu anlayarak onu bırakmak istemediğinden şartını 
yerine getirirse onu affedeceğini söyler. Şartı, adamın dilsiz, kör, aya-
ğı eli olmayan bir kızı vardır. Sabit’in bu kızla evlenmesini ister. Sabit, 
evlenirim dese, eli ayağı olmayan, kör ve dilsiz olan bir kızı ne yapsın. 
Evlenmem dese, ahiret azabı var. “Ahirette çekeceğim azabı, bu dünya-
da çekeyim.” diyerek çaresiz, adamın şartını kabul eder. Kızın babası ve 
anası bu karara pek memnun olurlar. Gerekli hazırlıklar yapılır, şenlik-
ler yapılıp Sabit ile kızı nikâhlarlar. Sabit gerdek odasına girer; girme-
siyle çıkması bir olur. Dışarıda, Sabit’in bu haline gülerler. Sabit, “Bana 
söylediğiniz kızınız bu değil, diğer kızınızı getirmişsiniz. Yalancı birinin 
kızını alamam” der. Kızın babası, “Sözümde yalan yok. Kızımın dili yok 
dememin sebebi, günah olan söz söylememesidir. Gözü yok dememin 
sebebi, yabancıyı görmedi, eli ayağı yok demememin sebebi ise, kötü 
işe yürümedi, kötü iş eylemedi.” der. Böylece iş tatlıya bağlanıp Sabit 
kıza eş olur.

Bu evlilikten bir oğlan olur ve adını Numân koyarlar. Numân altı 
yaşında mektebe gitmeye başlar. Bu sırada Kufe padişahı bir gün karı-
sına bir şaka yapar ve kadın kocasına “Bu yaptığından dolayı sen ce-
hennemliksin” der. Padişah da eğer kendisi cehennemlikse karısının da 
kendisinden boş olduğunu söyler. Padişah din adamlarını toplar, onlara 
“Bu konuda bir rivayet var mı? Üç gün içinde bulmazsanız hepiniz öle-
ceksiniz” der. Bütün âlimler toplanır, kitaplar karıştırılır, hiçbiri bu ko-
nuda bir açıklama bulamaz. Numân’ın hocası da bu âlimler arasındadır. 
Numân, hocasının sıkıntısının sebebini sorar. Hocası önce söylemek 
istemezse de Numân’ın “Bana söylemezseniz, üç gün oldu, perişan olur-
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sunuz” demesi üzerine durumu anlatır. Numân, hocasına kendisini pa-
dişaha götürmesini söyler. Hocası diğer âlimlere danışarak Numân’ı pa-
dişaha götürmeye karar verirler. Padişahın huzuruna çıkarılan Numân, 
yaşından beklenilmeyen bir yetkinlikle padişaha (Nâziât suresini oku-
yup anlamını bildirerek) kendisinin cehennemlik olmadığını, karsının 
da kendisinden boş olmadığını bildirir. Padişah bunun üzerine Numân’ı 
“Âzam” ilan eder. Numân’ın annesine varıp “Oğlun âzam oldu” diyerek 
müjde verirler. Annesi,

Cevâb birdi anası
İşitingler hem tidi
“Menim oglım üç yaşında
Â‘zam bolur irdi ya”

“Sudın almanı aldı
Bî-ruhsat anı yidi
Yarım alma şumlıgı
Altı yaşga kaldı ya”

(60/67, 68)

biçiminde cevap verir. Kıssa, Allah’ın emirlerine riayet ederek ha-
ram ve helâli ayırmanın, elma da olsa başkasının malına, hakkına tecavüz 
etmenin bağışlanamaz bir günah olduğunu belirterek biter.

6. Kıssa-yı Kûdeknâme (Çocuknâme)

Çocuk Kıssası, Hz. Peygamber’in çocuk sevgisini, kibirden gu-
rurdan uzak oluşunu ve alçakgönüllüğünü anlatan bir kıssadır. Kıssa, 
Hz. Muhammed’i övücü sözlerle başlar. Sonra yaşanan olayın anlatıl-
masıyla devam eder. Bir bayram sabahı yanında Hz. Ebu Bekir olduğu 
halde Hz. Peygamber bayram yerine gider. Bir duvar dibinde küçük bir 
çocuğun ağladığını görür. Yanına varıp çocuğa kim olduğunu, nereden 
geldiğini sorar. Çocuk, öksüz ve yetim olduğunu, elbisesinin olmadığı-
nı, aç olduğunu belirterek “Benim yaşıtım oğlanlar hoş elbiseler için-
de bayramlaşıyor, deveye biniyorlar” der. Hz. Peygamber de “Ben de 
sana deve olayım, bin sırtıma” diyerek çocuğu sırtına alır ve develer 
gibi bağırarak koşar. Sahabeler bu durumu görüp şaşırırlar. Ebu Bekir, 
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“Ey peygamber, bu çocuk sırtınıza binmeye layık mıdır?” diye sorar. O 
da “Evet” der. Hz. Peygamber, ashabının rahatsızlığını gidermek üzere 
onlara “Dostlar ceviz alıp gelerek beni çocuktan satın alınız” der. Hz. 
Ebu Bekir gidip ceviz getirerek çocuğa gösterir. Çocuk cevizleri isteyin-
ce “Eğer deveni verirsen cevizleri veririm” der. Çocuk, cevizleri almak 
için Hz. Peygamber’in sırtından iner. Hz. Peygamber burada,

“Yetîm hâlin sorungız
Garîb kolın tutungız”

(61/30)

diyerek öksüz ve yetimlere yardım edilmesini buyurur. Hakîm 
Süleymân Ata, kıssanın sonunda âlemin dürr-i yetîmi Hz. Peygamber’in 
çocuk tarafından kıymetinin bilinmeyerek altı cevize satıldığını, ancak 
insanların dünyanın bir ticarethâne olduğunu idrak ederek bu dünya-
da zarara uğramamak için yaşanan böylesi olaylardan ders almasının 
gerektiğini öğütler.

7. Hz. Meryem ile Hz. İsa Kıssası

Kur’ân’ın pek çok suresinde (Bakara, Âl-i İmrân, Mâide, Tevbe, 
Meryem, Enbiyâ, vd.) Hz. İsa ve Hz. Meryem hakkında bilgi verilmiştir. 
Türk halk kültüründe de Hz. İsa ve annesi Hz. Meryem’e derin bir say-
gı ve sevgi vardır; Hz. Meryem, Allah’a samimiyetle teslimiyeti, ibadeti, 
sabrı ile her zaman saygıyla anılmıştır.

Bu kıssada Hz. Meryem’in, oğlu Hz. İsa ile birlikteliği ve Hz. İsa 
henüz hayattayken gerçekleşen vefatı anlatılmıştır. Kıssa, Mevlâ’nın 
bir bağışı olarak şairin hatırına gelen kıssayı saklı tutamayacağını be-
lirtmesiyle başlamakta ve Hz. İsa’nın tanıtımıyla devam etmektedir. 
Kıssaya göre, Hz. İsa, Hz. Meryem’in oğlu ve Allah’ın has kuludur. Hz. 
İsa, dünyaya değer vermemiş, ahireti düşünmüş, gecesini gündüzünü 
ibadetle geçirmiş bir peygamberdir. Kıssada daha sonra, Hz. İsa’nın 
babası olmadan dünyaya gelişi, çeşitli mucizeler gösterdiği, gözsüzü 
görür hale getirdiği, aksağı yürüttüğü, ölüleri dirilttiği anlatılır. Sonra 
Hz. Meryem ile Hz. İsa’nın Lübnan dağına vardıkları, burada gündüz-
leri oruç tuttukları, geceleri ise namaz ve ibadetle meşgul oldukları 
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bilgisi verilir. Bu ibadetler esnasında Allah’ın buyruğu gereği Azrail, 
Hz. Meryem’e gelir. Hz. Meryem, yalnızdır; Azrail’den kendisine biraz 
zaman tanımasını, oğlu Hz. İsa’yla helalleştikten sonra canını almasını 
ister; ancak Azrail, bunun için bir izin olmadığını, bunun Allah’ın emri 
olduğunu söyler ve çaresiz bu emre itaat eden Hz. Meryem’in canını 
alır. Hz. İsa, geldiğinde annesinin öldüğünü bilemez, “Herhalde ibadet 
ederken uyumuş” diye düşünerek getirdiği yiyeceği bir kenara bırakır. 
O gün tan atıncaya kadar annesinin uyanmasını bekler. Bir süre sonra:

Bir ün kildi hevâdın
Meryem bardı dünyâdın
İtim kaldıng anadın
Âvâz mundak kildi ya

İsâ munı işitdi
Feryâd kılıb yıgladı
Bagrın irge koyuban
Bihûş bolıb yatdı ya

(63/36, 37)

Hz. İsa, annesinin ölümüne çok üzülür. Allah’a hitaben “Esirgeyen, 
bağışlayan Allah’ım, annem vefat etti, ben ne yapayım?” der. Allah, Hz. 
İsa’ya “Var git İsa ülkene” diye hükmünü bildirir. Hz. İsa bu hüküm üze-
rine kavminin bulunduğu yere gider. Onlara kendisinin peygamber 
olduğunu, annesinin öldüğünü söyleyerek onlardan kefenlik bez ister; 
fakat kendisine kefenlik bez vermezler. Çaresiz ve ümitsizce geri dön-
düğünde çadırların kurulduğunu, cennetten hurilerin gelip Meryem 
ana’yı yıkayıp kefenlediklerini görür. Cebrail imamlık eder, yetmiş bin 
melek Hz. Meryem’in cenaze namazını kılar ve Hz. Meryem’i defneder-
ler. Bu sırada Hz. İsa, “Allah’tan bir ferman gelse de mezar açılsa, an-
nemin yüzünü görsem” diye ağlar. Allah bu dileğe cevap verir, ferman 
buyurur; mezar açılır, Hz. Meryem dirilir ve oğlu Hz. İsa’ya neden sabır 
göstermediğini sorarak her şeyin Allah’ın hükmü gereği meydana gel-
diğini söyler. Kıssa, ârif kişinin yabanda gezdiği gibi, bir elbiseyi nakışla 
süsler gibi ve inci tanelerini dizer gibi Kul Süleymân’ın sözleri dizdiği, 
dolayısıyla bu kıssanın dile getirildiği bilgisiyle sona erer.
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Fuad Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar adlı eserinde 
“Ahmed Yesevî’nin halk edebiyatından alınma şekillerle hikmetler yaz-
dığını ve ondan sonra bu tarzda manzûmeler yazmanın Yesevî derviş-
leri arasında âdetâ bir an’ane şeklini aldığını kesin surette biliyoruz. Bu 
gün elimizde bulunan hikmetler Ahmed Yesevî’ye ait olmasa bile şekil 
ve ruh bakımından onların Yesevî’ye ait olanlardan tamamıyla farksız 
olacağına hükmedebiliriz.” (1984:124) tespitinde bulunur. Bu tespitte 
“hikmet yazma geleneği” nden söz edilse de XII. yüzyıl Türkistan’ı dü-
şünüldüğünde sözlü geleneğin de canlı şekilde yaşadığını/yaşatıldığını 
söylemek mümkündür.

Ahmed Yesevî tarafından başlatılan ve O’nun takipçilerince 
sürdürülen hikmet yazma veya hikmet söyleme geleneği içerisinde 
Hakîm Süleymân Ata’nın özel bir yeri olsa gerektir. Adına mal edilen 
Bakırgan Kitabı başta olmak üzere muhtelif kaynaklarda da bulunan şi-
irlerinin sözlü gelenek içindeki serüveni, dahası ne zaman ve kim veya 
kimlerce yazıya geçirildiği bilinemediğinden haklı olarak Süleymân, 
Kul Süleymân, Hakîm, Hakîm Hâce, Hakîm Süleymân, Hakîm Hoca 
Süleymân, Hakîm Ata, Kul Süleymân, Miskin Süleymân mahlaslı bü-
tün şiirler Hakîm Süleymân Ata’ya mal edilmektedir. Süleymâm Hakîm 
Ata’nın yaşadığı yüzyıl dikkate alındığında okuma-yazması olmayan 
dervişlerin de çeşitli yollarla Arap, Fars ve Türk yazılı kaynaklarından 
(başta Kur’ân-ı Kerim ve hadîslerden) yararlandıkları anlaşılmaktadır. 
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“Resmî eğitimin yaygın olmadığı dönemlerde Ahmed Yesevî’den baş-
lamak üzere resmî eğitim görmüş velî ve şairler ayrıca dönemlerinin 
aydın kişileri sohbetlerle, şiirlerle veya doğrudan doğruya kitap oku-
yarak okur-yazar olmayan büyük kalabalıklara çağın gerekli bilgi biri-
kimini, kabullerini iletmişlerdir.” (Günay 1992: 26). Bu açıdan hikmet 
yazma veya söyleme, dönemin sanatçı dervişlerince bir görev olarak 
kabul edilmiş, gerek üstat olarak benimsedikleri mutasavvıfların hik-
metlerini gerekse üstatlarının hikmetlerine benzer kendi yazdıkları 
veya söyledikleri hikmetleri halka iletmişlerdir. Hakîm Süleymân Ata, 
bir hikmetinde,

Kul Süleymân tarîkatda aydı munı
Defter kılıp ‘âlem içre yaydı munı
Her ‘âşıka kirek bolsa uşbu ma‘nî
Ma‘nî bilmes pîr hizmetin kılmagunça

(45/9)

diyerek hikmetlerini yazılı bir metin haline getirdiğini ve çevre-
sine de yaydığını söylese de şiirlerini/hikmetlerini yazdığı veya söyle-
diği dönem ile şiirlerin/hikmetlerin yazıya geçirildiği dönem arasın-
daki geçen sürede sözlü gelenek ortamında bu şiirler, “sözlü gelenek 
ortamının yaratma, nakletme, ezberleme ve hatırlama süreçlerinde 
sahipsiz kalmış” (Oğuz 2003:33) olabilir ve gerek bu tarzda şiirler ya-
zan veya söyleyen dervişler gerekse halk, bu şiirleri Hakîm Süleymân 
Ata’ya mal etmiş olabilir. M. Eliade, (2006: 70) tarihî bir olayın halk bel-
leğinde en fazla iki-üç yüzyıl saklanabileceğini söylerken Lord Raglan, 
(2005: 314) bu süreyi yüz elli yıl olarak belirler; ki sözü edilen burada, 
yaşanmış somut bir olaydır. Oysa sözlü ortamın değişik bağlamlarında 
söylenmiş sözlerin hatırlanma şansları, yaşanmış bir olaya göre daha 
düşüktür. Sözlü kültür ortamında dolanıma giren şiir metninin her eş 
ve benzer metni (varyant ve versiyonu), birçok kişisel evrenin/içdün-
yanın dışavurumudur. Böyle olunca da sözlü ortamda üretilen herhan-
gi bir ürün, halk hafızasında aynı kalmaz ve bir diğerine de aynı şekilde 
aktarılamaz. Tarihî bir olay, durum, kısacası tarihî bir gerçeklik, “sözlü 
olarak aktarılırken ardı ardına her bir aktarmada biraz daha kılık de-
ğiştirir” (Hume 1995: 37).
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Walter J. Ong, Sözlü ve Yazılı Kültür adlı eserinde (1995: 34) M. 
Murko’nun “sözlü kültürde sözlü şiirlerin her söylenişte kelimesi ke-
limesine aktarılmadığı” nı belirttiğini söyler. Bu bilgiden de hareketle 
sözlü ortamda şiirlerin ozanlar ya da sıradan insanlarca kelimesi ke-
limesine ezberlenip aktarılmadığını, dolayısıyla da farklı bağlamlar-
da farklı şiir metinlerinin oluştuğunu söyleyebiliriz. Çünkü, Ong’un 
“Birincil sözlü kültür” olarak adlandırdığı, “yazı ve matbaa kavramları-
nın varlığını bile bilmeyen, iletişimin yalnızca konuşma dilinden oluş-
tuğu” (Ong 1995: 23) bir kültür ortamında şiir, sözlü olarak üretilmek-
te, değişik bağlamlarda dile getirilmekte ve yine sözlü olarak nakledil-
mekte olduğundan yazılı bir metinden mahrumdur. Hakîm Süleymân 
Ata adına bağlanan hikmet ve kıssalar, gerek sözlü üretilme gerekse 
sözlü aktarılma özelliği açısından birincil sözlü kültür ortamına/çağı-
na ait ürünlerdir.

“Yazıya geçirilen metinlerin yanı başında artık birer sözlü kültür 
tipine dönüşen bu kişilerin [Hakîm Ata, vb.] etrafında sözlü geleneğin 
üretime devam ettiğini unutmamak gerekir.” (Oğuz 2003: 33). Hikmet 
söylemenin Türk mutasavvıflar arasında gelenekselleştiği, halkın da 
değişik bağlamlarda ibadet olarak hikmet söylemeyi gerekli gördüğü ve 
sözlü gelenekte bu hikmetlerin değişebileceği, eş ve benzer metinleri-
nin oluşabileceği göz önüne alınırsa, Hakîm Süleyman Ata’ya bağlanan 
hikmetlerin sahibinin/üreticisinin eldeki hikmetlerin incelenmesi ile 
belirlenemeyeceği açıktır; çünkü gerek dervişler arasında gerekse halk 
arasında, farklı ortamlarda terennüm edilme sürecinde yeniden yapı-
landırılan ya da üretilen hikmetler Hakîm Ata’nın söyleyiş tadında ol-
muş ve onun adına maledilmekte sakınca görülmemiştir.

Yukarıda açıklamaya çalıştığımız süreç nedeniyle Hakîm 
Süleymân Ata’ya bağlanan şiirleri, bir tipe bağlanan şiirler olarak gör-
mekteyiz. Çünkü, elimizdeki şiirlerde geçen mahlasların peşinden gi-
derek şiirleri Süleymân Ata’nın yazdığına veya söylediğine hükmetmek 
yerine sözlü kültürde şiirin üretilme ve yazılı metin haline gelme süre-
cini dikkate alarak şiirlerin bir gelenek (veya bir tipe bağlanması) ola-
rak değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatindeyiz.
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HAKÎM SÜLEYMÂN ATA ŞİİRLERİNİN 
ÖZELLİKLERİ

Dil ve Deyiş Özellikleri

Hakîm Süleymân Ata adına bağlı şiirleri/hikmetleri dil açısından 
değerlendirmek oldukça güçtür; çünkü bu şiirler sözlü gelenek içinde 
zamana ve coğrafyaya göre dil özellikleri kazandığından farklılıklar 
göstermektedir. Şiirlerin dilini “müşterek Orta Asya yazı dili dairesine 
dahil etmek veya Doğu Türkçesi yazı dili kabul etmek en akla uygun 
olanıdır.” (Eraslan 1991:39).

Şiirlerde “hâkim olan ruh tamamen Divân-ı Hikmet ruhu-
dur.” (Kaya 1998: 77). Şiirlerde açık şekilde Yesevî üslûbu hâkimdir ve 
Yesevî’nin hikmetlerinde kullanılan ölçüler, şekiller, dil ve üslûp kulla-
nılmıştır. Şiirlerde yedili, sekizli, on birli, on ikili, on dörtlü hece ölçüleri 
veya Fâ i lâ tün/Fâ i lâ tün/Fâ i lâ tün/Fâ i lün, Me fâ î lün/Me fâ î lün/ Fe 
û lün, Fâ i lâtün/Fâ i lün, gibi aruz kalıpları kullanılmıştır. Ancak bir-
çok şiirde ölçü düzensiz, bozuktur. Şiirlerin yazılı edebiyatın olduğu 
kadar sözlü edebiyatın da malı olduğu düşünülürse, zaman içerisin-
de birtakım değişikliklere uğramış olacağı, ölçülerde de bozulmalara 
uğrayacağı kesindir. Bununla birlikte özellikle şiirlerin duraklarındaki 
düzenlilik, sözgelimi 4+4+4 şeklindeki duraklar şiirlere “çok canlı ve 
hareketli bir üslûp kazandırmış, âdeta bir zikir ritmi ortaya çıkarmış-
tır.” (Ercilasun 2000: 226).

Hikmetler/şiirler genel olarak beş ile on beş arasında değişen 
dörtlüklerden oluşmuştur. Gazel tarzındaki hikmetler ise beş ile sekiz 
beyit arasında hacimlenmiştir. Bunların yanında “kıssa” şeklindeki şi-
irlerin hacmi ise, konunun işlenişine göre şekillenmiştir. Hikmetlerde 
genel olarak yarım kafiye, bunun yanında tam ve zengin kafiye de kul-
lanılmıştır. Ayrıca rediflere de geniş yer verilmiştir. Kafiye oluşturacak 
kelimelerin seçiminde sözlü aktarımın bir özelliği olarak kulağa göre 
kafiye esas alınmış, dörtlükler sonunda sıklıkla rediflere yer verilmiştir.

Halka yeni dînin, İslâmiyet’in anlatılması, benimsetilmesi yö-
nünde kendisini görevli sayan Yesevî dervişlerinden biri olan Hakîm 
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Süleymân Ata, Allâh rızâsını kazanmak, halka yeni bir yaşayış şeklini 
önermek gibi bir düşünceyle halkın zevk ve anlayışına da uymayı bir 
gereklilik olarak algılıyordu; ki sözün özlü olması, dinleyenin hafıza-
sında kolay yer etmesi için şiirlerini halkın aşina olduğu dil ve şekilde 
dile getiriyordu. Konularını ise, İslâm dîninin esaslarından ve tasav-
vuf düşüncesinden alıyordu. Seslendiği geniş kitlenin soyut düşün-
me düzeyi ve yaşanılan çevre şartları içindeki rûhî durumlarını da iyi 
bilen Hakîm Ata ve benzer dervişler, onların anlayabileceği bir yolla 
İslâmiyet’i ve tasavvufu daha somut, görünür, yaşanır bir şekilde, yani 
“daha çok şer’î ve ahlâkî birtakım mes’eleleri nasîhat verici bir emir 
şeklinde tebliğ ederek uhrevî saadet için mutlaka onlara bağlı kalma 
lüzumunu anlatmağa çalışmıştır.” (Tahralı 2000:187). Hakîm Süleymân 
Ata şiirlerinde konu ve söyleyiş biçimi, mürşîdi Hoca Ahmed Yesevî’nin 
dikkat ettiği ilke ve kurallar çerçevesindedir; yani “Peygamber vârisi 
olup ilâhî ilimleri tebliğ eden ve havâs zümresine mensup has (seçkin) 
bir kimse olan Ahmed Yesevî’nin Hikmet’leriyle halka hitâp ederken 
halkın idrâk ve anlayış seviyesini göz önünde bulundurması” (Tahralı 
2000:188) gibi Hakîm Süleymân Ata da hikmetlerini halkın rahatlıkla 
anlayabileceği ve bir diğer insana aktarabileceği sâdelik ve üslûpta dile 
getirmiştir; ancak bu, Hakîm Süleymân Ata hikmetlerinin anlam de-
rinliğinden uzak olduğu anlamına gelmemelidir. Zira Hakîm Ata şiirle-
rinde İslâm dininin temel esasları ve tasavvufî yaşayış biçimi anlatılır-
ken görünenin, anlaşılanın altında çok derin anlamlara da ulaşılması 
mümkündür. Elbette ki temel amaç anlaşılarak öğretmek olduğu için 
hikmetlerde sanat yapma endişesinden uzak, ancak içten bir söyleyiş 
yeğlenmiştir.

Anlatım Tutumu

Daha önce de değindiğimiz gibi sözlü gelenek içerisinde üreti-
len, dolanıma giren ve bu süreçte eş ve benzer metinleri oluşan şiirle-
rin belli bir sanatçıya bağlanması oldukça yaygın ve olağan bir durum-
dur. Bu açıdan Hakîm Süleymân Ata adına bağlı şiirlerde, ister Hakîm 
Süleymân Ata tarafından söylenmiş veya yazılmış şiirler olsun isterse 
başka başka kişiler tarafından üretilip Hakîm Süleymân Ata adına bağ-
lanmış şiirler olsun bu şiirlerin “yaratıcıları tarafından eserlerinin yük-
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lenmesini istedikleri fonksiyon veya fonksiyonlar vardır. Bir başka ifa-
deyle anlatanın kullandığı geleneksel anlatım ile iletişim kurduğu din-
leyiciye vermek istediği mesaj veya dinleyicide oluşturmak yahut uyan-
dırmak istediği duygu ve düşünceler söz konusudur.” (Çobanoğlu 2000: 
90). Sanatçı, çevresindeki insan topluluğunun yapısını, ideal olarak gör-
düğü özellikleri, maddî-manevî ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak 
sözünü/şiirini yapılandırır. Seçtiği konuyu hangi duygu, düşünce ve ör-
neklemelerle sunacağını, hedef kitlesinde oluşturmak istediği düşünce 
ve davranış değişikliğini hesaplar. Bu, sanatçının amaçları çerçevesinde 
oluşturduğu konuyu işleyiş biçimi ya da anlatım tutumudur. Bu açıdan 
Hakîm Süleymân Ata şiirlerine baktığımızda dinleyicisinde veya okuyu-
cusunda uyandırmak istediği duygu ve düşünceler, İslâmiyet’in doğru 
anlaşılması ve tasavvufî yaşama şeklinin ideal yaşama şekli olarak geniş 
kitlelere benimsetilmesi olduğu görülür. Böylesi bir hedefi gerçekleş-
tirmede şiiri bir araç olarak gören Hakîm Süleymân Ata, konularını da 
hedefledikleri çerçevesinde seçmiş, hitap ettiği insanlara rahatlıkla an-
layacakları bir dil ve zihinlerinde kolayca canlandırabilecekleri görün-
tüler şeklinde örneklemelerle şiirlerini oluşturmuştur.

Hikmetleri ve kıssaları göz önüne alınarak Hakîm Süleymân 
Ata’nın şiirlerindeki konular şöyle sıralanabilir:Allâh, Allâh’ın vasıf ve 
isimleri, Allâh aşkının gerekliliği ve güzelliği, Allâh’ı zikr etme. bâkî ve 
fanî olanlar. Hz. Muhammed, Mir’ac, Hz. Muhammed’in vefâtı. İmân ve 
Kur’ân sahibi olmak, Kur’ân-ı Kerim’in nitelikleri. Nefs terbiyesi, nefse 
uymanın kötülükleri, nefsle rûhun çekişmesi. İbadet, mü’min kişinin 
özellikleri. Şeriat, şeyhe bağlanma, tarikat, dervişlik, hakikata ulaşma, 
Allâh’a ulaşma arzusu. Ölüm ve sonrası, kıyamet gününün âlametleri, 
kıyamet günü, cennet, cehennem. Hızır ve İlyas peygamberler, Mûsâ 
peygamberin Hızır’la karşılaşması. Hz. İbrahim’in oğlu İsmail’i kurban 
etmek istemesi. Şeyh Ahmed Yesevi, Ahmed Yesevî’nin oğlu İbrahim’in 
öldürülmesi. Zamandan şikâyet.

Hakîm Süleymân Ata’nın hikmet ve kıssalarında İslâmiyet’in 
esasları, uyulması gerekli emir ve yasaklar anlatılırken özellikle derviş-
çe bir yaşayışa vurgu yapılır. İnsanın kendisini, yaratılışını, yaratılışın-
daki sırrı bilmesi ve ona göre bir hayat sürmesinin gerekliliği üzerinde 
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durulur. İdealize edilen insan tipi, İslâm’ın emir ve yasakları çerçeve-
sinde yaşayan, yaşadığı süre içinde de “hakikat”ın peşinde olan mümin 
bir insandır. Bu yönüyle şiirlerin kaynağı Kur’ân-ı Kerim’dir.

Mutasavvıf kişinin kimliğinin oluşması, onun yetişme biçimine, 
yani eğitimine ve bu eğitimde bir mürid olarak gösterdiği çabaya bağ-
lıdır. Elbette devrin siyasî, ekonomik ve toplumsal yapısı, dolayısıyla 
devrin ihtiyaçları da mutasavvıfın düşünce ve eylemlerinde etkili olur. 
Mutasavvıfın düşünce ve eylemleri göz önüne alınınca, onun “iradeci” 
veya “bilgici” bir mutasavvıf olup olmadığı görülür. “İradeci mutasavvıf, 
Allah’ın sıfatlarını takınmak ister, kendi iradesini Allah’ınkiyle birleştir-
mek ister. Böylece bağdaştırlması güç, yazgı ile özgür irade çıkmazının 
ortaya koyduğu kuramsal güçlükleri yenmiş olur. Bu tasavvuf türü kolay 
bir hayat biçimi gibi görülür. Bilgici mutasavvıfsa Allah’ı daha çok tanı-
mak ister. Evrenin yapısını anlamaya ya da Allah’ın ne dereceye kadar 
tecelli ettiğini açıklamaya çalışır; ancak hiçbiri de O’nun zatını bilmeye 
kalkışamaz. İslâm tasavvufunda her iki yön de eşit güçtedir, daha sonra 
ise birbirine karışmışlardır.” (Schimmel 2000: 16).

Süleymân Hakîm Ata’nın hikmet ve kssalarında çizilen mutasav-
vıf tipi, Allah’ı araştıran, O’nu daha iyi tanımak isteyen birinden öte, 
O’na kayıtsız, şartsız teslim olmuş, O’nun esirgeyiciliği ve bağışlayıcı-
lığına inanmış iradeci bir mutasavvıftır. Allah’a, O’nun emir ve yasak-
larına son derece bağlı ve o emirleri yerine getirmede kaygılı, korkan 
bir insan olarak o, “Tanrı’nın azabından emin olma ve Cehennemden 
kurtularak Cennete girme ümidine dayalı zühdî tasavvuf” (Ocak 1996: 
134) tarafındadır. Her ne olursa, ne görürse, ne yaşarsa Allah’tan bilen 
ve davranışlarını daha iyi bir kul olma yolunda düzenleyen bir muta-
savvıf tipidir. Cami, bu konuda mutasavvıfları ikiye ayırır: “Bir yanda, 
dünyadan büsbütün elini eteğini çeken ve ‘Bir’in Bir’e kaçışında sırf 
kendi kurtuluşunu düşünenler; öte yanda, tasavvuf yaşantısı sonucu, 
daha ulu, daha kutsanmış bir zihin çerçevesi içinde dönüp başkalarını 
doğru yola sokabilenler.” (Schimmel 2000: 17). Bu tasnif çerçevesinde 
Yesevî geleneği dervişlerinin ortak bir özelliği olarak Süleymân Hakîm 
Ata da edindiği bilgiyi etkin bir biçimde kullanarak çevresindeki in-
sanları doğru yola sokmaya çalışan bir mutasavvıf-şairdir. Bu yönde, 
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yukarıda da sıraladığımız gibi, hikmet ve kıssalarında dinî-ahlakî bir 
yaşantının ilkelerini, Hz. Peygamber ve İslâm büyükleri hakkında an-
latılanlardan çıkarılacak dersleri, insanın yaratılışının amacına uygun 
olarak yaşamasının gerekliliğini, vd. çevresindeki insanlara bir propa-
ganda edâsıyla dile getirerek onları idealize edilen yaşama şekline sok-
maya çalışmıştır.

HAKÎM SÜLEYMÂN ATA’NIN ŞİİRLERİNDE 
İNANÇ

1. Allâh

İsim, bir varlığı, kişiyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıkla-
maya, bildirmeye yarayan sözdür. Kur’ân-ı Kerim’de bir ve tek olduğu, 
her şeyden müstağni olduğu, doğmamış ve doğurmamış olduğu, her 
şeyi var ve yok etmeye kudretli olduğu, vb. özellikleriyle anılan yaratı-
cıya verilen ad “Allâh” lafza-ı Celâldir. Tâ-hâ sûresinin 8. âyetinde “En 
güzel isimler O’nundur.” ve Haşr sûresinin 24. âyetinde “O, var eden, 
güzel yaratan, yarattıklarına şekil veren, en güzel adlar kendisinin olan 
Allâh’tır” bilgisi verilmektedir. İnsan, Allâh’ı tam olarak anlamak ve 
kavramaktan acizdir. Allâh’ın isimleri, Allâh’ı anlama ve kavramada in-
san için birer anahtar rolü görürler. Din bilginleri (Tirmizî, İbn Mace, 
vd.) Allâh’ın güzel isimleri (Esmâ-i Hüsnâ) olarak 99 isimden söz edil-
se de üç yüzü aşkın isimle anıldığı bilinmektedir. (Sarıtoprak 2005). 
Ancak, “Kur’ân-ı Kerim’de Allâh’ın isimlerinden hiç biri lafza-ı Celâlin 
(Allâh) yerine kullanılmamıştır.” (Cemel 2000: 104).

Hakîm Süleymân Ata’nın hikmet ve kıssalarında Allâh, gerek 
Esmâ-i Hüsnâ’daki isim ve sıfatları gerekse Esmâ-i Hüsnâ’da geçme-
yen isimleriyle anılmıştır: Allâh, Allâh Tangrı, Bir ü Bar İrklik, Cebbâr, 
Dânâ, Ahad, Fâzıl, Gaffar, Hakk Yezdân, Hakk Te’ala, Halık, Hannân, 
Hazret, Hudâ, İge, İlâh, İzim, İzim ‘Âlim, İzim Rahmân, İzim Sübhân, 
Kâdir, Kahhâr, Kerim, Mennân, Mevlâ, Mualla, Müzekka, Râb, Râbbenâ, 
Râhim, Rahmân, Rahmân Tangrı, Rezzâk, Samed, Settâr, Sultân, Sultân 
Tangrı, Sübhân, Tabîb, Ugan, Ugan Kâdir, Vâhid, Velemyûled, Yarâb, 
Yaratgan İzim, Zü’l-Celâl.
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Hakîm Süleymân Ata hikmetlerinde Allâh’ın varlığı ve birliğine 
olan inançla O’na kavuşma isteği derin bir aşkla dile getirilir. Allâh’ı 
zikretmenin ve O’na kavuşma arzusunun baldan daha tatlı olduğunu 
belirtir. Âşık, ma’şukuyla vardır, ya da ma’şuk olmasa âşık olmaz. Aşk, 
güçlü bir rehber ve silahtır. Nefsini bu rehber ve silahla yenen kişi, 
ma’şukuna kavuşacaktır.

Bu ‘ışk ger bolmasa men nitgey irdim
Kamug âhım menim ‘ışkım kıladır

(8/2)

Ne hoş tatlıg Hak yâdı
Seher vaktı bolganda
Baldan süçük hevânı
Seher vaktı bolganda

(10/1)

Âşığın gönlünde Allâh aşkı vardır. Onun için bu dünya ve ahiretin 
bir farkı yoktur.

‘Âşıkdın sormangız dünyâ vü ‘ukbâ
‘Âşık ma‘şûkı her dem öledir

(8/4)

Yunus Emre’nin “Ne varlığa sevinirim/Ne yokluğa yerinirim/aş-
kın ile avunurum/bana Sen’i gerek Sen’i” söyleyişiyle paralel bir söy-
leyişte Hakîm Süleymân Ata, özünü nefsten ayırdığını, dolayısıyla da 
emeline ulaştığını bildirmekten sevinç duyar.

Munglug ‘aciz boldım men
Nefsimni özdin yuldım men
İstediğim buldım men
Dervişlerning içinde

(15/1)

Kim ki Allâh’ın didârını görmeyi dilerse, O’nun yaratılan her nes-
nede görülebileceğini bilmesi için ilâhî aşkı yaşaması gerekir.
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Her kim tilese didâr
‘Âşık bolıb yürür zâr
Yâdin ayturür bidâr
Seher vaktı bolganda

(10/8)

Varlığın birliği ve tekliğine inanan bir mutasavvıf olan Hakîm 
Süleymân Ata, bu varlığa bütünüyle teslim olmakta, O’nu her anında 
zikretmektedir.

Süleymân kırkdın aşdı tevhid sözünü koşdı
‘İbret şarâbın içdi garıblıkda kalgansın

(50/24)

Hakîm Süleymân Ata’nın şiirlerinde Hakk, Hakk Te’alâ, Hakk 
Yezdân şeklinde geçen Hakk, fiilen var olan, varlığı ve İlâh’lık sıfatı ger-
çek olan, her türlü noksanlıktan münezzeh, mevcudiyeti gerçek olan 
varlıktır. O, fiilen var ve mevcudiyeti hak olandır. Hakîm Süleymân 
Ata’ya göre, O’nun nazarı, O’nu zikretmekle hâsıl olacaktır. Ödül de 
cezâ da O’ndan gelecektir.

Tevbe kılub Hakk’ga yangan ‘âşıklarga
Ucmah içre tört arıkda ‘işreti bar
Tevbe kılmay Hakk’din yangıl gafillerge
Tar lahidde katıg ‘azab hesreti bar

(4/1)

Bolsa köngülde hatar
Kılur sana Hakk nazar
Tevbe kılgıl bî-haber
Seher vakti bolganda

(10/2)

Bu dünyânı bizge birdi ibret üçün
Tamugnı Hak yaratdı korkmak üçün
Zikr ta‘atnı rûzî kıldı ucmah üçün
Ta‘at kılıp ucmah mülkin almas musen?

(25/6)
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Hakîm Süleymân Ata’ya göre Allâh, bütün evreni yaratan, kudret 
sahibi, eşi ve benzeri olmayan; doğmayan, doğurmayan; bedeni ve me-
kanı olmayan, Kur’ân-ı Kerim’de binlerce fermanı olan Muallâ (yüce) 
ve Müzekkâ (bütün eksikliklerden aklanmış, münezzeh) varlıktır.

Kamug ‘âlem yaratgan Kâdir Vâhid Ahad’sin
Oglung kızıng ciftüng yok ferd ü Ahad Samed’sin

(50/1)

Nutfe suvdın tüzetting kuretingni bildürding
Bilmes idük bildürding imân ‘atâ birgensin

(50/6)

Kâdir, her şeye gücü yeten, kudretli demektir. Allâh, dilediğini di-
lediğince yapmaya gücü yeten, hiçbir şeyin kendisini aciz bırakamaya-
cağı Kâdir’dir. “Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya 
kâdir değil midir? Evet! Elbette kâdirdir, O her şeyi hakkıyla bilen ya-
ratıcıdır.” (Yasin 81) Birçok sıfatla vasıflandırılan Allâh’ın benzeri yok-
tur, hiçbir şey O’na benzemez. Bölünüp parçalara ayrılmaması yönüyle 
zatında birdir. Noksan sıfatlardan münezzeh olan Allâh, benzeri ol-
maması yönüyle ezelî sıfatlarda birdir. Fiillerinde de ortağının bulun-
maması özelliğiyle de birdir. Kısacası, bütün bu yönleriyle O, Vâhid ve 
Ahad’dir. Bütün yaratılmışların, arzu ve ihtiyaçları sebebiyle, yöneldiği 
Samed’dir. Samed, yaratılmışların arzu ve istekleri sebebiyle yöneldik-
leri ulular ulusu anlamına gelmektedir.

Allâh’ın Vâhid, Ahad ve Kâdir vasıfları, Hakîm Süleymân Ata şiir-
lerinde “Bir ü Bar İrklik” şeklinde de geçmektedir. “Bir, var olan ve erk 
sahibi” şeklinde Türkçe bir sıfat kümesi, Allâh’ın sonsuz kudret sahibi 
olduğunu, tek ve benzersiz olduğunu belirtmektedir.

Ol bir ü bar irklik
Körklük nazar kıldı ya
Mustafa’nı uzduruban
Bizni ‘ümmet kıldı ya

(58/1)
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Allâh’ın güzel isimlerinden birisi de Hâlık’tır. Hâlık, her şeyi 
takdirine uygun şekilde yaratan, daha önce benzeri olmayan bir var-
lığı meydana getiren anlamını taşır. Hâlık’ın yaratıcılığı bir defalığına 
mahsus olmayıp süreklidir. Kur’ân’a göre “O, yaratan, var eden, varlık-
lara şekil veren Allâh’tır.” (Haşr 24), “O, her şeyin yaratcısıdır. Öyle ise 
O’na kulluk edin. Güvenilip dayanılacak tek varlık O’dur.” (En’âm 102).

Günâh kılıp Hâlık emrin hiç kılmadım
Hakga yakın mü’min könglin hiç almadım
Gaflet birle kiçti ‘ömrim hiç tuymadım
Sorug sorsa nitek cevâb bir’algay min

(43/6)

Her kim Allâh’ı bilmez ise, O’nun birliğini, varlığını takdis etmez-
se o kişi nefsinin emrine girmiş bir hayvandır.

Allâh Tangrı’m dânâdur Ka‘be bünyâd hânadur
Her kim sırnı bilmessin hayvân-ı nefsânadur

(51/1)

Allâh, Rahmân ve Rahîm’dir. Rahmân, kullarına çokça şefkat 
eden demek olup yoktan var etme, imâna erdirme ve mutluluğa sebep 
olma, ahirette mutluluğa erdirme, Allâh’ın mü’min kullarına kendine 
bakma nimetini vermesi gibi anlamları da içerir. Râhim ise, Allâh’ın 
kullarına acımasıyla onları, her türlü zarar, ziyan ve sapıklıktan kurta-
rıp hidayetle, mağfiret ve imân şerefiyle nitelendirmesi demektir.

Allâh, Rahmân sıfatıyla sonsuz merhamet sahibi, acıyan, acıma-
da dengi olmayandır. Bu dünyada herkese acır. Âhirette de müslümân-
lara acır. Dünyada herkesin isteğini dilediğince veren Allâh, âhirette 
yalnızca müminlerin isteğini verir.

Tevbe kılgan ‘âşıklarga nûr yagılur
Tüni küni sabır tursa köngli yarılur
Kaçan ölüp kürga kirse küri kinglür
Gaffâr İzim Rahmân Râhim rahmeti bar

(4/2)

Allâh’ın acıyıcı ve esirgeyici olduğunu bilen mümin kul, ümit-
lidir; ancak Allâh aynı zamanda Kahhâr’dır. Kahhâr, fazlasıyla hükmü 
altına alan, yegane galip demektir. Esmâ-i Hüsnâ’daki Allâh’ın Rahmân 
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(Bağışlayan), Rahîm (Esirgeyen), Melik (bütün âlemlerin sahibi), Kuddüs 
(her türlü eksiklikten münezzeh), Selâm (Esenlik veren), Mü’min (gü-
ven veren), Müheymin (Kainatın bütün iş ve oluşlarını gözeten), Azîz 
(Yenilmeyen), Cebbâr (İradesini her durumda yürüten), Hâlık (Yaratan), 
Bârî (Yoktan var eden), Musavvir (Şekil veren), Gaffâr (Örten, bağışlayan) 
isimlerini dikkate aldığımızda “bütün bu fiillerin bir ilâha ve kainatın iş-
lerini tedbir eden birine bağlı olduğunu görürüz. Bu durumda insanın 
Allâh’a teslim olmasından başka bir çare yoktur. İşte o yegane mabud, 
yegane galip, geceyi gündüze çeviren, gündüzü de geceye çeviren sonsuz 
bağışlayıcı Allâh’tır.” (Cemel 2000: 173).

İnsanın, Allâh’ın iradesine teslim olması ise, kendi cüz’i iradesi-
ne, istek ve arzularına (nefsine) tabi olmuş olmasıdır; ki bu da insanın 
felaketidir. Kur’ân’da Kahhar adıyla ilgili “Allâh her şeyi yaratandır ve 
O, birdir, karşı durulamaz güç sahibidir.” (Râ’d 16) bilgisi verilmektedir.

Hakîm Süleymân Ata, bunu bildiğinden Allâh’ın kıyamette kadı 
olup kullarına hesap sormasından korkarak ürperir. Korkunun sebe-
bi kişinin dünyada iken kendi eliyle yaptıklarıdır. Âl-i İmran suresinin 
182. âyetinde “Allâh kullarına zulmetmez.” bilgisi mevcuttur. Buna rağ-
men kulun gönlündeki Allâh korkusu, onu fenalıklar yapmaktan alıko-
yan bir varlık gibidir. Dünyada eylediklerinin karşılığı olarak ahirette, 
hele ki Kıyamette bir muhasebesinin olacağına imân edilince insan bu 
kaygıyla kendisine çekidüzen verecektir.

‘Arasat terâzusi kurmakı bar
Kâdir’im kadı bolub sormakı bar
Su‘âlga cevâblarnı aymakı bar
Menim mâ könglüm içre munglarım bar

(5/3)

Rahman atlıg rahmetingdin
Ümidlik men İlâhım
Kahhar atlıg kahringdin
Korkunçlık men İlâhım

(11/1)
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Allâh, Cebbâr’dır, Kahhâr’dır; aynı zamanda da Gaffâr ve 
Settâr’dır. “Gaffâr ismi çok çok örten manasında mübalağa ifade edip 
Settâr, günahları örten anlamında Allâh’ı vasıflar.” (Cemel 2000:169). 
Gaffâr, çok çok bağışlayıcı olan, güzellikleri ortaya çıkaran, çirkinlikle-
ri örten anlamına gelir. Allâh’ın, kulunun günahlarını ve hâtâlarını ne 
bu dünyada ne de öbür dünyada yüzüne vurmaması özelliğini belirtir. 
Bu durum, mü’minler için geçerlidir. Gaffâr isminin zikredilmesinde 
kulun günah ve hâtâlarının örtülmesi, azap görmekten Allâh’ın koru-
masına sığınılması anlamları vardır. Allâh, merhametlilerin en merha-
metlisi olup kullarına Gaffâr ve Settâr’dır.

Resûl eydi: “Ya Settâr
Rahm kılguçı Gaffâr
Men nemerse kiltürdim
Yokdır sende”tidi ya

(58/79)

Hakîm Süleymân Ata’nın hikmetlerinde Allâh, yarattıklarına 
karşı hem çok acıyıcı, merhamet edici hem de çok ihsân edici vasıfla-
rıyla da zikredilmiştir.

Bakırgan’din sefer kılsam
Tavâf kılgalı Kâ’be’ni
Barıb rükne yüzüm sürsem
Körüb Hannân’ı Mennân’ı

(1/1)

“İsmail Kıssası”nda Allâh, Kerîm ve Hakîm sıfatlarıyla anılır. 
İbrahim, oğlu İsmail’i kurban ederken her şeyi ölçüsünce yapan hikmet 
sahibi, bütün emir ve işlerini yerli yerince eyleyen, hiçbir şeye ihtiyacı 
olmayan, ihtiyaç sahiplerine ihsanda bulunan Hakîm ve Kerîm Allâh’a 
teslimiyetini bildirir.

Allâh, Kerîm’dir, yani fazilet türlerinin hepsine sahiptir. 
Dilediğine dilediği kadar, dilediği şekilde, hiçbir sorguya tabi tutul-
maksızın, istenildiği zaman bol bol ihsanda bulunur, cömerttir. Hiçbir 
şeye ihtiyacı olmayan Allâh’ın Kerîm sıfatıyla ilgili “Kim (Allâh huzuru-
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na) iyilikle gelirse ona getirdiğinin on misli vardır.” (En’âm 160) bilgisi 
mevcuttur.

Halîl aytur: “Ya Kerîm
Sırrım bilgüçü Hakîm
Oğlum kurbân kılayın
Kabul kılgıl”tidi ya

(59/11)

Allâh Rezzâk’tır. Rezzâk, bedenlerin ve ruhların gıdasını veren 
anlamına gelir. Allâh, bütün mahlukatın rızkını bolca verirken kalpleri 
ve nefisleri de gıdâlandıran varlıktır. Her canın kendisiyle ayakta ka-
labileceği kadar rızık verir.Rızkı da rızık verileni de yaratan Rezzâk’tır. 
Rızıklardan yararlanma yolunu da gösteren O’dur. Kur’ân’da Rezzâk, 
“(Ey Rabb’imiz) bizi rızıklandıır, zaten Sen rızık verenlerin en hayır-
lısısın.” (Maide 104) ve “Dilediğinin rızkını bollaştırır da daraltır da. 
Şüphesiz Allâh, her şeyi hakkıyla bilendir” (Ra’d 26, Ankebut 62) şek-
linde belirtilmektedir.

‘Arşı kürs(ü) kalemni âdem(ni) hem ‘ademni
On sikkiz ming ‘âlemni rûzî birgen Rezzâk’sin

(50/13)

Cebbâr, irâdesini her durumda yürüten, mahlukatını kahreden, 
onları dilediğine mecbur den demektir. aynı zamanda kendisine ula-
şılamayan anlamı da taşır. Kur’ân’da “O, kullarının üstünde her türlü 
tasarrufa sahiptir. O, her şeyi yerli yerinde yapan, her şeyden haberdâr 
olandır.” (En’âm 18) bilgisiyle Allâh’ın Cebbâr’lığı hakkında bilgi veril-
mektedir.

Asîler işi düşvâr
Anda körmegey didâr
‘Azâb kılguçı Cebbâr
Urnı temûg tidi ya

(58/28)

Hakkıyla bilen anlamına gelen “Alîm” sıfatıyla Allâh’ın ilminin 
sonsuzluğu, bütün bilgileri kapsayıcı ve ezelî olduğu belirtilmiştir. 
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Hiçbir şey Allâh’tan gizli kalmaz; O, her şeyi bilir ve her şeyden haberdâr 
dır. Allâh, dânâdır; yani bilgindir, bilicidir. Her kim ki bunları bilmez ise, 
Allâh’tan uzaklaşır, nefsinin emrinde hareket eder duruma gelir.

Sekkiz ucmah sıfatları sansız tilim
Dostlar melûl bolmasun dib tidim tildim
Süleymân’ga hatır birdi İzim ‘Alîm
Bustânlar sıfatların eytsün tiyü

(23/11)

Allâh Tangrım dânâdur Ka‘be bünyâd hânadur
Her kim sırnı bilmessin hayvân-ı nefsânadur

(51/1)

Kendisinden başka azamet, kemal ve şeref sahibi olmayan Allâh, 
noksan sıfatlardan münezzehtir. Ondan başka kerem ve izzet sahibi 
yoktur. Allâh, zatında azamet sahibi, yarattıklarına karşı hükümlerinde 
kerem sahibidir. Zü’l-Celâl ve’l-İkrâm şeklindeki bu sıfatta Zü’l-Celâl, 
Allâh’ın kemal sıfatına, İkrâm ise, Allâh’ın tenzihî sıfatına delildir.

Kiçe kündüz kış u yaz yolda zevâl
Yazukum köp yarlakagıl yâ Zü’l-Celâl
Garîblıkda Kul Süleymân özüm melâl
Arzû kılur tugan ölgen pîrim sanga

(54/9)

Allâh’ın Kur’ân’da geçmeyen Türkçe isimleri de gerek yalnız ge-
rekse bir Arapça isimle birlikte, Hakîm Süleymân Ata’nın hikmet ve kıs-
salarında Esmâ-i Hüsnâ’da geçen isimlerin anlamlarında kullanılmış-
tır. Kullanılan bu isimlerin başında Tangrı gelmektedir. Tangrı/Tanrı, 
şiirlerde Allâh karşılığında kullanılmıştır. Hikmet ve kıssalarda Allâh 
Tangrı, Kâdir Tangrı, Rahmân Tangrı şekillerinde kullanılmıştır.

Ferzendim dip hazret sultân dag örtendi
Rahmân Tangrı’m buyrugına boyun sundu
Süpri halkı cefâ kılıb gümrâh boldı
Muhlis bolub ihlâs kılıng dostlarım a

(37/12)
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Şiirlerde geçen bir başka isim ise, “yaratan, yapan, ortaya koyan” 
anlamlarında, yani Hâlık anlamındaki Ogan/Ugan’dır. Ugan da tıpkı 
Tangrı sözü gibi Ugan Kâdir ve Ugan İzim şeklinde şiirlerde geçmekte-
dir.

Lâ-mekânda yir yaratdı Ugan Kâdir
Hak fermânın tutmaganlar kirsün tiyü
Lâ-taknatü fermânını tutmaganlar
Kirip anda özin özi körsün tiyü

(41/1)

Hızır aytur: “Uş bu kuş nige indi,
Su içre suça ‘ilmin senga birdi,
Ugan İzim ledün ‘ilmin menga birdi”
Munı işidüb Mûsâ mürîd boldı köring

(22/7)

Şiirlerde sahip, mâlik anlamlarında İge sözü de geçmektedir; ki 
Allâh’ın her şeyin sahibi, mülkünde mutlak mutasarrıf, dilek ve irade-
sini mülkünde dilediğince kullanan anlamlarına gelen Malikü’l-Mülk 
sıfatına denk gelmektedir.

Kerek irse gevherdir
Candin kiçib kadem ur
Candin korkseng yırak tur
Hazırdır vakit İgesi

(12/3)

İnsanın tüm dertlerinin, hastalıklarının çaresi Allâh’ın sonsuz 
kudretindedir. Kulun her isteği, Allâh tarafından verilir, Allâh cömert-
tir. Çare bağışlaması sebebiyle Hakîm Süleymân Ata, Allâh’ı “Tabîb” sı-
fatıyla anmaktadır.

Tabîbsin sen devâ kıl
Hâcetimni revâ kıl
Fazlıng birle yârı kıl
Yolsız kâdem ursam men

(33/5)
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Bunların dışında hikmetlerde Hudâ, Hazret, Mevlâ, Râb, Rabbena, 
Sultan, Sultan Tangrı gibi isimler de Allâh’a duyulan sevgi ve bağlılığın, 
O’nu takdis etmenin birer işareti olarak geçmektedir.

2. Melekler

Hakîm Süleymân Ata’nın hikmet ve kıssalarında melekler için 
melaik, melek, ferişte adları, Azrail için ise, kimi zaman Melekü’l Mevt 
adı kullanılmıştır.

Nurdan yaratılmış olan meleklerin cinsiyetleri yoktur. Yemez, iç-
mez ve uyumazlar. Halleri yaratılmış diğer varlıklardan farklıdır; daima 
tesbih ve zikr içerisindedirler. Gece gündüz Allâh’a ibadet edip O’nun 
emirlerini yerine getirirler. Melekler içerisinde dört tanesi (Cebrail, 
Mikail, İsrafil, Azrail) büyük melek olarak bilinir. Bunlardan başka 
Kirâmen Katibin, Münkir ve Nekir ve Rızvan da diğer meleklerden ayrı 
ve üstündürler.

a. Cebrâil

Hikmet ve kıssalarda, dört büyük melekten biri olan Cebrâil, 
Cibrîl veya Emîn olarak geçmektedir. Haberciliği, yol göstericiliği, 
Allâh’ın emirlerini bildirmesi vasıflarıyla zikredilmiştir. Mir’âc olayın-
da kanatlarından, dolayısıyla da uçtuğundan söz edilir Hz. Peygamber’in 
Mi’râc’ında, Kıssa’yı Kûdeknâme’de, Hz. Peygamber’in vefâtında, cen-
netin tasvirinde, İsmâil’in kurban edilişinde Cebrâil’i Allâh’ın elçisi 
olarak görürüz. Cebrâil, en geniş olarak Mir’âc olayında görülür.

Allâh, Hz. Muhammed’i görmek için yanına davet ettiğinde 
Cebrâil’e gidip Rızvan’a haber vermesini, cennetten Burak almasını ve 
Hz. Muhammed’e götürmesini söyler. Cebrâil cennete gidip Allâh’ın 
emrini bildirerek oradan Burak alır ve Peygamber’e getirir. Atın dizgi-
nini tutarak Peygamber’in binmesini sağlar. Burada diğer melekler de 
vardır. Cebrâil dizgini tutar, Mikâil üzengiyi tutar ve İsrâfil de yardım 
ederek Peygamber’in ata binmesi sağlanır ve yolculuk başlar. İlk önce 
Mescid-i Aksâ’ya gelinir. Burada diğer peygamberlere imamlık ederek 
namaz kıldıran Peygamber’e mescidin eşiğine nurdan bir merdiven ku-
rulu ve Mi’râc başlar. Peygamber’in bu yolculukta kılavuzu Cebrâil’dir. 
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Karşılaştığı ve merak ettiği şeyleri Peygamber, Cebrâil’e sorar. Cebrâil, 
Peygamber’e Ufuk Makamı’na kadar eşlik eder ve

“Menim makâmım ‘ufuk
Mundin artık menzil yok
Eyâ Resûl bilgil uk
Perim küyer”tidi ya

(58/74)

diyerek daha ileri gidemez ve Peygamber’in oradan sonraki yol-
cuğunda yalnız olacağını bildirir. Peygamber, dolayısıyla insan, Allâh’ın 
âleminde hep var olan bir varlık olarak meleklerden önce ve üstündür. 
Melekler, insan ile Allâh arasında “araç” olan varlıklardır.

b. Mikâil

Dört büyük melekten biridir ve Allâh tarafından rızıkların tak-
simini yapmak üzere görevlendirilmiştir. Rahmet yağdırıp rüzgarları 
estirir. Sadece, Mir’âc hadîsesini anlatan şiirde Peygamber’in Burak’a 
binerken üzengiyi tuttuğu bildirilmiştir. Başka hikmet ve kıssalarda 
geçmemektedir.

Cebra‘il tizginin tutdı
Mika‘il üzengiyi basdı
İsra‘fil koltukluban
Resûl anda mindi ya

(58/34)

c. İsrâfil

Âdem peygambere ilk secde eden melektir. Kıyamet gününü sû-
runu üfleyerek O haber verecektir. Kıyamete kadar Levh-i Mahfûz’a ba-
karak diğer üç meleğe ne yapacaklarını söylemeye memur edilmiştir. 
Hakîm Süleymân Ata’nın şiirlerinde başta Mir’âc hadîsesinde olmak 
üzere birkaç yerde zikredilmiştir. Sûrunu öttürdüğünde göğün yarıla-
cağı, herkesin korkacağı bildirilmiştir.
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İsrâfil sûrın ursa kök yarılgay
Korkunçdin peygamberler tizin çökkey
Heybet birle ol ‘Azrâ’il senga kilgey
Kiling dostlar Hakk’ga kullık kıla köring

(35/6)

d. ‘Azrâil

Ölüm meleği olarak adlandırılan ‘Âzrâil, Allâh tarafından can-
lıların canını almakla görevlendirilmiş melektir. Şiirlerde ‘Azrâil veya 
Melekü’l Mevt (Ölüm Meleği) olarak geçmektedir. Şiirlerde, Allâh’ın 
emriyle can almaya geldiği, heybetli olduğu, can vermenin de zahmetli 
olduğu belirtilir.

Kaygırur ümmeti dip Resûl yatıp
Fatıma yıglar irdi başın tutup
Geldi ‘Azra’il fermân birle Hak’din yetüp
Şerif tendin ‘azîz cânnı almak üçün

(2/3)

Hak Ta‘âlâ ‘Azrâ’il’ga fermân kılsa
Melekü’l-mevt cân algalı karşu kilse
‘Azrâ’îl ‘azîz cânnı alur bolsa
Bu hâletde ölüp barsam ni kılgay min

(40/1)

e. İblis

Kur’an’da iblis hakkında “Bir zamanlar Biz, meleklere (ve cinlere) 
secde ediniz, dedik. İblis hariç hepsi secde ettiler. O, yüz çevirdi ve bü-
yüklük tasladı, böylece kâfirlerden oldu.” (Bakara 34) bilgisi mevcuttur. 
Şiirlerde İblis veya Şeytan olarak geçen bu melek insanın baş düşma-
nıdır; onu doğru yoldan şaşırtmak için türlü oyunlar oynar, ona günah 
işletmek için büyük çaba sarf eder. İnsana rahat olmasını, ibadet etme-
mesini, Allâh’tan yüz çevirmesini, dünyada zevk ve neşe içerisinde gü-
nünü gün etmesini söyler.
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Allâh diseng canga rahat
Anı koyseng tenge rahat
İblis aytur kılma tâ‘at
Men ayturmen ma‘âzallâh

(31/6)

Hz. İbrahim’in, oğlu İsmail’i Allâh’a kurban etmesi hadîsesinde 
Şeytan, İsmail’i yanıltmak için büyük çaba sarf ederse de isteğine ula-
şamaz.

İsmâ‘il nazar kıldı
İblis eydügün bildi
Karamay taşını aldı
“Kul anıng min”tidi ya

(59/23)

f. Münker ve Nekir

Münker ve Nekir, kabirde insanları sorgulayacak iki melektir. 
İnsana “Rabb’in kim? Peygamberin kim? Kitabın ne? Kıblen ne taraf? 
Ne zamandan beri müslümansın? gibi sorular soracaklardır. Bu soru-
lara imânlı kişiler rahatça cevap verirken imânsızlar, dinsizler, kafirler 
dilleri tutulup cevap veremeyeceklerdir. Şiirlerde doğrudan Münker, 
Nekir adları geçmese de Ferişteler, Zebâni Ferişteler (Sorgu Melekleri) 
olarak zikredilmektedirler.

İltip mini koysalar tofrak ara
Ferişteler kirip kilse bizni sora
Men Rabbük dip su’al kılsa Rabbim Allâh
Rabbim Allâh diy’almasam ni kılgay min

(40/7)

İsrâfil’ning sûrını urmeki bar
‘Arasat ‘âlemige surmakı bar
Zebâniye ferişteler sormakı bar
Menim ma könglüm içre munglarım bar

(5/2)
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g. Rızvân

Cennetin kapıcısı olan Rızvân, cennetten sorumludur. Şiirlerde 
Allâh’ın emriyle imânlı kullara sofra donatacaktır.

Fermân bolgay eyâ Rızvân kullarımga
Hân uşatgıl has turur hazretimge
‘Azîz özün susatuban hizmetimge
Sâkimin men dostlar şerâb içsün tiyü

(23/8)

3. Peygamberler

Hakîm Süleymân Ata’nın hikmet ve kıssalarında peygamberler-
den genel olarak nebî, enbiyâ, mürsel, peygamber şeklinde söz edil-
mektedir. Sayı olarak bütün peygamberler “üç yüz on üç mürsel” veya 
“dört bin dört yüz nebî” şeklinde belirtilmiştir.

Üç yüz on üç mürseller
Tört ming tört yüz nebîler
Song kilmiş evliyâlar
Barça hazır boldı ya

(58/49)

Üç yüz on üç mürseller
Şefî‘ kiltürdi anlar
Sırnı Hak’ga ulaban
Tekye kılıb yatdı ya

(58/12)

Tüken ötken peygamber üç yüz on üç mürseller
Tört yüz kırk tört velîler tutundukı Allâh’sin

(50/10)

a. Hz. Muhammed

Şiirlerde Ahmed, Fahr-i Muhammed, Fahr-i Resûl, Fahr-i Resûl 
Mustafa, Muhammed, Muhammed Mustafa, Nebî, Peygamber, Resûl, 
Resulu’llâh adlarıyla anılmaktadır. Şiirlerde en fazla adı anılan pey-
gamber Hz. Muhammed’tir.
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Hz. Muhammed’i Allâh kendi nûrundan yaratmış, “Habîb” diye 
ad koymuştur. Yani, O, Habibu’llah’tır. O’nun doğumuyla âlem nurlarla 
dolmuştur. O, Allâh’ın insanlığa bir hediyesidir.

Öz nûrıdın yaratıpdur Muhammed’ni
Sivgen üçün anı mahbûb kılmadı mu
Bargıl Burâk dostum sini minsün tiyü
Dü-şenbe kün ân-hazerat kilmedi mü

(44/1)

‘Atâ yiberdi bizge
‘Ümmet kıldı Resûl’ge
Biz dik ‘âsî kullarnı
Anga ‘ümmet kıldı ya

(58/2)

Allâh, Hz. Muhammed’i “Resûl” (elçi) yapmıştır ve ”Habîbim” de-
diği Peygamber’i makamında konuk etmiştir.

Su, süt, hamr, ‘asel atlıg tört arıkni
Ol Cibrâ’il kılsam tiyur sakalıknı
Yiti yüz yitmiş ming yıl uçubanı
Körsetmedi ol Resûl körsün tiyü

(23/5)

Fermân kilgey yâ Muhammed mingil Burak
Habîbimsin mendin senga yok ol firâk
‘Adn içre yaratdım men sansız Burak
Zikr eygân zâkir kullar uçsun tiyü

(23/6)

Hz. Muhammed, Hakîm Süleymân Ata’nın şiirlerinde “On sekiz 
bin âlemin efendisi, övüncü” olarak zikredilir.

Aytayın hoş tinglengiz yâ dostlarım
On sekkiz ming ‘âlem fahr-i Resûl üçün
Melek-ül mevt cân almakga gelmiş vakt
Niyâz ile ümmetleri hakkı üçün

(2/1)
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Allâh, kendi nûrundan yaratıp “Habîbim” dediği Hz. Peygamber’i 
görmek ister. Hz. Peygamber’in Allâh’ın isteğine uyarak Cebrâil’in kı-
lavuzluğunda çıktığı ve Allâh’la görüşüp konuştuğu, maddî ve manevi 
sırlara vakıf olduğu bu yolculuğa Mir’âc adı verilir. Hakîm Süleymân 
Ata’nın anlatımıyla Mir’ac hadîsesi şöyle olmuştur:

Hz. Peygamber, mescitte yatsı namazını kıldıktan sonra dışarı 
çıktığında Ebu Cehil ile karşılaşır. Ebu Cehil, Hz. Peygamber’e “İnsanları 
dinimizden caydırdın, büyücü Muhammed” diye sataşır. Bu sözlerden 
rahatsız olan Hz. Peygamber, amcasının kızı Ümmühân’ın evine varır. 
Allâh’a arzını belirtmek üzere namaz kıldıktan sonra,

Resûl tekye kıldı
Teni asâyiş tabdı
Nefsi gafil kaluban
Köngli uyag irdi ya

(58/13)

Dörtlükte belirtildiği gibi, nefsi gafil kalıp uyuyan ancak gönlü 
uyanık Peygamber’e Cebrâil yanında Burak adlı binek olduğu halde 
gelir, Allâh’ın selâmını iletir. Yüzü nurdan, gözleri cevherden, dudak-
ları yakuttan, dişleri inciden, kulakları akikten, kemikleri zümrütten; 
attan büyük deveden küçük, her adımı bir yıllık yol olan, yüzü insan 
yüzüne benzer bir binek olan Burak’a Mikail, İsrafil, Azrail ve Cebrail’in 
yanında binen Hz. Peygamber, Cebrail ile birlikte Mescid-i Aksâ’ya ge-
lir. Burada gelmiş geçmiş bütün peygamberler tarafından karşılanan 
Hz. Peygamber, onlara imamlık ederek namaz kıldırır. Mescidin eşi-
ğine kurulan nurdan merdivene çıkan Hz. Peygamber, yolculuğunun 
bu ikinci bölümünde Cebrail’in kılavuzluğunda göğün katlarına ulaşır. 
Her katta melekler tarafından karşılanan ve selamlanan Hz. Peygamber, 
göğün dördüncü katında Hz. İsa ile beşinci katında Hz. Musa ile kar-
şılaşıp selamlaşırlar. Ufuk makamına kadar Cebrail’le yolculuk eden 
Peygamber’e Cebrail, “Buradan ileriye varırsam kanatlarım yanar” di-
yerek bundan sonraki yolculuğuna yalnız devam edeceğini söyler.
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“Menim mekâmım ‘ufuk
Mundin artık menzil yok
Eyâ Resûl bilgil uk
Perim küyer”tidi ya

(58/74)

Allâh tarafından gönderilen ve Refref adı verilen bir döşeğe bi-
nen Hz. Peygamber, bu döşek üstünde sayısız hicâblar/perdeler geçe-
rek mekansızlığa ulaşır ve burada Allâh’la görüşüp konuşur.

“Enbiyâlar serveri
Evliyâlarnıng fahri
İki ‘âlem çeragı
Kil merhabâ”tidi ya

(58/ 84)

Peygamber, Allah’tan ümmetinin affedilmesini diler; Allâh da 
Hz. Muhammed’in ümmetini affettiğini söyler.

Levlâke lemâ halakt-ül eflâk(e)
Tidim men senga
İki ‘âlem çeragı
Habîbim sen”tidi ya

(58/88)

“Bu dünyâ vü ol dünyâ
Dostluk üçün yaratdım
‘Arasat’nıng küninde
Rızâ sening”tidi ya

(58/89)

Allâh’la konuştuktan sonra Peygamber dönüş yolculuğuna baş-
lar.

Rahmet hil‘atin kiydi
Magfiret tacın urdı
Resûlu’llâh sevindi
Hazret’indin yandı ya

(58/90)
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Dönüş yolunda cehennemi, cehennemde de kendi ana ve baba-
sını gören Peygamber’e anası ve babası “Bizi burada koyma, Rabb’inden 
bizi affetmesini dile” diye istekte bulunur. Bunu işiten Allâh, Hz. 
Peygamber’e bir tercih sunar:

“İki sevgilük sıgmas
Bir köngülning içinde
Ata anangnı sevgil
Ya ‘ümmeting”tidi ya

(58/101)

Ümmetini tercih eden Hz. Peygamber, cehennemden ayrılır. 
Cenneti de gördükten sonra Mekke’ye iner. Evine girip odasına geçer. 
Sabah namazı için mescide giden Hz. Peygamber, oradaki insanlara 
Mir’âc’ını anlatır.

Barça “Belî”tidiler
Mutî’ bolub turdılar
Bütmegen münâfıklar
Yüzi kara boldı ya

(58/114)

Hz. Muhammed de bir insandır ve her insan gibi O da ölümü ta-
dacaktır. Allâh’ın emrini yerine getirmek üzere Hz. Peygamber’e gelen 
Azra’il, O’nun da canını alır.

Barça canlıglar kutulmas bu ölüm çengâlidin
Fahr-i ‘âlem Mustafâ’nı koymadı kim kutulur

(42/7)

Dokuz gün hasta yattıktan sonra vefât eden Hz. Peygamber’i 
İbn-i Abbas ve Hz. Ali birlikte yıkarlar. Melekler, Peygamber’in ruhunu 
Sidretü’l-Müntehâ’ya götürürler. Ölüm döşeğindeyken Hz. Peygamber, 
ümmetine mescide gelmelerini, namaz kılarak ibadet ederek görev-
lerini yerine getirmelerini vasiyet eder. Hırkasını da Veysel Karanî’ye 
bırakır.
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Okıdılar âyet Kur’ân Rabbâni’ni
Cennetü’l-me’vâ turır Resûl orını
Hakikat dost idi Veysel Karanî
Hırkasın izdi anga kiymek üçün

(2/13)

Hz. Peygamber, Mir’âc’ta Allâh’a yakararak ümmetini affetmesi-
ni diler. Dileği kabul edilen Hz. Peygamber, Kıyamette de mahşer günü 
ümmetine şefaat edecektir.

Ul Uganım kadı bolıb hükm kılgey
Muhemmed şefaetge kilüb turgey
Melâ’ikler peygemberler titreb turgey
Andın artuk tekı ‘eceb danglerı var

(62/19)

Çünkü, Hz. Peygamber’in bütün gayreti ümmeti için olmuştur. 
Mi’râc yolculuğunda yedinci cehennem içinde (58/97) kendi anasını 
ve babasını azap çeker görür. Anası ve babası “Bizi bu ateşte koyma, 
Allah’tan bizi affetmesini dile” dediklerinde Allah’tan bir ses gelir:

“İki sevgilük sıgmas
Bir köngülning içinde
Ata anangnı sevgil
Ya ‘ümmeting”tidi ya

(58/101)

Allah, peygamberine bir seçim yapmasını buyurur. Bu seçim, ya 
anasını, babasını düşünmesi, ya da ümmetini düşünmesi yönündedir. 
Hz. Peygamber de bu seçimde ümmetinin kurtuluşu yönünde davranır.

Ümmet üçün terk ittiler uykusını
Koymadılar ümmetining kaygusını
Yahşı ta‘âm yimey koyup agusını
Gül yüzleri za‘ferân dik solmadı mu

(44/5)

Mahşer günü Allâh, Peygamberine “Dostum” diye seslenecek, Hz. 
Musa, “Kardeşim”, Hz. İbrahim, “Milletim”, Hz. Âdem ise, “Oğlum” diye 
hitap edeceklerdir.
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Âdem ata özi yıgleb yugrub kilgey
Mûsâ Kelîm mursellerni başleb kilgey
Muhemmed’ning boyın kuçıb kardaş tigey
Andın artuk tekı ‘eceb danglerı var

(62/21)

Kemug ul mehşer helkı şâdmân bolgey
Atamız Âdem özi yugurub kilgey
Muhemmed’ning boynun kuçıb oglım digey
Andın artuk tekı ‘eceb danglerı var

(62/46)

Hz. Peygamber, ümmetinin yanına varıp onların hallerini görün-
ce Allâh’a yalvarararak, “Ümmetimin hâli çok zorlaştı, şefaatini bizden 
esirgeme, bize söz vermiştin” diyecek. Allâh’tan şöyle bir ses gelecek:

Uganımdın nida kilgey dostım digey
On sekkiz ming ‘âlem Fehr-i Resûl digey
İmdi hükm sendin bolsun Ehmed digey
Andın artuk tekı ‘eceb danglerı var

(62/43)

Ümmetingge temug heram kıldım digey
Reyhân atlıg bostenlernı virdim digey
Farıg tutkıl könglüngni dostım digey
Andın artuk tekı ‘eceb danglerı var

(62/44)

Allâh’ın “Levlâke lemâ halektü’l-eflâk/Sen olmasaydın yeri ve 
göğü yaratmazdım” dediği Hz. Muhammed, Hakîm Süleymân Ata’nın 
hikmet ve kıssalarında yol gösterici, kurtarıcı, ideal insan örneği ola-
rak tasvir edilmiştir. Şiirlerde fizikî görünümüne ait bilgi bulamadığı-
mız Hz. Peygamber’in düşünüş ve davranış özellikleri muhtelif şiirlerde 
belirtilmiştir.

b. Hz. Yakûb

Bir hikmette telmihen anılan Hz. Yakûb, İbrahim Peygamber’in 
torunu ve İshak Peygamber’in oğludur. Eyyûb Peygamber ise onun ye-
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ğenidir. Daima Yûsuf ile birlikte anılır. On iki oğlundan biri olan Yûsuf, 
ağabeyleri tarafından kuyuya atılır. Hz. Yakûb, Yûsuf’un hasretinden 
Beytü’l-ahzân veya külbe-i ahzân adıyla bilinen evinde yıllarca ağlar 
ve gözleri görmez olur. Çektiği hasret, Türk edebiyatında Allâh âşığı-
nın Allâh’a duyduğu hasreti anlatmada bir motif olarak kullanılmıştır. 
Hakîm Süleymân Ata’nın hikmetinde de Kenanlı Yakûb’un Yûsuf’u di-
lediği gibi bir arzuyla Allâh’ı arzulamaktan söz edilmektedir:

Medine şehrine barsam
Resûl’nin ravzâsın körsem
Yusûf-ı Mısrî dik âh ursam
Tâleb-i Ya‘kûb Ken‘an’i

(1/6)

c. Hz. Yûsuf

Hz. Yûsuf, Yakûb Peygamber’in on iki oğlundan biridir. Kur’ân-ı 
Kerîm’in Yûsuf Sûresi’nde anlatıldığı üzere (özetle) Yûsuf, bir rüyâ gö-
rür ve babasına anlatır. Hz. Yakûb, anlar ki Yûsuf, Allâh tarafından kar-
deşlerine üstün kılınmış, ona peygamberlik ve büyük devlet verilmiştir. 
Hz. Yakûb, Yûsuf’u diğer oğullarından daha fazla sever. Yûsuf, ağabey-
leri tarafından kıskanılır ve hile ile kıra götürülerek bir kuyuya atılır. 
Babalarına da Yusuf’u bir kurdun yediğini söylerler. Sonra geri dönüp 
Yûsuf’u Mısır’a giden bir kervâna satarlar. Mısır’da Mısır’ın maliye ba-
kanı Aziz tarafından satın alınır. Yusûf’un emsalsiz güzelliği karşısın-
da Aziz’in karısı Züleyha adeta büyülenir. Yaptığı tekliflere Yûsuf’un 
karşılık vermemesi sonucu onu zindana attırır. Mısır hükümdarının 
gördüğü rüyaları tabir eden Yûsuf’un tabirlerinin doğru çıkması üze-
rine zindandan çıkarılarak maliye bakanlığına getirilir. Maliye bakanı 
Yûsuf, tarımı geliştirir, büyük miktarda zahire biriktirir. Daha sonra, 
yedi yıl süren büyük bir kıtlıkta herkese adaletle zahire dağıtır. Bu kıtlık 
yıllarında Yûsuf’un kardeşleri de Mısır’a gelir ve Yûsuf’tan zahire ister-
ler. Yûsuf, bir oyunla kardeşi Bünyamin’i alıkoyar. Ağabeyleri Ken’ân 
iline dönüp de babalarına Bünyamîn’i Mısır’da bırakmak zorunda kal-
dıklarını söyleyince Hz. Yakûb, Bünyamin’i getirmeleri için onları geri 
gönderir. Kendisini tanıtan Yûsuf, babasına ağabeyleri ile gömleğini 
gönderir. Ağlaya ağlaya kör olan Yakûb, bu gömleği gözlerine sürünce 
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gözleri açılır. Kıssanın bundan sonrasında Yûsuf, aile fertlerini yanına 
alır, Züleyha ile de evlenir. Şiirlerde Yûsuf, Yûsuf-Ken’ân olarak geçer.

Allâh’ın büyüklüğü, kudreti anlatılırken kuyuya atılan Yûsuf’a 
daha sonra Allâh’ın bir hikmeti olarak bir ülkenin verildiğine işaret 
edilir:

Süleymân’nıng tahtı uçdı Mûsî tingizni kiçdi
Yûsuf kudukga tüşti milket birgen Allâh’sin

(50/12)

d. Hz. Mûsâ

Hikmetlerde Tûr-ı Sinâ’daki tecelli ve Hızır Peygamber’le ilgi-
li olarak Mûsâ, Mûsâ Kelîm, Mûsâ-i İmrânî şeklinde anılır. İmrân’ın 
(Amram) oğludur. İslâm inancına göre kendisine kutsal kitap indirilen 
ilk peygamberdir. Doğumundan kısa bir süre sonra, Mısır’da hüküm 
süren Firavun’un bir kâhinin kehanetine dayanarak doğan erkek ço-
cukları öldürtmesi üzerine, annesi Yokebed tarafından bir sepete ko-
nularak Nil nehrine bırakılır. Sepet, Nil’de giderken Firavun’un karısı 
Asiye tarafından bulunur. Asiye, ona sütanaları tutarak büyütür. Hz. 
Mûsâ büyüdükten sonra Mısır’dan kaçarak Medyen’e gider ve orada 
evlenir. On yıl Medyen’de kalan Mûsâ, Mısır’a giderken Tûr dağında 
Allâh ile konuşur ve Allâh ona peygamberlik verir. Mısır’a vardığın-
da Firavun’u dine davet ettiyse de Firavun kabul etmez. Bunun üzeri-
ne İsrailoğullarını Mısır’dan çıkarır. Firavun askerleriyle peşine dü-
şerse de Süveyş denizinden geçerlerken askerleriyle birlikte boğulur. 
Allâh’ın çağrısıyla Tûr’a çıkan Hz. Mûsâ, kırk gün Tûr dağında yalnız 
kalır ve kendisine Tevrat iner. Peygamberlik görevini ifâ eden Hz. Mûsâ, 
yüz yirmi yaşında vefât eder.

Hikmetlerde Hz. Mûsâ’nın Allâh’a zatını görmek için yalvarışı zik-
redilmektedir. Mûsâ, Allâh’a âşık olmuş, O’nun aşkıyla yanmaktadır ve 
didârını arzulamaktadır; ancak Allâh, “Len terânî/Sen beni göremeye-
ceksin” diyerek bu isteği geri çevirmiştir. Çünkü, Hz. Mûsâ’nın bu tecelli-
ye dayanamayacağını bildirmiştir:
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Tûr-ı Sinâ tagına aşıp Mûsâ
Hak’ga ‘âşık bolub didâr koldı köring
Didâr kolmak yokdır tiyü eydi Mûsâ
“Len terânî” cevâbı aytdı köring

(22/1)

Allâh, Hz. Mûsâ’nın talebiyle bir dağa tecelli eder; bunu gören Hz. 
Mûsâ, Allâh’ın kudreti karşısında kendinden geçer.

Tagga nazar kıldı Mevlâ’m heybet birle
Ol heybetni sizdi Cibrîl sâ‘at birle
Yüz ming irni kördi Mûsâ tâ‘at birle
İlik köterib Hak’ga şükür kıldı köring

(22/2)

Hz. Mûsâ’nın Allâh’la konuşmasına istinaden “söz söyleyen, ko-
nuşan” anlamında Hz. Mûsâ’ya “Kelîm” sıfatı verilmiştir. Birçok hik-
mette Hz. Mûsâ, Mûsâ Kelîm şeklinde zikredilmiştir.

Kırk hacer köterü bilmes Tevrât ‘ilmi
Açub anı okur irdi Mûsâ Kelîm
“Bar mu”tib aytur irdi “Men dik âlim?”
Tigme fâsih tili birle aytdı köring

(22/3)

Hz. Mûsâ, Hızır Peygamber ile dosttur, sohbet arkadaşıdır. Allâh, 
Hızır Peygamber’in söylediğine göre Hz. Hızır’a ledün ilmini vermiş, Hz. 
Mûsâ’ya da peygamberlik ilmini vermiştir. Hz. Mûsâ, Hz. Hızır’daki sır-
ları sezerek ona mürid olur ve birlikte yolculuk ederler; ancak bu yol-
culukta Hz. Hızır’ın garip davranışlarına Hz. Mûsâ tahammül edemez.

Hızır aytur: “Uş bu kuş nige indi,
Su içre suça ‘ilmin senga birdi,
Ugan İzim ledün ‘ilmin menga birdi”
Munı işidüb Mûsâ mürîd boldı köring

(22/7)
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e. Hızır ve İlyas Peygamberler

Yaygın inanca göre Hızır ve İlyas Peygamberler, Karanlıklar ülke-
sinde âb-ı hayatı aramaya çıkmış, uzun maceralardan sonra âb-ı hayatı 
bulup içerek ölümsüzlüğe kavuşmuş iki arkadaş peygamberdir. Allâh, 
kendilerine Kıyamete kadar dünyada sıkıntıya düşen insanlara yardım 
etmelerini buyurmuş. Kıyamete kadar Hızır denizde İlyas da karada bu 
görevi yerine getirecektir.

Hakîm Süleymân Ata’nın hikmet ve kıssalarında Hızır ve İlyas’tan 
“gökten yağmur yağdıran, yerden nebat bitiren ve sevgi sütünü emdi-
ren atalar” şeklinde söz edilmiştir.

Kökdin yagmur yagdırgan
Yirdin nebât üstürgen
Mihri sütin imdirgen
Hızr İlyâs atam bar

(6/3)

Hızır ve İlyas, halktan kendilerini gizlerler, söyledikleri sözler ilahî 
sırlardır. Kuş gibi havada uçar, dağı, denizi yürüyüp geçerler.

Kumdın izin izlegen
Sır sözni sözlegen
Halkdin razın gizlegen
Hızr İlyâs atam bar

(6/4)

Kuş dik hevâda uçkan
Tag tingizni tüz kiçken
Mengü suyın ol içken
Hızr İlyâs atam bar

(6/5)

Kur’ân-ı Kerîm’de (Kehf Sûresi) Hızır’ın Mûsâ Peygamber’le olan 
maceralarından bahsedilir. Hikmet ve kıssalarda da Hz. Mûsâ’nın Hz. 
Hızır’la karşılaşması ve ona mürid olması anlatılır.
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Hızır aytur: “Uş bu kuş nige indi,
Su içre suça ‘ilmin senga birdi,
Ugan İzim ledün ‘ilmin menga birdi”
Munı işidüb Mûsâ mürîd boldı köring

(22/7)

Hızr’ga birdi Mûsâ irâdetin
Şeyh birle kıldılar ziyâretin
Deryâ içre saldılar ‘imâretin
Hızr urub keme tübün teşdi köring

(22/8)

f. Hz. Halil İbrahim

Kur’ân-ı Kerîm’in birçok sûresinde (Bakara/127, En’âm/ 74-
79, Enbiyâ/58-70, Saffât/91-107, İbrâhim/37, Hûd/73, Zâriyât/30, 
Nahl/123), Hz. İbrahim hakkında bilgi mevcuttur. Nemrut, onu man-
cınıkla ateşe attırınca Cebrâil, Allâh’ın emriyle İbrâhim’i havada tutar 
ve isteğini sorar. Hz. İbrâhim, “Ben Allâh’ın kuluyum, dileğim O’nadır, 
sana değildir, Allâh ne dilerse onu yapsın” der. Atıldığı ateş, Allâh tara-
fından gül bahçesine dönüştürülür. Bu olaydan sonra, Allâh’ın dostlu-
ğunu ve sevgisini kazandığını işaret etmek üzere kendisine Halîlullâh 
denilir. Nemrut’a Allâh’a imân etmesi davetinde bulunur, Nemrut’un bu 
daveti kabul etmemesi üzerine Babil’den ayrılır ve Şam’a gider. Burada 
Sârâ ile evlenir. Daha sonra Mısır’a geçen Hz. İbrâhim, Hacer ile evle-
nir ve Allâh’a bir evladı olursa evladını O’na kurban edeceği vaadinde 
bulunur. Bir süre sonra Hacer’den bir oğlu olur ve adını İsmail koyarlar. 
İsmail yedi sekiz yaşlarına gelince Allâh’ın vaadini hatırlatması üzeri-
ne İsmail’i kurban etmek isterse de Allâh, İbrahim’in samimiyetine ve 
İsmail’in Allâh’ın emrine sadıklığına bakarak İsmail’in yerine kurban 
edilmek üzere bir koç gönderir ve bu koç kurban edilir.

Ol Cebrâ‘il yitildi
Hak selâmın tikürdi
Körklü koçkar indirdi
Kurbân anı kıldı ya

(59/66)
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Hak fermânıng tikürdi
Kurbânıng kabûl kıldı
İsmâ‘il’ning başıga
Dürri gevher saçdı ya

(59/68)

Daha sonra Hz. İbrâhim, Hacer ve İsmail’i Mekke yakınına getirir. 
Allâh’tan gelen bir emirle İsmail ile birlikte Kâ’be’yi binâ ederler.

Hakîm Süleymân Ata’nın şiirlerinde Hz. İbrahim, Nemrut tara-
fından ateşe atıldığında Allâh tarafından nasıl korunduysa, Allâh’ı zik-
redenlerin de Allâh’ın merhametine mazhar olacakları ve cehennem 
ateşinden kurtulacakları bilgisi verilir.

Nemrûd otı Halil’ge hergiz ziyân kılmadı
Allâh tigen bendeler duzah içre koyar mu?

(9/2)

g. Hz. İsmail

Hz. İsmail, İbrâhim Peygamber’in Hacer’den doğma ilk oğlu 
olan peygamberdir. Kur’ân-ı Kerim’in birçok sûresinde (En’âm/86,87; 
Sad/48; Meryem/54,55) hakkında bilgi verilmiştir. Hz. İbrâhim’in ilk 
karısı Sârâ’nın Hz. Hacer ve Hz. İsmail’i kıskanması üzerine İbrâhim 
Peygamber onları Mekke’ye getirir. Babasıyla birlikte Kâ’be’yi inşa 
ederler. Babasının Allâh’a bir evladı olursa kurban edeceğini vaat et-
mesi dolayısıyla babası tarafından kurban edilmek istenir. Hz. İsmail’in 
Allâh’ın bu isteğine gösterdiği teslimiyet, Allâh tarafından hoş karşıla-
nır ve yerine kurban edilmek üzere bir koç gönderilir.

Tecellîning makâmıga yitey diseng
Ol makâmda cânnı kurbân itey diseng
İsmâ‘il dik ‘azîz cândın kiçey diseng
Kiçip bolmas pîr hizmetin kılmagunça

(45/2)

Hz. Muhammed, Hz. İsmail’in soyundan gelmiştir.
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İsmâ‘il’ning aslındin
Bir ir kopar neslindin
‘Âlem tolgay nûrındin
Hak Muhammed irdi ya

(59/71)

Atı anıng Muhammed
Bolgay ‘ümmete rahat
Teşrif kıldı Hak cennet
Didâr va‘de kıldı ya

(59/72)

h. Hz. Âdem

Semâvî dinlere göre Allâh’ın yarattığı ilk insan ve peygamber Hz. 
Âdem’dir. Kur’ân-ı Kerîm’in birçok sûresinde (Bakara/31’den 37. âye-
te kadar; Âl-i İmrân/33, 59; Mâide/27; A’râf 11, 19, 26, 27, 31, 35, 172; 
İsrâ/61, 70; Kehf/50; Meryem/58; Tahâ/115, 116, 117, 120, 121; Yâsin/60) 
Hz. Âdem hakkında bilgi vardır.

Şiirlerde, Allâh’ın insanı yaratmasındaki temel düşüncenin aşk 
olduğu bilgisi verilir. Hakîm Süleymân Ata’ya göre eğer aşk olmasaydı 
Allâh, Hz. Âdem’i yaratmayacak, Hz. Muhammed’in dünyaya gelmeye-
cek ve Allâh’ın bağışı olmayacaktı

Âdem kilmegey irdi
Mürsel togmagay irdi
Rahmet inmegey irdi
Arada ‘aşk bolmasa

(14/17)

Allâh, Hz. Âdem’e taç giydirmiş, yaratılmışların en şereflisi (eş-
ref-i mahlukât) olarak Hz. Âdem’e bütün meleklerin secde etmesini 
buyurmuştur. Bütün melekler Hz. Âdem’e secde etmişler, ancak cin tai-
fesinden olan, cennetin hazinedârı ve meleklerin hocası durumundaki 
Azâzil (İblis) kendisinin ateşten, Hz. Âdem’in ise topraktan yaratıldığını 
söyleyerek kibirlenmiş ve Hz. Âdem’e secde etmemiş; Allâh da onu la-
netlemiş ve cennetten kovmuştur.
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Âdem’ga tâc kiydürgen İblîs’ga la‘net kılgan
Meryem oglı İsî’ga kökde makâm birgensin

(50/11)

Hakîm Süleymân Ata, Hz. İbrâhim’i “Safiyullâh” (Allâh’ın temiz 
kulu) şeklinde zikreder. Mir’âc öncesinde Hz. Muhammed’in Mescid-i 
Aksâ’ya gelmesi ve bütün peygamberlerin hazır bulunduğu sırada Hz. 
Mûsâ, Hz. Âdem’e “Safiyullâh sizsiniz, imâmlığı siz yapın” der. Hz. Âdem 
ise, Hz. Muhammed’in bulunduğu yerde kendisinin imâmlık yapması-
nın uygun olmadığını söyler.

Mûsâ aytdı: “Ey Âdem
Yüz ming sa‘adet bu dem
Safîullah sizdir siz
Kiçing imâm”tidi ya

(58/50)

ı) Hz. Nûh

Hz. Nûh, İdris Peygamber’in göğe çekilmesinden sonra Allâh ta-
rafından doğru yoldan ayrılan ve putlara tapmaya başlayan insanlara 
gönderilen peygamberdir. Kendisine oğulları Sam, Ham ve Yafes ile ha-
nımları ve pek az kimse iman eder. Kur’ân-ı Kerîm’de Hz. Nûh’la ilgili 
birçok âyette (A’râf/59-64; Yûnus/71-73; Hûd/25-34, 36-49; Nûh/ 1-28) 
bilgi verilmiştir.

Sapıklıkta devam eden kavmine beddua eden Nûh’un bedduası 
kabul olur ve Allâh’tan kendisine “Gemi yap” diye bir vahiy gelir. Hz. 
Nûh bir gemi yapar, kendisine inanan müminleri ve her canlıdan birer 
çift alarak gemiye bindirir. Büyük bir tufan olur, her taraf sularla kapla-
nır, bütün canlılar yok olur. Daha sonra sular çekilir, gemi karaya otu-
rur, gemidekiler kurtulur. Sonraki insanlar, Nûh’un üç oğlundan türer.

Hz. Nûh, şiirlerde uzun yaşamasıyla ilgili olarak zikr edilmekte-
dir; ki Hakîm Süleymân Ata’ya göre Hz. Nûh, bin üç yüz yıl yaşamıştır. 
Kimi inanışlara göre de dokuz yüz elli veya bin yıl yaşamıştır. Halk ara-
sında “Nûh ömrü” sözü bir deyim olarak kullanılmaktadır.
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Kanı ol ming yaşagan âdem oğlı?
Ming üç yüz yıl ‘ömr sürgen Nûh nebî
Tört ming tört yüz yaşagan Lokmân kanı?
Bu âdemler kayda bardı sanmaz musın?

(18/3)

j) Hz. Süleymân

Hz. Süleymân, Davud Peygamber’in oğludur; hem padişah hem 
de peygamberdir. Allâh tarafından kendisine cinlere, rüzgara emret-
me, bütün canlıların dilince konuşma gibi olağanüstü güçler verilmiş-
tir. Üzerinde İsm-i A’zam yazılı kibrît-i ahmerden yapılmış yüzüğü ile 
bütün vahşi hayvanlara ve kuşlara hükmeder. Kur’ân-ı Kerîm’de Hz. 
Süleymân ile ilgili birçok âyet (Sebe/12-21; Neml/15-44; Sa’d/30-40) 
vardır. Hakîm Süleymân Ata’nın şiirlerinde bir çok yerde Allâh’ın gücü, 
kudreti övülürken Hz. Süleymân’dan söz edilir.

Süleymân’nıng tahtı uçdı Mûsî tingizni kiçdi
Yûsuf kudukga tüşti milket birgen Allâh’sin

(50/12)

k) Hz. İsâ

Hz. İsâ, İsrailoğullarının son peygamberidir. Kendisine İncil in-
dirilmiştir. Bir mucize olarak Hz. Meryem’den babasız olarak doğmuş-
tur. Bu konuyla ilgili Kur’ân-ı Kerîm’de (Meryem/16-34; Bakara/87; 
Nisâ/156-159; Mâide/109-120) ayrıntılı bilgi verilmiştir. Hz. İsâ, 
Cebrâil’in Meryem’e üflediği bir rûhtur. Bu nedenle neye dokunsa ona 
can veren Hz. İsâ, ölüleri diriltmek, körlerin gözünü açmak, çamur-
dan kuşlar yapıp can vermek gibi mucizeler göstermiştir. Otuz yaşın-
da kendisine peygamberlik verilen Hz. İsâ, üç yıl boyunca halkı Allâh’a 
imân etmeye davet ettiyse de ancak on kişi kendisine imân etmiştir. 
Yahudiler onu öldürmeye kalkışınca melekler tarafından göğün dör-
düncü katına götürülmüştür. Kendisine Kıyamete dek ömür verilen Hz. 
İsâ, âhir zamanda Şam’a inerek insanları İslâmiyet’e davet edecektir.

Hakîm Süleymân Ata’nın Bibi Meryem adlı kıssasında ve diğer şi-
irlerinde Hz. İsâ hakkında çeşitli bilgiler verilmiştir. Şiirlerde Hz. İsâ, 
“Meryem Oğlu İsâ” veya sadece “İsâ” şeklinde anılmaktadır.
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Âdem’ga tâc kiydürgen İblîs’ga la‘net kılgan
Meryem oglı İsî’ga kökde makâm birgensin

(50/11)

Hakîm Süleymân Ata’ya göre Hz. İsâ, Allâh’ın has kullarındandır. 
Bu dünyada gözü olmayan, mala mülke gönül vermeyen, gecesini gün-
düzüne katan, Allâh’a ibadet eden bir peygamberdir.

Bu dünyâge bakmegan
Malge köngil birmegan
El içinde turmegan
İsâ hoçı irdi ya

(63/6)

Telâk birdi dünyâge
Kedem urdı ‘ukbâge
Tâ‘et kıldı Mevlî’mge
Tünler uyag turdı ya

(63/7)

Hz. İsâ, babası olmadan doğmuştur. Hz. Meryem, Allâh’ın bir 
mucizesi olarak Kutsal Rûh (Cebrâil) tarafından hamile bırakılmıştır. 
Hakîm Süleymân Ata’ya göre de Hz. İsâ “El/İge” den olmuştur; yani her 
şeyin yaratıcısı ve sahibi Allâh’ın bir mucizesi olarak doğmuştur.

Meryem irdi anesı
Hiç yok irdi atesı
Enbiyâler iyesi
Eldin tugmış irdi ya

(63/8)

Hz. İsâ, Cebrâil’in Meryem’e üflediği bir ruh olduğu için hastalık-
ları iyileştirme, ölüyü canlandırma, görmezi gördürme, vb. mucizeler 
göstermiştir.

Kayu elge ul kirse
Tuma közsizni körse
Turub du‘âler kılsa
Közlik bolur irdi ya

(63/9)
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Olturgan aksaknı yürtgen
Tügel illet arıtkan
Ölüklerge cân koşkan
İsa söçi irdi ya

(63/10)

Hz. İsâ, Yahudilerce öldürülmek istenir; havarilerden biri 
Yahudilere Hz. İsâ’nın saklandığı evi gösterir. Hz. İsâ’yı oradan alan 
Yahudiler büyük bir tepeye çıkararak çarmıha germek isterler. Ancak, 
O’nun yerini gösteren havari, Yahudilere Hz. İsâ suretinde göründüğü 
için onu Hz. İsâ zannederek çarmıha gerip öldürürler. Hz. İsâ, melekler 
tarafından göğün dördüncü katına götürülür.

Törtinçi kökge aşdı
İsâ Resûl’ni kördi
İsâ utru yürüban
Turub selâm kıldı ya

(58/59)

4. Âhir Zaman, Kıyamet, Mahşer ve Âhiret’le İlgili 
Kavramlar

a. Âhir zaman

Ebedî olan, bâkî olan Allâh’tır. Allâh, bütün varlıkları geçici ola-
rak yaratmıştır; yani her şey sonludur. Âhir zaman da zamanın sonu, 
dünyanın sonu demektir. Bütün semâvî dinlerde dünyanın sonunda, 
zamanın sonunda olacaklarla ilgili, âhir zamanı işaret edecek belirti-
lerle ilgili bilgiler mevcuttur. Âhir zaman yaklaştığında ne gibi belirtiler 
ortaya çıkacaktır? Hakîm Süleymân Ata’nın hikmet ve kıssalarında bu 
belirtilerle ilgili birçok bilgi verilmiştir.

Zamane son bulsa, dünyanın sonu gelse, dünyaya türlü türlü 
belâlar dolacaktır; çünkü Allâh, belâ kapısını ardına kadar açacaktır.
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Seyyidzâde ‘âlimler çagır içgey
Helâl kuyub herâm işge heris bolgey
Hek Te‘âlâ bela kepugın temam açkey
Andın artuk tekı eceb danglerı var

(62/3)

Âhir zamanda müslümanlar dinlerinin icâplarını yerine getir-
meyerek sapkınlıklar yapacak, İslâmiyet’i kabul etmemiş kafirler, müs-
lümanların bu durumlarını görerek mutlu olacaklardır. Çünkü, müslü-
manlar hârisleşecek, mala mülke düşkün olacak, zinâ artacak, nikahsız 
evlilikler çoğalacak, bu nedenle de kadınlar kocalarına haram olacak; 
yol gösterici âlimler yollarını şaşıracaklardır.

Behiller herâm birle heris bolgey
Köb hatınler irlerine herâm bolgey
İslâm bilmes bedbehtler şâdmân bolgey
Andın artuk tekı eceb danglerı var

(62/4)

Âhir zamanın bir belirtisi de müslümanların arasına 
Hristiyanların, Yahudilerin ve dinsizlerin karışması, sayıca çoğalmaları 
olcaktır.

Dostlarımız zemânemiz yavık kildi
Tersâ, Cehud bî-dîn kâfir ilge toldı
Bildim imdi uşbu cihân âhir boldı
Kiling dostlar Hak’ga kullık kıla köring

(35/1)

b. Kıyâmet ve Mahşer

Bütün semâvî dinlerde Kıyâmet, dünyanın sonu, âhiret hayatı-
nın başlangıcı, bütün insanların dirilerek mahşerde toplanacakları gün 
olarak bilinir. İsrâfil’in sûra üflemesiyle bütün canlılar ölecek ve dünya 
düzeni bozulacaktır. Sonra ikinci kez İsrâfil sûrunu üfleyince Haşr baş-
layacak, Mahşer yerinde bütün insanlar toplanıp dünyadaki amelleri-
ne göre hesaba çekileceklerdir.
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Kıyamet’in habercisi olarak ilk önce Deccâl ortaya çıkacak ve 
Tanrılık davasında bulunacak, birçok insanı kendisine bağlayarak uy-
durduğu yalanlarla ortalığı birbirine katacak, nihayetinde öldürüle-
cektir.

Deccâl mel’ûn çıkuban Rûm’ge vargey
Mehdî çıkdı diyü Deccâl’ge heber bolgey
Seksan ming cuhûd beri cem’ bolgey
Andın artuk tekı ‘eceb daglerı var

(62/6)

Hakîm Süleymân Ata’ya göre lanetli Deccal, Horasan’a, Mehdi de 
Bağdat taraf ona sefer eyleyecekler. Bu sırada güneş tutulup savaş çı-
kacak. Dokuz yüz on beşte Ye’cuc ortaya çıkacak. Havadaki kuşlar taş 
atarak Ye’cucları helâk edecekler.

Tokkız yüzde on bişde Ya’cuc çıkgey
Mehdî birle İsâ barub turgey aşgey
Ul kâfirler bu dünyânı temâm kılgey
Andın artuk tekı eceb danglerı var

(62/12)

Hevâdın kuşlar inip taşlar atkay
Ul taşlar Ye’cuclerni helâk kılgay
Ul Uganım heybet birle hükm kılgay
Andın artuk tekı ‘eceb dangları var

(62/13)

Kıyametin bir diğer habercisi olarak Dâbbetü’l-arz adlı hay-
van ortaya çıkacak. İnsanlar, Ku’ân’ı ortadan kaldıracaklar, Hz. 
Muhammed’in ümmeti çok zor durumlara düşecek, ağlayıp inleyecek.

Tokkız yüzde hem yane bir iş kopkay
Dâbbetü’l-arz çıkgey Kur’an köterilgey
Muhemmed ümmetleri naliş kılgay
Andın artuk tekı ‘eceb danglerı var

(62/14)
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İsrâfil sûrunu ilk defa öttürecek, gökler yarılacak, öyle bir gürül-
tü olacak ki peygamberler bile korkacaklar. Sûrun öttürülmesiyle yer, 
gök arasındaki bütün canlılar yok olacak, Azrâil kendi canını kendisi 
alacak, yalnızca ebedî olan Allâh kalacak.

İsrâfil sûrın ursa kök yarılgay
Korkunçdin peygamberler tizin çökkey
Heybet birle ol ‘Azra’il senga kilgey
Kiling dostlar Hak’ga kullık kıla köring

(35/6)

Kırk yıl sonra İsrâfil, sûrunu ikinci kez öttürecek ve Allâh, 
“Kullarım yeniden dirilsin.” buyruğunu verecek. İnsanlar ve bütün can-
llar yeniden bedenlerine girip dirileceklerdir.

Kırk yıldın song İsrâfîl sûrun urgey
İkkinçi sûrıngnı urgıl digey
Bendelerim ir yüzine kopsın digey
Andın artuk tekı ‘eceb danglerı var

(62/17)

İsrâfîl fermân birle sûrun urgey
Kemug cânler tenlerige kirüb kilgey
Yaş ulah dik âdem oglı baş kötergey
Andın artuk tekı ‘eceb danglerı var

(62/18)

Öldükten sonra yeniden dirilen bütün canlı varlıklar, Mahşer ye-
rinde toplanacaklar. Mahşer yerinde kimsenin kimseye faydası olma-
yacak, herkes kendi başının çaresine bakacaktır.

Gûrdın köçüp ‘Arasâtga sürer irmiş
Yahşı yamân fi‘llerni biler irmiş
Ata ana ogul kızdın kaçar irmiş
Âhir bir kün bizge mundak kiler dostlar

(56/4)

Allâh, mahşerde kadı olup kulları hakkında hüküm verecek.
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Ul Uganım kadı bolıp hükm kılgey
Muhemmed şefaetge kilüp turgey
Melâ’ikler peygemberler titreb turgey
Andın artuk tekı ‘eceb danglerı var

(62/19)

Cebrâil de bütün meleklerin başında olarak gelecek. Âdem, 
İbrâhim, Mûsâ Peyganberler gelip Muhammed peygamberle buluşa-
caklar. Ebu Cehil, Hz. Peygamber’den şeffat dilenecek. Hz. Muhammed, 
dedesini, babasını, anasını görecek; melekler ve peygamberler mutlu 
olacaklar.

Muhammed Abdulmuttelib’ge babam digey
Mahbûb cânler körüben ibret algay
Melâ’ikleru, peygemberler şâdmân bolgay
Andın artuk tekı ‘eceb danglerı var

(62/28)

Hakîm Ata’nın şiirlerinde mahşer yeri bir pazar yeridir. Bu pa-
zar yerinde herkes kendi derdine düşmüştür. Kimseden kimseye fayda 
yoktur. Burada Allâh, kadı olup kullarını sorgulayacak, bir terazi kur-
durtarak herkesin günahı ve sevabı tartılacaktır.

‘Arasat terâzusi kurmakı bar
Kâdir’im kadı bolup sormakı bar
Su‘âlga cevâblarnı aymakı bar
Menim mâ könglüm içre munglarım bar

(5/3)

Menim bu könglümning âzârı bar
Yaratkan Mevlim’ga yazârı bar
Kıyâmet atlıg bâzârı bar
Menim mâ könglüm içre munglarım bar

(5/1)

Dünyada yapılan her işin, her eylemin değerlendirileceği 
Mahşer’de Allâh, günahın da sevabın da karşılığını verecektir.
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Uykunı harâm kılgıl uzun tünde
Malıngdin zekvet birgil bu kün munda
Kıyâmet kün birgey senga yarin anda
Kiling dostlar Hak’ga kullık kıla köring

(35/2)

Hayır kılsang kılganungça bitilgeysin
Tâ‘at birle barganlarga katılgaysın
Kıyâmet kün temugdin kutulgaysın
Kiling dostlar Hak’ga kullık kıla köring

(35/5)

Allâh, Şeytan ile işbirliği yapan, dünyaya hısrsla sarılan, ben-
liğinden uzaklaşmayan insanlara gazab edecek ve Sırat Köprüsü’nü 
Cehennem’in önüne kurdurtacaktır.

Üç ming yıllık Sırât’nı kurdı ümmet hakkıga
Allâh dimes kullarga tursa kirse kirek dostlarım

(46/7)

Ul Uganım heybet birlen hükm kılgey
Kemug ul mehşer helknı surıng digey
Temug üzre sıratnı tartıng digey
Andın artuk tekı ‘eceb danglerı var

(62/34)

Zebânîler elerinde ateşten gürzler olduğu halde insanları Sırat 
Köprüsü’nün önüne getirecekler. İnsanlar büyük bir korku ile Sırat’tan 
geçmeye çalışacaklar; Allâh’a imân edip bağlanan müminler, ken-
dilerine dünyadayken Kur’ân-ı Kerîm’i kılavuz edindikleri için Sırat 
Köprüsü’nden kolayca geçeceklerdir.

Kur’ân Tangrı hedyesi uçmah taba yolçısı
Sırât üzre kiçküsi Burâk bolgay bu Kur’ân

(53/3)
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Hz. Muhammed, Mahşer yerine gelerek bayrağını dikecek, bütün 
mahşer halkı Hz. Peygamber’in şefaatından faydalanmak için gelip bu 
bayrağın altına toplanacak.

Ul Muhemmed elemün tikip turgey
Kemug ul mehşer helkı kilüp turgey
Ul Muhemmed turuban era kılgey
Andın artuk tekı ‘eceb danglerı var

(61/30)

Hz. Peygamber, Mahşer halkının feryatlarını duyacak ve ümme-
tini bulacak (61/37). Cehennem ateşine “Ümmetlerimi yakma ateşim.” 
diyecek. (61/38) Allâh’a da “Şefaatini bizden esirgeme” diye yalvaracak.

Muhemmed Hezretine yugurup bargey
Ümmetlerim halı müşkül boldı digey
Ehdınge vefâ kılgıl Mevlâ’m digey
Andın artuk tekı eceb danglerı var

(62/40)

Dört Peygamber de ümmetleri için Allâh’a yalvaracaklar.

Muhemmed secde birle meşgul bolgey
Mûsâ Kelîm Rebbim tiyü du‘â kılgey
Ul çehâryâr berçeleri ümmet digey
Andın artuk tekı ‘eceb danglerı var

(62/42)

Bu sırada Allâh’tan bir ses işitilecek; Allah, Hz. Peygamber’e 
“Dostum” diye hitap edecek ve “On sekiz bin âlemin övüncü, şimdi 
hüküm sende olsun. Ümmetine cehennemleri haram ettim, onlara 
Reyhan adlı bahçeleri verdim, gönlün rahat olsun dostum” diyecek. 
Hz.Muhammed, Allâh’a şükrünü bildirecek, bütün Mahşer halkının 
başında olarak Cennet’e varacak.

Kemug mehşer helknı ul başlep kilgey
Kemug ul hûrî gılmân kerşu kilgey
Sekkiz uçmah nûrı birlen pür-nûr bolgey
Andın artuk tekı ‘eceb danglerı var

(62/48)
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c. Cennet

Kur’ân-ı Kerîm’in çeşitli sûrelerinde (Tevbe/72; Ra’d/23, 35; 
Nahl/31; Tâ-hâ/76; Kehf/ 107; vd.) cennet hakkında bilgi verilmiştir. 
Sekiz cennetten veya cennetin sekiz kapısından söz edilir. Her cennetin 
birbirinden farklı olduğu gibi buralara girecek insanlar da birbirlerin-
den derece bakımından faklıdır. Buraya girenlerin istedikleri hemen 
yerine getirilecek, onlara sürekli hizmet edilecektir.

Süleymân Hakîm Ata’nın hikmet ve kıssalarında Uçmak, Sekiz 
Uçmak, Cennetü’l-Me’vâ, Firdevs-i ‘Alâ, Darü’l-Huld, Dârü’s-selâm, 
Dârü’n-Na’îm, Adn gibi isimlerle ifade edilen cennet, ölümün olmadı-
ğı, türlü türlü nimetlerin sunulduğu; hurilerin, gılmanların, vildanla-
rın, hadimlerin hizmet ettiği bir bahçe olarak tasavvur edilir. Hakîm 
Ata, cennet ile cehennemi konuşturmak suretiyle her birinin özellik-
lerini belirtir.

Ucmah aytur: “Sende yok
Manga kelse ölüm yok
Türlük ni‘metler anuk
Yüz ming hezâr elvân bar

(3/6)

Cennet, la’lden mercandan, akikten sarayları; yakuttan, inciden 
binâları olan bir yerdir ve her yer sütten daha beyazdır.

Arıg kümiş sütdin öring ol yirleri
Kızıl yakut güher hem binâları
La‘l, mercân hem ‘akikdin revâkları
Nûrdın kapug açık dostlar kirsün tiyü

(23/3)

Bu saraylar, köşkler içinde tahtlar üzerinde cennet elbisesi (hul-
le) giymiş, dıştan bakılınca içi görünen, bir gülümsediğinde sekiz cen-
neti nurla dolduran huriler vardır. Her köşkte yetmiş bin huri bulun-
maktadır.
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Her bir ucmah içinde
Elvân elvân köşkler
Her bir köşk içinde
Yitmiş ming hûr irdi ya

(58/108)

Kusûr içre tehtler ara kün yüzlik hûr
Hulle kiyer tışdin baksa içi körünür
Bir mıskırsa sekkiz ucmah kapsayır nûr
Arzu kılıb zâkir kullar kuçsun tiyü

(23/4)

Cennette, sakalığını Cebrâil’in yapmak istediği su, süt, bal ve şe-
ker veya şarap olan dört ırmak akmaktadır. Bu ırmakların suları kar-
dan soğuk, baldan tatlı, sütten daha beyazdır. Suların bir katresi yüz 
bin kavuna/karpuza bedeldir. Hz. Muhammed, Mir’âc sırasında bu dört 
ırmağı/pınarı görmüştür. Cennet ehli insanlar istediklerinde bu dört 
ırmaktan doyasıya içeceklerdir.

Nidâ kilgey yâ ‘ibâdi fazlım körüng
Kardın sovuk ‘aseldin hoş sütdin örüng
Enhârlar yaratdım uş fazlım körüng
Bir katresi yüz ming kargu tartsun tiyü

(23/7)

Biri anıng hamr irdi
Biri anıng engübin
Biri anıng ürüng
Şehd (ü) şeker irdi ya

(58/106)

Su, süt, hamr, ‘asel atlıg tört arıkni
Ol Cibrâ’il kılsam tiyur sakalıknı
Yiti yüz yitmiş ming yıl uçubanı
Körsetmedi ol Resûl körsün tiyü

(23/5)
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Cennet içinde müminlerin istediklerinde binecekleri, kuş gibi 
uçacakları cennette otlayan ve Kevser suyunu içen Burak adlı binit-
ler vardır. Hz. Peygamber, Mir’âc’a Cebrâil’in cennetten getirdiği bu 
Buraklardan biriyle çıkmıştır.

Fermân kilgey yâ Muhammed mingil Burak
Habîbimsin mendin senga yok ol firâk
‘Adn içre yaratdım men sansız Burak
Zikr eygân zâkir kullar uçsun tiyü

(23/6)

Mü’min üçün Buraklar
Firdevs otını otlar
Kevser suyını sular
Cevlân kılur irdi ya

(58/109)

Ucmah içre sansız Burak reyhan otlar
Bir kademde beş yüz yıllık yolnı atlar
Yaratılmış Hak fazlı birle uşal atlar
‘Âşık kullar minip kuş dik uçsun tiyü

(23/9)

Cennetin bu vasıflarını bilen Ad kavminin hükümdarı Şeddâd da 
kibirlenerek tanrılık iddiasında bulunmuş, tanrılığını kanıtlamak için 
de Bağ-ı İrem adlı bir bahçe ve içine de bir saray yaptırmıştır. Ancak, 
bahçenin ve sarayın yapımı bitmiş, Şeddâd oraya giderken yolda helak 
olmuş, bağ da saray da ortadan kaybolmuştur.

Her kim anda Allâh dise orun taptı
Hakîkatnıng sözin sözlep alar ötti
Niçe yıllar körüng Şeddâd uçmag yitti
Ger almadı körüp ‘ibret alıng dostlar

(55/3)

Fir‘avn “Tangrı min” didi Nemrûd kökke ok atdı
Şeddâd uçmah yasdattı cânın algan Allâh’sin

(50/8)
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d. Cehennem

Günahkâr kulların gireceği azap yeri olarak adlandırılan 
Cehennem, Kur’ân-ı Kerîm’in pek çok âyetinde tasvir edilmiştir. Her 
zümre için ayrılmış yedi kapısı olan (Hicr/44) Cehennemde, öfke-
sinden çatlayacak gibi kaynayan bir ateş vardır. (Mülk/6-8) İmânsız 
ölenler ile günahları affedilmeyen günahkârların azap göreceği yer-
dir. Öyle bir ateş vardır ki hem bütün bedeni helâk eder, hiçbir şey bı-
rakmaz hem de eski hâline getirip tekrar azap etmekten vazgeçmez. 
(Müddesir/26-31) Günahkârlar geldikçe dolar, doldukça da genişler ve 
“Daha var mı?” diye sorar.

Hikmet ve kıssalarda Cehennem; Tamug, Nâr-ı câh, Sakar veya 
Dârü’s-Sakar olarak adlandırılır ve çeşitli vasıflarıyla belirtilir. Tamug, 
Allâh’ın lâ-mekânda (mekânsızlıkta) yarattığı ve Allâh’ın emirlerine 
uymayanların gireceği bir yer olarak tasvir edilir.

Lâ-mekânda yir yaratdı Ugan Kâdir
Hak fermânın tutmaganlar kirsün tiyü
Lâ-taknatû fermânını tutmaganlar
Kirip anda özin özi körsün tiyü

(41/1)

Cennette müminler için dört ırmaktan veya pınardan baldan 
tatlı, kardan soğuk dört içki akarken Cehennemde de günahkârlar 
için zehir zakkum şerbeti vardır. Günahkârlara Cehennemin dibinde, 
ateş içinde yetişen, tomurcukları şeytanların başı gibi olan zakkum 
(Sâffât/62-66) ağacının şerbeti sunulacaktır.

Ucmah içre tört arıkdur bilgil anı
Munda tevbe kılganlarga içirür anı
Tevbesizler ol arıkdin içmes velî
Anga içirür zehir zakkum şerbeti bar

(4/7)

Cehennemde ellerinde ateşten gürzler ve çengeller olan zebanî-
ler vardır ve görevleri günahkârları cehennem zindanına atmaktır.
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Zebânîler helayıknı sürüp kilgey
Ellerine otdın gurzi tutup turgey
Muhemmed’ge mehşer helkı feryâd kılgey
Andın artuk tekı ‘eceb danglerı var

(62/36)

Sakar veya Dârü’s-Sakar, Cehennemin bir diğer adıdır ve zin-
dan anlamına gelir. Bu zindanda zakkum ve irin su gibi akmakta; ze-
baniler, günahkârlar yansınlar diye habire ateşi körüklemektedirler. 
Allâh’a asîlik eden kullar susayarak “susamış develerin suya saldırışı 
gibi” (Vâkıa/55) bu sudan içerler; bu su “kaynar su, zakkum ve irinden” 
(Sâffât/67) oluşmuştur.

Ol mekânnıng bir atıdur Dâr-üs-Sakar
Zehr (ü) zakkûm iring kanı su dik akar
Örtensün dip ferişteler otnı yakar
Alıp andın ‘âsî kullar içsün tiyü

(41/3)

Nâr-ı câh adlı mağaralarda uzunluğu üç yüz altmış arşın olan yı-
lanlar vardır ve bu yılanlar günahkârların ve günahları bağışlanmayan-
ların dillerini emerek onlara eziyet edeceklerdir.

Üç yüz altmış arşun irür ol yılanlar
Kudret birle yaratılmış andag mârlar
Özi anıng nâr-ı cahîm atlıg gârlar
Aytur kılmas ‘âlem tilin sorsun tiyü

(41/5)

5 – Hayır ve Şer

Allâh’ın ezeli hükmüne, takdirine kader adı verilir. İmânın şart-
larından biridir. Her insanın da bir kaderi vardır. Yani, başına gelen ve 
gelebilecek her hayır ve şer Allâh’tandır. İmân etmiş insanlar, iyi-kötü 
ne ile karşılaşırlarsa karşılaşsınlar, bunun Allâh’ın bir takdiri olduğunu 
bilirler.



89

HİKMETLER VE KISSALAR

Rûhım aytur: Bu din işini bilüp
İzgü yavız cümlesini Râb’din bilüp
Tünler bolsa tâ‘et birle ura turup
Kündüz bolsa savm salâvat tutayın dir

(24/4)

Diğer yandan insanın, hayrın ve şerrin Allâh’tan geldiğine imân-
la, hayır amellerde bulunması ise, Allâh’ın hükümlerince iyi olarak bi-
linen amelleridir; ki hayır amellerde bulunan insan, bunun mükafaa-
tını görecektir.

Hayır kılsang kılganungça bitilgeysin
Tâ‘at birle barganlarga katılgaysın
Kıyâmet kün temugdin kutulgaysın
Kiling dostlar Hak’ga kullık kıla köring

(35/5)

Hayr (u) ihsân kılganlar ölmediler bu dünyâda
Öz mâlıdın tasarruf kılsa kirek dostlarım

(46/3)

6. İmân, Mü’min

a. İmân:

İnanma, kabul ve tasdik etme anlamına gelen imân, İslâmî an-
lamda Hz. Peygamber’in dinine kesin olarak inanmak ve bağlanmak 
demektir. İmânın altı şartı vardır ve “Amentü/İmân ettim.” sözüyle 
anlatılır. Allâh’a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, âhiret gününe, 
hayır ve şerrin Allâh’tan geldiğine inanmaktır. İmânın zıddı küfürdür 
ve karanlık anlamına gelir. Küfrü bilerek imân etme en üst derecede 
imândır. Kur’ân-ı Kerîm’in pek çok sûresinde imânla ilgili âyetler var-
dır: “İmân kalbin süsüdür.” (Hucurât/7), “Allâh’a ve peygamberlerine 
imân edin. Eğer imân eder, takvâ sahibi olursanız, sizin için de çok 
büyük ecir vardır.” (Al-i İmrân/179), “İmân edenler, iyi işler yapanlar, 
namaz kılanlar ve zekât verenler için Râb’leri katında mükâfaat vardır. 
Onlara korku yoktur, mahzun da olmayacaklardır.” (Bakara/277)
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Hakîm Süleymân Ata’ya göre imân, dünyada insanın sahip olaca-
ğı en güzel erdemdir. İnsan, insanlığını imân etmekle fark eder; karan-
lıktan sıyrılır, gönlünde kaygı, şüphe kalmaz. Gerçek mutluluk, iyilik 
imânla elde edilir. İnsanın gözü gerçekleri görür, kulakları gerçekleri, 
sırları işitir.

Kayu kulga bolsa imân
Kiter andın gaflet, tumân
Kalmas köngülde şek gümân
Açarlar sır kulaknı

(26/5)

İnsanın kendini bilmesi, tanıması, birtakım sırlara vakıf olması, 
insan için çok hoş bir durumdur, kalbinin aydınlanmasıdır.

Ne hoşdur dünyâda imân u Kur’ân
Ni bulgay dünyâda imândın artuk

(17/6)

İnsanın kaygılarından, tasalarından, şüphelerinden kurtulması, 
aydınlığa ulaşması için imân mumunu yakması gereklidir.

İmân şem’in yandır sen
Rûhıng suga kandır sen
Munglug zârın algıl sen
Seher vakti bolganda

(10/5)

b. Mü’mîn

İmân etmiş, İslâm dinine inanmış, güvenmiş, onu tasdik etmiş ki-
şiye mü’mîn denir. Gönlünde Allâh’tan başka varlığa yer vermeyen in-
sanın gönlü Allâh’ın nûruyla dolacaktır. Hakîm Süleymân Ata da bunu 
bildiğinden nefsin, dünyevî arzu ve isteklerin öldürülmesi ile kişinin 
gönlündeki müslümanın ortaya çıkacağına inanmaktadır.
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Nagaz bir cây keltürsem
Birer sum‘ada oltırsam
Basıb nefsimni öltürsem
Bolub könglim müselmânı

(1/5)

Gönüldeki müslüman ya da ideal müslüman, Süleyman Hakîm 
Ata tarafından şöyle tarif edilmiştir: Ezânı duyunca – ki ezân, âşıkların 
aşkı için yaratılmıştır-(31/3) camiye koşan ve cemaatle beş vakit nama-
zını kılan kişi, mü’mîn kişidir. Bir namaz vaktinden diğerine, namaza 
hasretlik çeken bu kişi, temiz yüzlü, şirin sözlü bir müslümandır.

Men ol irni mü’min dirmin
Beş vakit namâz kılur bolsa
Salâvat kâmet ünin işitüp
Cemâ‘atke kelür bolsa

(29/1)

Mü‘ezzinler kâmet aytur
Sâdık kullar fermân buyrur
İr ol bolur ökünç yiyür
Bir vakit namâz koyar bolsa

(29/2)

7. İbâdetler

a. Namaz

Namaz, müslümanların belli zaman ve durumlarda Kur’ân-ı 
Kerîm’de emredildiği (Nisâ/103) ve Hz. Peygamber’in de tarif edip yap-
tığı şekilde Allâh’a karşı yapmış oldukları ibâdettir ve İslâm’ın beş şar-
tından biridir.

İslâm inancında namaz, dinin direği, her amelin başıdır ve kulu 
cehennem ateşinden kurtarıcıdır.
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Kıyamet kün körüp seni alar tanglar
‘Âlem halkı seni sevip Hak’din tiler
Namâz rûza tevbe seni otdin yular
Ni kul irmiş bu sa‘adet nusreti bar

(4/6)

Gerçek inanç sahibi mümin beş vakit namazını kılar.

Men ol irni mü’min dirmin
Beş vakit namâz kılur bolsa
Salâvat kâmet ünin işitüp
Cemâ‘atke kelür bolsa

(29/1)

İbâdetini gereği gibi yapmayan kişi, ne yaparsa yapsın, ne söyler-
se söylesin boşunadır.

Otuz mingdür şerî‘at namâz rûzedür tâ‘at
Kim birmese irâdet barçası efsânedür

(51/2)

Çünkü, âhirete gidecek insanın yol azığı namazdır. Beş vakit na-
maz kılmayan kişi, mümin olamaz. Şüphesiz Kıyâmet günü pişman ola-
caktır.

Ahretning azukı rûze namâz
Rûze tutmaz namâz kılmaz mü’min irmes
Lâ-cerem kıyâmet küni ol bî-namâz
Ming kün yıglar bir kün sevinüp külgüsi yok

(20/2)

Namaz, ödenmesi gereken bir borçtur.

Ka‘de kıyâm rükû‘ sücûd beş vakitde
Öteyür men bolgay tiyü başım sanda
Yevme nedüv külli inâsın bi-imâmıhim timiş vakitde
Bulgay mu men Yârab seni tilesem men?

(19/5)
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Kişi zengin de olsa fakir de olsa namaz herkese vaciptir ve insa-
nın derecesi namazla ölçülür.

Namâz vâcib cümle kulga
Kerek derviş kerek bayga
Bî-namâzni kanga bulga
Bâtıl hâcet kılur bolsa

(29/5)

Namâz kulınıng derecâti
Bî-namâzlar harabâti
Munı aygan Hakîm Ata
İşitkil şebih hatır bolsa

(29/7)

b. Oruç

İslâm’ın beş şartından biri olan oruç, niyetlenip tan yeri ağarma-
ya başladığı andan güneş batıncaya dek hiçbir şey yememek, içmemek, 
vb. yasaklara uymak demektir. Hakîm Süleymân Ata’nın hikmet ve kıs-
salarında “Rûze” sözüyle ifade edilmiştir. Ahirette insanı cehennem 
ateşinden kurtaracak amellerinden biri de oruçtur.

Ahretning azukı rûze namâz
Rûze tutmaz namâz kılmaz mü’min irmes
Lâ-cerem kıyâmet küni ol bî-namâz
Ming kün yıglar bir kün sevinüp külgüsi yok

(20/2)

Rûhım aytur: Bu din işini bilüp
İzgü yavız cümlesini Râb’din bilüp
Tünler bolsa tâ‘et birle ura turup
Kündüz bolsa savm salâvat tutayın dir

(24/4)

c. Zekât

İslâm’ın beş şartından birisi de zekât vermektir. Zengin müs-
lümânların seneden seneye mallarının kırkta birini ihtiyaç sahiplerine 
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vermeleridir. Zekât, sahip olunan malın temizlenmesi demektir. Hakîm 
Süleymân Ata’nın hikmetlerinde zekât veya zekvet şeklinde geçer.

Âhirette kuruluşa ermek için gidilecek yol, Hakîm Süleymân 
Ata’ya göre çok uzun bir yoldur. Bu yolun azığı ise zekâttır.

Tüni küni tınmayın kullık kılgıl
Yatarıng tar leheddir yahşı bilgil
Barurıng uzak yoldır azuk algıl
Azukıng zekât turur birmes musen?

(25/2)

Dünyadayken yapılan her amelin karşılığı Allâh tarafından kuluna 
fazlasıyla geri verilecektir. Âhirette kişiye dünyada neler yaptığı soruldu-
ğunda söyleyecek sözü olabilmesi için dünyadayken iyi ameller işlemesi 
gerekir; ki bunlardan birisi de zekât vermektir.

Uykunı harâm kılgıl uzun tünde
Malıngdin zekvet birgil bu kün munda
Kıyâmet kün birgey senga yarin anda
Kiling dostlar Hak’ga kullık kıla köring

(35/2)

d. Hac

Müslümanların, Ay takviminin on ikinci ayı olan Zilhicce ayında 
Kâbe’yi ve çevresindeki belirli yerleri usulüne göre ziyaret etmelerine 
hac adı verilir. İslâm’ın beş şartından biridir; ancak herkese farz değil-
dir. Tasavvufta allah’a ulaşmak için yapılan manevi yolculuğa da hac 
adı verilir.

Hakîm Süleymân Ata’nın hikmet ve kıssalarında doğrudan hac 
sözü geçmez, fakat özlemle Kâbe’ye gitmek, Kâbe’yi tavaf etmek, du-
varına yüz sürmek, Hacerü’l Esved’e dokunmak, zemzem içmek, Arafat 
dağına çıkmak, vb. şekilde Kâbe’yi görme, ziyaret etme isteği dile geti-
rilir.
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Bakırgan’din sefer kılsam
Tavâf kılgalı Kâ’be’ni
Barıb rükne yüzüm sürsem
Körüb Hennâni Mennâni

(1/1)

Kâbe’ye gitmek, orada ibadet etmek ve Allâh’a şükretmek Hakîm 
Ata’nın en çok istediği şeylerdir. Safâ’dan Merve’ye varıp Zemzem iç-
mek, Zemzem’in ortaya çıkmasına vesile olan durumu hatırlayıp Hz. 
İsmail’in ruhuna Kur’ân okumak ister.

Safâ’din Merve’ye barsam
Mübârek Zemzem’i içsem
Zabîh rûhıka hatm itsem
Birer ‘aşr ile Kur’ân’ı

(1/3)

Medine’ye gidip Hz. Peygamber’in kabrini ziyaret etmek, O’nunla 
manen de olsa bir arada olmak, Hakîm Süleymân Ata için büyük nimet-
tir. Bütün hac farizasını yerine getirerek hacı olmak, ancak Mûsâ’nın 
Allâh’ı görme isteğiyle Sinâ dağına çıkması gibi bir istekle hacı olmak 
ister.

Medine şehrine barsam
Resûl’nin ravzâsın körsem
Yusûf-ı Mısrî dik âh ursam
Tâleb-i Ya‘kûb Ken‘an’i

Geh ilikimge ‘asâ alsam
Geh boynımga ridâ’ salsam
Geh Sinâ tagına çıksam
Tâleb-i Mûsâ ‘İmrân’ı

(1/6, 7)
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8. Kur’ân-ı Kerîm

Bilindiği üzere dört semâvî kitabın en son indirilenidir ve diğer 
üç kitap (Zebûr, Tevrat, İncil) bir kavme indirildiği halde Kur’ân-ı Kerîm, 
bütün insanlık için indirilmiştir. 114 sûre ve 6666 âyettir. Vahiy edildiği 
şekilde Hz. Ebu Bekir emriyle Zeyd bin Sabit başkanlığında oluşturulan 
kurul tarafından kitap şeklinde kaydedilmiş olan Kur’ân, değişmeden 
günümüze dek gelmiştir. Hz. Osmân zamanında da çoğaltılarak çeşitli 
İslâm merkezlerine gönderilmiştir. Allâh’ın varlığını ve birliğini delille-
riyle ortaya koyan, insanlığın iki dünya saadetini ve hayatını düzenle-
yen, onlara kurtuluş yolunu gösteren kitaptır.

Hakîm Süleymân Ata, şiirlerinde Kur’ân’ın özelliklerini anlattık-
tan sonra Kur’ân okumanın neden gerekli olduğunu da belirtir. O’na 
göre Kur’ân, Tanrı kelâmıdır. Kur’ân, “doğruluğu şüphe götürmeyen ve 
Allâh’a karşı gelmekten sakınanlara Allâh’ın yol göstermesi ve öğütle-
ridir.” (Bakara/2, Âl-i İmrân/138)

Kur’ân Tangrı kelâmı tün kün oku tamâmı
Uçmah içre selâmı şefâ‘atçı bu Kur’ân

(53/2)

Her kim Kur’ân’ı çok okursa, ona Allâh’ın bağışı çok olacak, Kur’ân 
o kişiye cennetin kapısını açacaktır. Cennetin yolunu açıcı Kur’ân, Tanrı 
hediyesidir. Mahşer günü Sırat Köprüsü’nden geçirici bir Burak olacak-
tır. Bilindiği üzere Burak, cennette müminlerin binmesi için Allâh tara-
fından yaratılmış kanatlı bir binektir.

Kur’ân Tangrı hedyesi uçmah taba yolçısı
Sırât üzre kiçküsi Burâk bolgay bu Kur’ân

(53/3)

Süleymân HakîmAta, Kur’ân’ın hikmet hazinesi olduğunu, İslâm’ın 
Kur’ân ile insanlara Allâh tarafından bağışlandığını belirtir.

(54/2) 

O’na göre Kur’an, yolunu kaybetmişlere doğru yolu gösteren bir kı-
lavuzdur.
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Kur’ân yoldın azmışlarnı yolga salar
Âvâz birlen okusalar köngül örter
Kur’ân bilseng ‘izzet birlen hürmet artar
Eylenmegey yüz ming türlüg sadâ sanga

(54/3)

Mahşer günü Kur’ân okuyan ve Allâh’ın Kur’ân’da belirttiği emir ve 
yasaklara uyanlar zebânilerin çengelinden kurtulacak, Kur’ân orada insa-
na şefaatçi olacaktır. Çünkü, insan okuduğu her harf için sevap alacaktır.

Hakdın bilseng ‘Arasât küni şefî‘ bolgay
Zebâneni çengâlidin sini algay
Bu kulungnı yarlaka dip Hakdın algay
Uşol künde şefî‘ bolur Kur’ân sanga

(54/7)

9. Zikr

Allâh’ı sürekli hatırda tutarak “Allâh” veya “Lâ ilâhe İllâllâh” sö-
zünü tekrarlamaya zikr adı verilir. Hakîm Süleymân Ata, hikmetlerinde 
zikri, Allâh’ı sürekli yâd etme veya tarikat ehlinin şeyhlerinin gözeti-
minde toplanarak “Allâh” adını veya Allâh’ın sıfatlarını belli bir hare-
ket düzeni içinde söylemeleri şeklinde kullanmaktadır.

Hakîm Süleymân Ata bâtınî bilgilere sahip zakir kulun gönül şen-
liği içinde olduğunu, sözden ziyade hâli yaşadığını söyler.

Safâ kirek batın içre zâkir kulga
Yaramas hile ve tezvir uşbu yolga
İ‘timâd kılsa bolmas kâl ve kılga
Kâlni salub hâl tebâ barmış kerek

(21/2)

Evvel âhir zâhir bâtın ‘ilmin okup
Tecelli nûrı tekip erip akıp
Muhabbet medhin yakup erib akıp
Dostlarım zâhir bâtın seçgüm kilür

(32/4)
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Hakîm Süleymân Ata’ya göre Allâh’ı zikretmek azizdir; çünkü in-
san, Yaratıcı’sından ayrı görülmemelidir. Allah, bilinmek istediğinden 
insanı yaratmış, kendi ruhundan da ona üflemiştir; bu yönüyle insân, 
vücûd-ı mutlak içinde onun küçük bir örneğidir.

Hak zikri ‘azîz turur oturup aygu
Selefler buyrugını sürüp aygu
Vecd ü hâlet yitilmişde ilik salgu
Yok irse harâm turur bilmiş kerek

(21/5)

Şeyh min dip üstün orun oturmagıl
Mağrûr bolıp dining nefsige birmegil
Özingni Halık’dın artuk sen körmegil
Uluglıknı Hak’ga sezâ körmüş kerek

(21/7)

Riyasız, Allâh’ı zikreme her âmelden üstündür.

Men menlikni özinge üyizgü sanma
Halka içre halkga zahmet sen tigürme
‘Aceb ü riyâ ‘amel içre sen kirgüzme
Riyâ kirse ‘amel yilge birmiş kerek

(21/9)

10. Hikmetlerde Geçen Sûreler, Âyetler, Hadîsler ve 
Dinî İbareler

Hikmetlerde kimi zaman belli bir sûreden söz edilmiş kimi za-
man ise belli bir âyet Arapça olarak verilmiştir. Kimi hikmetlerde de 
Arapça kalıp sözler kullanılmıştır.

a. Sûreler

1. Müzzemmil Sûresi:

Kur’ân-ı Kerîm’in 73. Sûresidir, 20 âyetten müteşekkildir. İlk va-
hiy geldiğinde Hz. Peygamber, Cebrail’i aslî şekli ile görmüş, bedenini 
bir ürperme ve titreme kaplamıştı. Doğruca evine gidip eşi Hz. Hatice’ye 
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“Beni örtün” demişti. İşte bu olayın ardından yine Cebrail kendisine va-
hiyle gelmiş ve Hz. Peygamber’e; Ey örtünüp bürünen (Resûl’üm) an-
lamında “Müzzemmil” diye hitap ettiğinden sûre, adını ilk âyetindeki 
“el-Müzzemmil” kelimesinden almıştır.

Hakîm Süleymân Ata, Müzzemmil sûresine atıfta bulunarak in-
sanlara, Allâh tarafından Hz. Peygamber’e Cebrail vasıtasıyla gönderi-
len

“Kumi’l-leyle illâ kaliylen 3 nısfehû evinkus minhü kaliylen 4 ev zid 
aleyhi ve rettili’l-kur’âne tertiylâ.”

“Gecenin yarısını yahut yarısından az eksiğini veya fazlasını yat-
madan (ibâdetle) geçir ve Kur’ân’ı tane tane oku” (Müzzemmil/2, 3, 4, 
20) emrini hatırlatmakta, dolayısıyla da ibadet etmenin ve Kur’ân oku-
manın Allâh’ın bütün insanlara bir buyruğu olduğunu belirtmektedir.

“İnne rabbeke ya’lemü enneke tekûmü ednâ min sülüseyi’lleyli ve 
nısfehü ve sülüsehü ve tâifetün minelleziyne ma’âk, vallahü yukaddi-
rü’l-leyle ve’n-nehâr, alime en len tuhsûhü fetâbe aleyküm, fakreû mâ 
teyessere mine’l-kur’ân, alime en seyekûnü minküm merdâ ve âharûne 
yadribûne fi’l-ardi yebtegûne min fadlillâhi ve âharûne yükâtilûne fiy 
sebiylillâhi fakreû mâ teyessere minhü ve ekıymussalâte ve âtüzzekâte 
ve akridullahe kardan hasenâ, ve mâ tükaddimû lienfüsiküm min hayrin 
tecidûhü ındallahi hüve hayren ve a’zame ecrâ, vestagfirullah, innellahe 
gafûrün rahiym.”

“Ey Muhammed! Şüphesiz Rabbin, senin, gecenin üçte ikisi-
ne yakın kısmını, yarısını ve üçte birini ibadetle geçirdiğini biliyor. 
Beraberinde bulunanlardan bir topluluk da böyle yapıyor. Allah gece 
ve gündüzü düzenleyip takdir eder. Sizin buna (gecenin tümünde ya-
hut çoğunda ibadete) gücünüzün yetmeyeceğini bildi de sizi bağışladı 
(yükünüzü hafifletti.) Artık Kur’an’dan kolayınıza geleni okuyun. Allah, 
içinizde hastaların bulunacağını, bir kısmınızın Allah’ın lütfundan rı-
zık aramak üzere yeryüzünde dolaşacağını, diğer bir kısmınızın ise 
Allah yolunda çarpışacağını bilmektedir. O halde, Kur’an’dan kolayı-
nıza geleni okuyun. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, Allah’a güzel 
bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik gönderirseniz onu Allah 
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katında daha üstün bir iyilik ve daha büyük mükafat olarak bulursu-
nuz. Allah’tan bağışlama dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok 
merhamet edendir.” (Müzzemmil/20)

Hakîm Ata, bu âyetler mealince hikmetinde Kur’ân’ın hikmet in-
cileriyle dolu bir hazine olduğunu, İslâm dininin ifadesi olarak Allah 
tarafından Cebrail vasıtasıyla Hz. Muhammed’e gönderildiğini belirtir.

Kur’ân râhat genc-i hikmet dürr-i yemîn
Kur’ân birlen bagışladı İslâm-ı dîn
Ümmet üçün alıp indi Rûhu’l emîn
Fakreû mâ-teyesser Kur’ân sanga

(54/2)

2. Nâziât Sûresi:

Kur’ân-ı Kerîm’in 79. Sûresidir, 46 âyetten oluşmuştur. Adını “sö-
küp çıkaran” veya “Çekip çıkaran” anlamına gelen “Nâziât” kelimesin-
den almıştır. Kıyameti konu edinir.

Bu sûrenin 40. ve 41. âyetinde (40 ve emmâ men hâfe mekâme 
rabbihî ve nehennefse anilhevâ 41 feinnelcennete hiyelme’vâ) “Rabb’inin 
makamına varmaktan korkan ve nefsini kötü arzulardan uzaklaştırana 
gelince, şüphesiz onların barınağı ancak cennettir.” denilmekte, Hakîm 
Süleymân Ata da Yarım Elma Kıssası’nda nefsinin arzularına boyun 
eğmeyip Allâh’ın emir ve yasaklarını gözetenlerin kurtuluşa ereceğine, 
bu âyetleri hatırlatarak işaret etmektedir.

Velnâz‘at okudı
Me‘anisini bildirdi
Heftiyekni koynındın
Alıbeni kördi ya

(60/62)

b. Âyetler:

1. İllâ men atâ’llâhe bi-kalbin selîm. (Şuarâ/89)

“Ancak Allâh’a temiz bir kalple gelenler o günde (kurtuluşa erer)”
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Şuarâ sûresinde, insanların örnek ve ibret almaları için bazı pey-
gamberlerin kıssalarından ve tebliğlerinden söz edilmektedir. Şuarâ 
sûresi 87-89 âyetlerinde Hz. İbrahim’in, Allah’a “İnsanların diriltileceği 
gün, Allah’a temiz bir kalple gelenler dışında malın da çocukların da 
fayda vermeyeceği günde beni mahcup etme!” diye dua ettiği bildiril-
mektedir.

89. âyette sözü edilen “kalb-i selim”, müfessirlerce “şirk ve şüp-
heden arınmış, iman esaslarına samimiyetle inanmış, mânen sağlıklı 
(İbn Kesir), kötülüklerden korunmuş (Esed), sünnete gönülden bağlı 
olup bid’atlardan uzak duran, mal ve evlât sahibi olduğu için şımarma-
yan bir kalp (Şevkânî)” (Karaman, vd. 2007: IV/158) anlamlarında kul-
lanılmıştır.

Hakîm Ata, “Sahip olduğum her şeyden vazgeçtiğim; samimi, 
inanmış, kalbimden senden gayrı her şeyi temizlediğim takdirde, aca-
ba Allah’ım senin de yardımını kazanarak sana ulaşacak mıyım?” diye 
endişelenmektedir:

‘Ayşım, hûşım, ma‘işetim cümle tanub
Bulgay mu men Yârab seni tilesem men?
İllâ men atâ’llâhe bi-kâlbin selîm tevfık tâpup
Bulgay mu men Yârab seni tilesem men?

(19/1)

2. Yâ eyyuhellezîne âmenû kû enfüseküm ve ehliyküm nâren 
ve kûdühe’n-nâsü ve’l-hıcâretü aleyhâ melâiketün gılâzun şidâdün lâ 
ya’sûn e’llâhe mâ emerehüm ve yef’alûne mâ yü’merûn. (Tahrim/6) “Ey 
inananlar! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten 
koruyun. Onun başında, iri gövdeli, sert tabiatlı, Allâh’ın kendilerine 
buyurduğuna karşı gelmeyen ve emredildiklerini yapan melekler var-
dır.”

Bu âyette insanlara bir uyarı yapılmaktadır. Kişinin sadece kendi 
yaşamından sorumlu olmadığı, diğer insanları da düşünmesi gerektiği 
uyarısı yapılmıştır. “Böyle bir sorumluluk anlayışının sadece mânevî 
hedeflerle sınırlı kalmayan, sağlam bağlarla birbrine raptedilmiş bir 
aile” (Karaman 2007: V/408) yapısını hedeflediği açıktır. Âyetin tefsi-
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rinde “Ey iman edenler! Kendinizi ve ehlinizi ateşten koruyun, cehen-
nem ateşine sürüklenmelerine sebep olacak fitne ve isyandan koruya-
rak Allah’ın emirlerine, itaate götürün. Çünkü aile sahibi kendinden 
sorumlu olduğu gibi ailesinden de sorumludur. Zira konuyla ilgili hepi-
niz çobansınız ve hepiniz teb’anızdan sorumlusunuz.” ve “Sizin hayırlı 
olanınız, ehline karşı hayırlı olanınızdır.” hadîsleri bilinmektedir.

Ebû Hayyân’ın kaydettiğine göre, “Hz. Ömer, Ya Resulallah! 
Nefislerimizi koruruz, fakat ehlimizi nasıl koruyabiliriz?” demişti. 
Bunun üzerine Allah’ın Resulü de şöyle buyurdu: “Allah’ın sizi nehyet-
tiği şeylerden onları nehyedersiniz ve Allah’ın size emrettiği şeyleri on-
lara emredersiniz. İşte bu, onları korumak demektir.” Zemahşerî de şu 
hadîsleri nakletmiştir: “Allah o kimseye rahmet etsin ki, Ey ehlim, ai-
lem! Namazınıza, orucunuza, zekâtınıza, miskinlerinize, yetim ve kom-
şularınıza dikkat edin.” der. Ola ki Allah Teâlâ onları onunla beraber 
cennette toplar. “Çocuklar da ehle dahildir. Bazıları enfüse (nefislere) 
dahil olduğunu söylemişlerdir. Çünkü onlara göre çocuklar, babadan 
bir parça sayılırlar.” (Mevdudi 2005) denmektedir. Âyetin içeriğini, an-
lamını bilen bir mutasavvıf olarak Hakîm Ata, dünyadan iğrenerek sa-
dece Allah’ı düşünerek çalışsam, ibadet etsem; ama bu çalışma ve iba-
deti, bu âyetin anlamına uygun olarak sadece kendim için değil, mesul 
olduğum diğer insanlar için de yapsam, amacım ancak o zaman hasıl 
olacak, demektedir.

Bu dünyanıng ma‘işetindin yiñrensem men
Seherlerde uyganıp zâr ingresem men
Yâ eyyuhellezine amenû kû ma‘nîsige katlansam
Bulgay mu men Yârab seni tilesem men?

(19/2)

3. Lime tekûlüne mâ lâ tef’alün? (Saf/2)

“Yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz?”

Bu soru, gerçek müminlere adaklarını yerine getirmenin lüzu-
munu hatırlatmaktadır. “Yapmayacağınız bir şeyi adamayın, mademki 
adadınız o halde sözünüzde durup adaklarınızı yerine getiriniz” de-
mektir. İkinci bir anlamda da “müminlere yalan söylemek yakışır mı?” 
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tarzında bir kınamadır. Üçüncü bir anlamda ise, “aslı meşru olmakla 
beraber vacib olmayan bir fiil, adamakla vacib olur. O halde yapma-
yacağınız bir fiili adamayınız. Adayınca da onu hemen yerine getirin, 
adaklarınız konusunda yalancı durumuna düşmekten son derece sakı-
nın” tazında bir uyarı söz konusudur.

Yürürler kiçib kendü hayatındın
Tileyürler yaratgan bir ve bar atıngdın
Lime tekûlün mâ lâ tef‘alün âyetindin
Bulgay mu men Yârab seni tilesem men?

(19/3)

Tasavvufî yola giren mürid, aldığı eğitimle “cehilden ilme, kötü 
huylardan güzel huylara ve kendi varlığından Hakk’ın varlığına” (Aynî 
2000: 259) hareket etmektedir. Hakîm Ata’nın dile getirdiği gibi, mü-
rid kendi hayatından geçmektedir. Bunu yaparken ise, mürid tam bir 
ihlas, teslimiyet ve doğruluk içerisinde olur. Yani, söylediği ile yaptığı 
tutarlı olur. “Gerçek Müslüman ne söylüyorsa, onu bizzat yaparak gös-
termelidir. Şayet yapmaya niyeti veya gücü yoksa, o zaman susmalıdır. 
Çünkü bir kimsenin yapmadığı bir şeyi söylemesi Allah katında en kötü 
amellerdendir. Ve o kimse Allah’ın azabını haketmiştir. Ayrıca mümin-
lik iddiasında bulunan bir kimseye bu şekilde davranmak yakışmaz.” 
(Mevdudi 2005)

4. İzâ câe nasrullâh. (Nasr/1)

“Allâh’ın yardımı geldiğinde...”

Âyetin tefsirinde “Allah’ın yardımı”ndan kast edilen, Mekke put-
perestlerine ya da bütün düşmanlarına karşı Allah’ın Hz. Muhammed’e 
yardım etmesi ve onu zafere ulaştırmasıdır. denilmektedir. Sûrede Hz. 
Peygamber’in şahsında genel olarak müminlere hitap edilerek Allah 
Teâlâ kendilerine bir nimet ve yardım lutfettiğinde O’na hamd ve şük-
retmeleri gerektiği ifade edilmektedir. (Karaman, vd. 2007: V/707)

Könglüm ile tüni küni tevbe kılsam
Tevbe kılub andın küne yolga kirsem
İzâcâ‘ âyetindin ma‘nî bulsam
Bulgay mu men Yârab seni tilesem men?
(19/4)
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5. Lem yelid ve lem yûled. (İhlâs/3)

“O, doğurmamış ve doğurulmamıştır.”

Cümlege tevbe birgen Ahad’sin sen
Tevbesizin öltürgen Samed’sin sen
Kur‘ân’da sıfatnıng “Velemyûled”sin sen
Bulgay mu men Yârab seni tilesem men?

(19/9)

Ahad (bir) olmak ancak Allah’a ait özel bir niteliktir. Varlıklar 
arasında başka hiçbir varlık bu sıfatı taşımaz. Allah (c.c.) birdir ve O’nun 
benzeri yoktur. “Müşrikler ve Ehl-i Kitab, Hz. Peygamber’e Allah’ı so-
ruyorlardı ve Hz. Peygamber onlara hüvallahu” (O, Allah’tır) dedikten 
sonra “Ahad” diyerek cevap veriyordu: “Kainatın yaratıcısı yalnızca 
O’dur. Mahlukunu rızıklandıran ve zor durumda yardım eden de O’dur.” 
Onlar, “O neyden meydana gelmiştir, nesebi nedir, cinsi nedir, kimden 
miras almış, varisi kim olacak?” diye soruyorlardı. Hz. Peygamber, bü-
tün bu soruları sadece bir kelime ile, “Ahad” diyerek cevaplandırmıştır. 
Bunun manası: a) O Allah (c.c.) ezelidir, ebedidir, O’ndan önce ve sonra 
hiç kimse yoktur. b) Allah’ın benzeri olmadığı için bir cinsi de yoktur. O 
tektir. c) O’nun Zat’ı vahid değil, Ahadtır. O’nda çokluk olmadığına dair 
hiçbir şüphe yoktur. O’nda parçalanma da mümkün değildir. Hiçbir şe-
kil ve sureti olmadığı için zaman ve mekâna da ihtiyacı yoktur. Rengi ve 
organları yoktur. O’nda değişiklik de yoktur. O her türlü kesretten pâk 
ve münezzehtir. Her bakımdan Ahadtir. (Mevdudi 2005). Samed sözü, 
kimseye ve hiçbir şeye muhtaç olmayan anlamına gelir. Sûredeki anla-
mına göre ise, “var oluş bakımından kimseye muhtaç olmayıp her şeyin 
varlık ve devamını kendisine borçlu olduğu vâcibü’l-vücûd demektir. 
Buna göre samed kelimesi doğrudan doğruya ahad isminin açıklama-
sıdır.” (Karaman 2007: V/706). Lem yelid ve lem yûled, “O, doğurma-
mış ve doğurulmamıştır.” anlamındadır ve yukarıda açıklandığı üzere 
Allah, ezelî ve ebedî oluşuyla varlığının bir başlangıcı ve sonu yoktur.
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6. Yevme hüm bârizûn, lâ yahfâ alallahi minhüm şey’, li me-
ni’l-mülkü’l-yevme Lillâhi’l-Vâhidi’l-Kahhâr. (Mü’mîn/16).

“O gün onlar meydana çıkarlar; onların hiçbir şeyi Allah’a gizli 
kalmaz. ‘Bugün hükümranlık kimindir?’ denir; hepsi ‘Gücü her şeye ye-
ten tek Allah’ındır’ derler”

Bu dünyâda kayu kalı küni bolsa
Bî-niyâz birle niyâz tüni bolsa
Li meni’l-mülkü’l-yevme lillâhi’l-vâhidi’l-kahhâr küni bolsa
Bulgay mu men Yârab seni tilesem men

(19/7)

Mü’min sûresi’nde genel olarak “Allah’ın âyetlerini tartışmaya 
kalkışanlardan, bu âyetlere karşı mücadele verenlerden söz edilmekte; 
genellikle Mekke putperestlerinin aristokrat tabakasından oluşan bu 
kesimin karakteri, genel tutumları ve amaçlarıyla görecekleri cezalar 
üzerinde durulmaktadır.” (Karaman 2007: 637).

Hakîm Ata, Mahşer gününde dünyadaki amellerinin değerlendi-
rilmesi sonucu nasıl bir sonuçla karşılaşacağını düşünerek yine endişe 
içerisinde “Acaba dileklerime kavuşacak mıyım?” demekte; ki en bü-
yük dileği olarak da Allah’ı bulmayı, O’na kavuşmayı ummaktadır.

Mümin/16. âyette, ahirette olacaklardan söz edilmektedir. Bütün 
insanlar, dünyada eylediklerinin hiçbiri gizli kalmaksızın, yeniden di-
riltildiklerinde Mahşer günü, bir görevli “Bugün hükümranlık kimin-
dir?” diye soracak. Mahşer yerinde toplananlar bu soruya hep bir ağız-
dan “Elbette tek ve mutlak hükümran olan Allah’ındır.” diye cevap vere-
ceklerdir. Daha sonra ise, “kendisinden başka hiç kimsenin hükümranlık 
yetki ve imkanının bulunmadığı, sınırsız otorite sahibi, dolayısıyla tek ve 
mutlak hâkim olan Allah’ın âdil ve süratli yargılamasının sonunda hiç 
kimseye en küçük bir haksızlık yapılmaksızın herkes dünyada yaptıkla-
rının karşılığını bulacak; cenneti hak edenler cennete, cehennemi hak 
edenler cehenneme gönderileceklerdir.” (Karaman 2007: IV/647).
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7. Yevme ned’û külle ünâsin bi imâmihim, femen ûtiye 
kitâbehû biyemiynihî feulâike yakreûne kitâbehüm ve lâ yuzlamûne 
fetiylâ. (İsrâ/71)

“Bir gün bütün insanları imâmları/önderleri ile çağırırız, o gün 
kitabı sağından verilenler, işte onlar kitaplarını okurlar. Onlara kıl ka-
dar haksızlık edilmez.”

İnsan, yaratılan varlıklar içerisinde en değerli varlık olarak (eş-
ref-i mahlukât) olarak yaratılmış, karalara ve denizlere hâkim kılınmış, 
kendisine bir çok varlığı kullanmak üzere yetki verilmiş, her türlü ni-
metlerle rızıklandırılmıştır. “Şu halde onun bu konumunun gerektir-
diği sorumlulukları da olmalıdır. İlk sorumluluğu da kendisini seçkin 
kılan, ihsanlarda bulunan Allah’ı tanımak, O’na iman etmek, inancına 
uygun amelî davranışlarda bulunmak ve ahlâkî bir hayat sürdürmek-
tir.” (Karaman 2007: III/505) Sorumluluklarını yerine getiren insanlarla 
getirmeyen insanların doğal olarak farkı olacak, sorumluluklarını ye-
rine getirenler ödüllendirilirken diğerleri cezalandırılacaklardır. Bu 
sorumluluklardan biri de İslâmın beş şartından biri olan namazdır.

Hikmetlerin geniş halk kitleleri içerisinde, toplu ibadetlerde rit-
mik hareketlerle okunduğu gerçeğine dikkat edilirse, hikmetlerde ge-
çen bu âyetler yoluyla insanlara sürekli bir uyarının yapıldığı görülür. 
Hakîm Süleyman, günde beş vakit namaz kılmayı, Allah’a olan borcun 
ödenmesi, yani yerine getirilmesi gereken bir sorumluluk olarak de-
ğerlendirmektedir.

Ka‘de kıyâm rükû‘ sücûd beş vakitde
Öteyür men bolgay tiyü başım sanda
Yevme ned’û külle ünâsın bi-imâmihim timiş vakitde
Bulgay mu men Yârab seni tilesem men?

(19/5)

8. İnnelleziyne keferû min ehli’l-kitâbi ve’l-müşrikiyne fî nâri 
cehenneme hâlidîne fîhâ ülâike hüm şerrü’l-beriyye. (Beyyine/6).

“Ehl-i kitap ve müşriklerden İslâm’ı kabul etmeyen münkirler, 
ebedî olarak ateşe girerler. İşte onlar, halkın en şerlileridir.”
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Bu âyette Hz. Peygamber geldikten ve tanındıktan, hakkında ye-
terli bilgiye sahip olunduktan sonra da O’na iman etmeyenlerin ebedî 
olarak cehennemde kalacakları bildirilmiştir. Hiçbir kurtuluş ümidi 
olmaksızın ebedî olarak cehennemde kalmak, bir insan için en büyük 
cezadır. Hikmetlerde, halkın en şerlisi, kötüsü olarak değerlendirilen 
böyle insanlardan olmamak, Allah’ın affına sığınabilmek için Allah’a 
ve O’nun peygamberine gönülden iman etmek gerektiği dile getirilmiş-
tir.

Eddâ‘î Kul Süleymân yıglar zâri
Fî nâri cehennem Kur‘ân’da âyet bâri
Hâldın fîhâ ebede tevbe zâri
Bulgay mu men Yârab seni tilesem men?
(19/10)

9. Yevme yekûnü’n-nâsu ke’l-ferâşi’l-mebsûs ve tekûnü’l-
cibâlü ke’l-ihni’l-menfûş (Kâria/4, 5)

“İnsanların, ateş etrafında yayılmış pervâneler gibi olduğu, dağ-
ların da atılmış yüne dönüştüğü gündür o Kâria!”

Bolgum tiyü irenlerning sohbetide
Katıg korkgıl El Kâri‘at âyetide
Yevme yekûnü’n-nâsu ke’l-ferâşi sâ‘atinde
Köp yıglagan tangla barıb külmek kerek

(39/7)

Kâria, “şiddetle vurmak, çarpmak anlamına gelen kar’ kökünden 
türemiş bir isim olup kıyameti ifade eder.” (Karaman 2007: V/675) Bu 
sûrede kıyâmetin kopuşunda meydana gelecek olaylardan ve insanın 
âkıbetinden söz edilmiştir. Kulakları sağır eden bir sesle kabirlerinde 
uyanan insanlar, kabirlerinden çıkacaklar. Öyle bir gündür ki bu, o 
günde dağlar atılmış yüne dönüşecek, insanlar korku ve dehşet içeri-
sinde kendi başının derdine düşecek, kimse kimseyi tanımayacaktır. 
İşte bu sonu görecek olan insan, o güne hazırlıklı olmalı, sorumluluk-
larını yerine getirmelidir; ki insanların büyük bir kargaşa içinde korku 
ve endişeyle birbirlerini çiğnercesine hareket ettikleri mahşer günün-
de korku ve endişelerden uzak, gönül rahatlığı içerisinde davranabil-
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sin. Bu hikmette de Hakîm Ata, insanlara kıyamet gününün dehşetini 
anlatmak suretiyle uyarıda bulnmaktadır.

c. Hadîsler

Levlâke levlâk lemâ halaktü’l-eflâk’
“Sen olmasaydın, sen olmasaydın yeri göğü yaratmazdım.”

Allâh’ın Hz. Peygamber’e söylediği, kudsî bir hadîs olarak rivâyet 
edilen ibârenin ilk kısmı. (Uludağ 1995:336).

Levlâke lemâ halaktü’l-eflâk
Tidim men senga
İki ‘âlem çeragı
Habîbim sen”tidi ya

(58/88)

d. Kalıp ifadeler

1. Lâ Taknatû
“(Allâh’tan) ümit kesmeyiniz.”

Yûsuf sûresinin 87. âyetinde (Yâ beniyyezhebû fetehassesû min 
Yûsüfe ve ehiyhi ve lâ tey’esû min revhıllah, innehü lâ yey’esü min rev-
hıllahi ille’l-kavmü’l-kâfirûn) “Allâh’ın rahmetinden ümit kesmeyin. 
Çünkü, kâfirler topluluğundan başkası Allâh’ın rahmetinden ümit kes-
mez” denmektedir. Yine Duha sûresinin 3. âyetinde de “Ey Muhammed! 
Rabbin seni ne terk etti ne de sana darıldı.” denilmektedir. Allah’ın terk 
etmemesi, bırakmaması dargınlıktan, öfkeden bırakmamak değil, rah-
met ve yardımından dolayı bırakmamaktır; yani Allah’ın rahmetinin 
kulu üzerine devam etmesi, dolayısıyla da kulun ümitsizliğe kapılma-
sına gerek olmadığına vurgu yapılmıştır.

Korkuşurlar temug otı heybetündin
Ümidim bar Lâ taknatû rahmetingdin
Rahmetu’llah atanganlar türbetinden
Bulgay mu men Yârab seni tilesem men?

(19/6)
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Hakîm Süleymân Ata, cehennemin ateşinin korkutucu olduğu-
nu, fakat Allah’ın bağışlayıcılığının kul üzerinden hiçbir zaman eksik 
olmayacağına güvenerek kurtuluş için ümidinin olduğunu söylemek-
le insanlara, Allah’ın kullarına karşı her zaman affedici, bağışlayıcı ve 
yardım edici olduğunu hatırlattığını görüyoruz.

2. Ve’l-kaderi hayrihi ve şerrihi

“Hayır ve şer kaderdendir.”

Kur’ân’ın çeşitli sûrelerinde; Beled/8-9-10, Feth/11, Yûnus/107, 
Nahl/53-54) “Hayır ve şer Allâh’tandır.” bilgisi verilmiştir. Amentü, her 
müslümanın inanıp imân etmesi, kalben inancını tasdik etmesi farz olan 
altı imân şartından meydana gelir ve bu şartlardan birisi de “Kadere, 
hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna inanmak” tır. Kişi, Amentü’yü okur-
ken “Kadere, biz insanlara iyilik ve kötülük, hayır ve şer olarak gelen 
her şeyin Allah’ın ilmi, bilgisi ve iradesiyle olduğuna inandım.” demek-
te, bu söylediğini de kalbiyle tasdiklemektedir. Amentü’de ifadesini bu-
lan bu altı esası diliyle söyleyip kalbiyle inanan Müslüman kişi, varlığın 
da yokluğun da Allah’tan olduğunu bilerek yaşadığı her türlü olaya ve 
duruma rıza gösterip Allah’a şükür edecektir. Hakîm Süleymân Ata da 
Allah’ın verdiği, ama az ama çok, nimetlere sabır gösterip şükür edil-
mesi gerektiğini, çünkü iradenin ve takdirin Allah’ta olduğunu, kulun 
da bunu bilerek şükretmesi gerektiğini öğütlemektedir.

Kiling dostlar bu dünyâda sabır kılıng
Hudâ birgen ni‘metlerge şükür kılıng
Vel-kaderi hayrihi ve şerrihi munı biling
Bulgay mu men Yârab seni tilesem men?

(19/8)

3. Sübhâne Rabbiye’l-A’lâ

“Rabb’im ne yücedir.”

Kur’ân’da Allâh’ın sıfatları pek çok sûrede zikredilmiştir. A’lâ 
sûresinin 1. âyetinde “Ey insan! Yüce Rabb’ının adını tesbih et.” denil-
mektedir. Bu sûre nazil olduktan sonra Hz. Peygamber, namazlarının 
secdelerinde “Sübhâne Rabbiye’l-A’lâ”; “Yüce olan Rabb’ı tenzih ve tes-
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bih ederim” demiştir. Burada Allah ismi değil de “Rab” ismi verilmiştir. 
Yani bütün varlıkları, insanı yaratan, onları bir düzene koyan, terbiye 
eden anlamında “Rab” ismi kullanılmıştır.

Kögercin aytur angla sübhâne rabbiye’l-a‘lâ
Hem akşam (u) hem tangla bilgil Kur’ân içinde

(52/12)

4. Len terânî

“Sen beni görmeyeceksin.”

Hz. Mûsâ, hanımı ve iki çocuğu ile Medyen’den Mısır’a dönmek 
üzere yola çıkar. Yolda şiddetli bir rüzgar ve yağmura yakalanır, yolları-
nı şaşırırlar. Hz. Mûsâ ateş yakmak istediyse de ateşi yakamaz ve uzakta 
bir ateşin yandığını görür. Ateşe yaklaşınca ateşin bir ağaç tepesinde 
yandığını görür. Korkup geri dönmek ister. Ağaç tarafından “Ey Mûsâ! 
Ben âlemlerin Rabb’i olan Allâh’ım!” diye bir ses gelir. Bunun üzerine 
Hz. Mûsâ secde eder. “Ey Mûsâ ben senin Rabb’inim, nalınlarını çıkar. 
Sen Tuvâ denilen kutsanmış vadidesin” diye ikinci bir ses gelir. Hz. 
Mûsâ, “Ya Rabbi bana zâtını göster, sana bakayım” der. Allâh da “Sen 
beni göremezsin, fakat dağa bak, benim tecellime dayanırsa beni gö-
rürsün” der. Allâh, dağa tecelli eder, dağ parçalanır; Hz. Mûsâ da bayılıp 
düşer. Bu konuşmadan dolayı Hz. Mûsâ’ya “Kelimullâh” denilir.

Tûr-ı Sinâ tagına aşıb Mûsâ
Hak’ga ‘âşık bolub didâr koldı köring
Didâr kolmak yokdır tiyü eydi Mûsâ
“Len terânî” cevâbı aytdı köring

(22/1)

5. Men Rabbüke?

Rabb’in kimdir?

Kabirde insanları sorguya çekecek olan Münkir ve Nekir adlı iki 
meleğin soracağı sorulardan biri.
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İltip mini koysalar tofrak ara
Ferişteler kirip kilse bizni sora
Men Rabbük dip su’al kılsa Rabbim Allâh
Rabbim Allâh diy’almasam ni kılgay min

(40/7)

6. Kâbe Kavseyn

(Böylece Peygamber’e olan mesafesi) iki yay aralığı kadar ya-
hut daha az oldu. (Necm/9). Âyet, Mirâc gecesinde Allâh ile Hz. 
Peygamber’in arada vasıta olmaksızın görüşmelerini anlatır.

Kâbe kavseyn bardı hûrlar sundı kâse
İçip anı hiç kalmadı gam (u) gussa
Ümmetni ötünüp aldı ikki hisse
Andın songra bir hissesi kalmadı mu

(44/3)
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HİKMETLERİNDE TASAVVUF

Tasavvuf özetle belirtecek olursak, kaynağı Kur’ân ve hadîsler-
de bulunan esaslarla insanın gönül terbiyesini esas alan, dünyanın ve 
maddenin geçiciliğini, bâkî olanın ise Allâh olduğunu işleyen bir fi-
kir ve yaşama biçimidir. Tasavvufun konusu insandır; insanın insân-ı 
kâmil derecesine yükseltilmesi, maddî şeylerden ilgisinin kesilerek 
Allâh’la beraber olmasıdır.

Hakîm Süleymân Ata’nın hikmet ve kıssalarında “tasavvuf” sözü 
geçmez. Yalnız bir yerde (22/7) “ledün ilmi” sözü geçer. Bilindiği üzere 
ledün ilmi, tasavvuf ilmine karşılıktır ve Hızır Peygamber’e verilmiştir.

Hızır aytur: “Uş bu kuş nige indi,
Su içre suça ‘ilmin senga birdi,
Ugan İzim ledün ‘ilmin menga birdi”
Munı işidüb Mûsâ mürîd boldı köring

(22/7)

Bu durum Kur’ân-ı Kerîm’de de “Derken kullarımızdan bir kul 
buldular ki ona katımızdan bir rahmet (vahiy ve peygamberlik) vermiş, 
yine ona tarafımızdan bir ilim öğretmiştik” (Kehf/65) şeklinde dile ge-
tirilir.
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‘AŞK

Şeriata bağlı bir mutasavvıf olan Hakîm Süleymân Ata’nın şiirle-
rinde tasavvufî yaşayış, özlenilen bir yaşayış şekli olarak değerlendiri-
lir. Halktan uzaklaşmak Hakk’a yaklaşmak isteği ve çabası birçok hik-
mette dile getirilir.

Fırad Dicle suyın içsem
Geh Ceyhûn’dan kirip kiçsem
Halâyıkdin özim seçsem
Kezip bahr ile ‘ummânı

(1/8)

Hakk’a yaklaşma isteği, insanın Allâh’a âşık olmasıdır; ki aşk, her 
şeyin sebebi, her şeyin gerekçesidir. Aşksız hiçbir şey olmaz ve amacı-
na ulaşamaz. Bunu Hakîm Süleymân Ata’nın dilinden şu dörtlüklerde 
izleyelim:

Tevbe kapugı açılmas
Zâhir bâtın seçilmes
Şevk şarâbı içilmes
Arada ‘ışk bolmasa

(14/7)

‘Işk sırrımız irilmes
Ten can köngül tirilmes
İç ‘âlemi arılmas
Arada ‘aşk bolmasa

(14/9)

Tasavvufî inanışa göre yaratılış aşkla başlamıştır. Tasavvufun özü-
nü “Ben gizli bir hazineydim, bilinmeyi istedim ve âlemi yarattım.” ha-
dîsi oluşturur. Yani, hadîsten de anlaşılacağı üzere, âlemin yaratılması-
nın sebebi aşktır. “Aşk, insan yaratılışındaki güzellik ve varlığın teme-
lini oluşturur. Yani Allâh, insanı kendine ayna olsun diye yaratmıştır. 
İnsan ‘Ahsen-i Takvim’, Allâh ise, ‘Hüsn-i Mutlak’tır. Öyleyse aşkların 
temelinde güzellik vardır. Güzelliğin kaynağı ise, Allâh’ın üstün güzelli-
ğidir. Bu durumda Allâh’tan başkası sevilmez, tıpkı Allâh’tan başkasına 
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ibâdet edilmediği gibi. Allâh sevgisi insanda yaratılıştan itibaren var-
dır.” (Pala 1995: 53). Allâh’ı sevmekle, âşık olmakla insan maddeden, 
dünyevî arzu ve isteklerden uzaklaşarak mânâ âlemine doğru bir yol-
culuğa başlar. Bu yolculuk sonunda maddî/fanî varlık Bâkî varlıkta yok 
olur ki “artık aşk görevini yapmış, hakikatin tecellisinde fanî varlığı si-
linmiştir. ‘Hakk ile Hak olmak’ budur.” (Pala 1995: 53).

Süleymân Hakîm Ata bu gerçeğin farkında olarak yaşanılan âle-
min düzeninin aşkla düzenlendiğini, bu aşkın olmaması durumunda 
düzenin bozulacağını, dolayısıyla da hayırlı olan her gelişmenin yolu-
nun kesileceğini belirtir.

‘Âlem ‘ışkla tüzilür
‘Işk kitse hem buzulur
Hayrıng yolı üzülür
Arada ‘ışk bolmasa

(14/16)

Aşk, dipsiz bir denizdir ve bu denize girmeyince ne olduğu anla-
şılmaz. Eğer maksat bu denizden inci çıkarmaksa insan gavvas/dalgıç 
olmalıdır. Ancak deniz dipsiz olduğuna göre bu denize girenin dünyay-
la ilişkisi de kalmamalıdır; yani dünyevi her şeyi öldürmeli, canından 
geçmelidir.

Yol uzakdır tün katıg
Kılgıl canıngnı satıg
Tübsiz dingizdir batıg
Muhabbetning deryâsı

Kerek irse gevherdir
Candin kiçip kadem ur
Candin korkseng yırak tur
Hazırdır vakit İgesi

(12/2, 3)
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Candin kiçmey iş bitmes
Nefs-(i) emmâre yitmes
Kurug da‘vi sûd itmes
Yalgan köngil tirsem men

(33/3)

Allâh’a duyulan aşk her derdin dermânıdır; çünkü âşık, Allâh’a 
duyduğu aşk vasıtasıyla fenâfillâha erişir, Allâh’ın varlığında yok olur. 
Yani her türlü dünyevî bağdan kurtularak Allâh ile bir olur; ki bu duru-
ma Bekâbillâh denir.

Sening derding banga dermândın artuk
Senga kul bolganım sultândın artuk

(17/1)

Aşk, her türlü derdin devâsıdır. “Aşk, âşık-maşûk ikiliğini bir-
liğe dönüştüren; âşıkın nefsini hakikî varlık olan Hakk’ın varlığında 
ifnâ eden bir kuvvettir. Bu kuvvet, erdirici ve oldurucu biricik vasıta-
dır.” (Tatcı 1990: 250). Sâlik için yol azığı da rehberi de aşktır. Aşığın 
hedefi “Elestu gününün yaşantısına dönmektir.” (Schimmel 2000: 36). 
Dolayısyla Allah’a ulaşmaktır. Bu açıdan âşık için başka bir amaç söz 
konusu olamaz; yani dünyanın da ahiretin de onun için bir önemi yok-
tur. Çünkü aşk, sâliki her türlü dünevî bağdan uzaklaştırıcı, onu arılaş-
tırcı, özünü nûra dönüştürücü bir işleve sahiptir.

‘Aşk açar iç közingni
Hakîm anglar sözingni
Tigürmessen özingni
Arada ‘aşk bolmasa

(14/19)
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‘ÂŞIK

Mutasavvıflar, Allâh’ın bilinmesinin, tanınmasının ve O’na ula-
şılmasının yolunun ve vasıtasının aşk olduğuna inanırlar. “İlk sufîler 
Allah ile kul arasındaki ‘karşılıklı sevgi’ sözünü ortaya çıkarıncaya ka-
dar sûrelerde dehşet verici biçimde anlatılan Kıyamet gününün kor-
kusu altında yaşamışladır. Kur’ân’da kötülüğe yol açan nefs-i emma-
re’den ruhun Allah ile barış içinde bulunduğu nefs-i mutmaine’ye 
kadar inan ruhunun türlü mertebelerini bulmuşlardır. Allah’ın insana 
şah damarından daha yakın olduğunu (Kaf/16), aynı zamanda her yer-
de hazır ve nazır olduğunu, evrenin transandantal hâkimi ve yaratıcısı 
olduğunu O’nda okumuşlardır. ‘Gözler O’nu göremez, O bütün gözleri 
görür.’ (En’âm/103)” (Schimmel 2000: 37). Bu bilgilere ve bilince erişen 
mutasavvıflar, korku ve kaygılardan uzak, Allah’a ulaşmak, O’nda fanî 
olmak gibi bir hedefe yönelmişlerdir. Âşığın tek isteği, hedefi ve girdiği 
yoldaki tek görevi, maşuğunun her isteğine koşulsuz boyun eğmektir. 
Hedef bu olunca, gerisinin hiçbir önemi söz konusu olamaz.

“Hakk’ın varlığında ifnâ olmayı” hedefleyen sâlikin “masiva”dan 
yüz çevirmesi, insanı bağlayıp Allâh’a giden yola girmesini, girdikten 
sonra da bu yolda ilerlemesini engelleyen maddî, nefsânî, dünyevî bağ-
lardan kurtulması gerekir. Bu ise öyle her insanın yapabileceği bir şey 
değildir; çünkü nefse hâkim olmayı ve benlik duygusunu yok etmeyi 
gerektirir. Tüm bunları yapabilmek için ise, “yola girmek”, bir mürşide 
bağlanmak gerekir.

Kirdim men tarikatnıng bâzârıga
Bahâsız rahetlerni alsa bolmas
Kiydim men ‘aşk tonını boyga lâyık
Velekin kıymetini bilse bolmas
(34/1)

Hakîm Süleymân Ata, aşkın sarhoşluğu içindedir ve girdiği yolun 
da kolay bir yol olmadığını bilincindedir. Aşk onu kendinden geçirmiş-
tir. Bunun nedeni ise ma’şukunu düşünmesi, arzulamasıdır.
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‘Âşıkdin sormangiz dünyâ vü ‘ukbâ
‘Âşık ma‘şûki her dem öledir

(8/4)

Ayurdı ‘aşk meni hayl-hûşimdin
Közim yaşı akıp mengizim soladır

(8/7)

İnsanın insân-ı kâmil derecesine gelebilmesi için riyazet ve mü-
cahede halinde olması, yani nefsin isteklerine karşı gelmesi gerekir. 
Bunun için O, aşk yolunda çekilen sıkıntının, gamın, kederin âşığa aşk 
terbiyecisi olduğunu belirtir.

‘Âşık bolur ol kişi
Çekse ‘aşk sâyesi
Renc ü birle mihnet ol
‘Âşıkga ‘aşk dâyesi

(12/1)

Bülbül, gül bahçesindeki güle olan hasreti sebebiyle nasıl feryat edi-
yorsa, gerçek âşık da bundan ibret alarak visâl-i yâr için çabalamalıdır.

Sin hakîkat ‘âşık irseng na‘re urgıl her sabâh
Bülbüli tûtîni körgil ne kılur gülzâr üçün

(38/2)

ŞERİAT

Şeriat, peygamberler aracılığıyla insanlara bildirilen Allâh’ın 
emir ve yasakları bütünü olarak bilinir. Yaygın inanışa göre İslâm di-
ninin zahiri hükümlerine de şeriat adı verilir. Şeriatı dış yapı ola-
rak değerlendiren mutasavvıflar, işin iç yüzüne hakikat demişlerdir. 
Şeriattan hakikata giden yola ise tarikat denmiştir. “Allah’a giden üçlü 
yol, Peygamber’e atfolunan bir gelenekle açıklanır: Şeriat akvalimdir 
(sözlerimdir), tarikat amellerimdir (fiillerimdir), hakikat ise ahvalim-
dir (iç hâllerimdir)” (Schimmel 2000: 119).

İnsanın kelime-i şahadet getirmesi, yani “Eşhedü enlâ ilâhe illal-
lah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh” (Ben Allah’tan 
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başka hiçbir Tanrı olmadığına, Hazreti Muhammed’in onun kulu ve 
elçisi olduğuna inanır ve tanıklık ederim.) (İlmihal 2006/I:70) sözünü 
söylemesi, şeriata uyduğunun göstergesidir. Bu sözü söylemesiyle sufî, 
hem Allah’a hem de O’nun Peygamberine, dolayısıyla da şeriata bağlı-
lığını ifade etmektedir.

Ne hoşdur dünyâda imân u Kur’ân
Ni bulgay dünyâda imândın artuk

(17/6)

Şeriatın iki amacı vardır: Bunlardan birincisi, insanın maddî ölü-
münden sonra ebedî hayatındaki şartlara hazırlıktır. İkinci amaç ise, 
kişinin Allah’a ermesidir; yani kendi hakikatına vakıf olması, aslına 
dönmesidir. Süleymân Hakîm Ata’ya göre, imân sahibi kimse, nefsinin 
arzularına uymaz, zamanının kıymetini bilir, Yaratan’ı takdir eder, in-
san olarak yaratılmış olmasına şükreder. İlahî sırlara ait bilgi sahibi ol-
duğu için gönlünde şüpheye yer vermez; dolayısıyla da korkusu olmaz. 
Hakîm Süleymân Ata, şeriat ilmini öğrendikten sonra yola girileceğini 
işaret eder.

Rûhum aytur: Şeri‘atning ‘ilmin bilüp
‘İlm birle tarikatning yolın bilüp
Seher vaktinde uyaglıknı ‘âdet kılup
On biş yaşdin kalmış namâz utayın dir

(24/2)

Şeriatın gereklerini yerine getiren yolcuya hakikatın yolu açıla-
cak, bu yoldaki yeteneğine göre de işin özüne ait hakikatlara ulaşabi-
lecektir. Şeriat, insanın eğitilme evresidir. Bu eğitimde en başta imân 
etme gelir. İmânla birlikte insanın bilme, bilgilenme süreci başlar. 
Bilgilendikçe Yaratan’ı ve yaratılanları tanır ve şükrederek Yaratan’ına 
ibadet eder, haramdan uzaklaşır, yaramaz iş ve hareketlerden geri du-
rur. Kısacası kendisini sürekli bir denetim altında tutarak iyi bir kul 
olamaya gayret eder.

Şerî‘atnı tutıban hakîkatga yitiben
Tarîkatga ötiben uçduk elhamdü li’llah

(48/3)
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Tasavvufta müride telkin edilen şeyler, nefsine hâkim olma yolla-
rıdır. Her tarikat, dolayısıyla her mürşit, müridine nefsini terbiye etme 
yollarını öğretir, onu yönlendirir. Ancak, herkesin bir mürşidi, girdiği 
yol (tarik) olmayabilir. Onun için kişinin şeriata bağlı olması da kişiyi 
aynı sonuca götürür. Bu yönüyle “şeriatın mürşit olduğu da söylenir.

Namaz olsun, oruç, zekât, hac olsun, kişinin nefsini eğitmeye 
yönelik ibadetlerdendir. Bu ibadetlerin her biri, kişiyi farklı alanlarda, 
fakat aynı istikamete sevk etmek üzere eğitir. Namaz, kişiye denge ve 
düzen bilinci verir ve onun Allah’tan başka her türlü puta müstağni kal-
masının yolunu açar. Zekât, kişinin maldan ve malın maldan istiğnası-
na götürür. Hac, kişinin Kâbe ve hac mekanı dışındaki mekana istiğna-
sını sağlar. Orucun eylemi, bir şey yapmamak suretiyle tezahür eder. 
Yemekten, içmekten, cinsellikten sarf-ı nazar etmek, aslında belli bir 
anlamda dünyadan (ve bu bağlamda kendi nefsinden) el çekmiş olmayı 
tazammum eder. Bu durumda oruçlu kimse için belli bir bakıma, dün-
ya hayatını aşmaya dalalet eder.” (Arvasi 2004: 25).

Süleymân Hakîm Ata’nın hikmetlerinde, namaz, oruç gibi iba-
detlerle insanın suçlarından arınacağını, bağışlanacağını belirtir. Ona 
göre ahiretin gününün azığı namaz ve oruçtur. Oruç tutmayan, na-
maz kılmayan kişi mümin değildir. İbadetlerini yerine getiren kişinin 
Kıyamet günü, herkesin gıbta ettiği bir kul olacağını, bu ibadetlerin ki-
şiyi cehennem ateşinden koruyacağını müjdeler:

Namâz rûza tevbe birle barganlarga
Hak yolıga kirip kadem koyganlarga
Uşbu yolda cânın fedâ kılganlarga
Yarklıkanmış kullar birle sohbeti bar

Kıyamet kün körüp seni alar tanglar
‘Âlem halkı seni sevip Hak’din tiler
Namâz rûza tevbe seni otdin yular
Ni kul irmiş bu sa‘adet nusreti bar

(4/5, 6)
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Bir başka hikmette, Süleymân Hakîm Ata, şeriatın gerekleri ola-
rak namazın önemini belirtmek üzere namaz kılanların vefât ettikle-
rinde yüzlerinin temiz, nurlu; dillerinin şirin, tatlı olacağını söylerken 
namaz kılmayanların yüzünün domuz yüzü gibi olacağını, dolayısıyla 
da müslüman her kişiye namazın vacip olduğunu belirtir.

Namâz kılgan arıg yüzlik
Tili yumşak şirin sözlik
Bî-namâz tongız yüzlik
Küming gürge öler bolsa

(29/3)

TARİKAT

Tarikat, Allâh’a erişmek, kavuşmak için uyulan birtakım kural-
ları, âyinleri bulunan yol demektir. Tarikata girmenin, mürid olmanın 
gerekleri vardır ve bu gerekler yerine getirilmelidir. Bir mürşide bağ-
lanan mürid, tövbeyle işe başlar, mürşidin yönlendirmesiyle belli aşa-
malardan geçerek dünyevî bağlardan, kötülüklerden arınarak hakikate 
ulaşır. Bunları yaparken “hevâ” dan uzaklaşır, bütün şüphe ve kuruntu-
lardan kurtulur.

Hâlis bolmay mürîd köngli safâ bolmas
Hâlis bolgan muhlislerde hevâ bolmas
Şek kiltürgen mürîdlerde halâ bolmas
Şam (u) sabâ hizmetde turmak kerek

(39/4)

Tasavvufta yola (tarik) girmeyle mürid, mürşidinin öngördüğü 
bir terbiyeden geçer. Terbiyenin amacı, M. A. Aynî’nin (2000: 245) bilgi-
lerinden hareketle, insan tabiatında var olan fenâlıkların giderilmesi, 
güzel huyların kuvvetlendirilmesi ve insanın iradesinin güçlendirilme-
si yoluyla emmare nefsine galebesini ve sadece kutlu şeriatın emr, aklın 
tavsiye ettiği şeyleri hoşnutlukla işlemesini sağlamaktır. Terbiye süreci, 
sâlikin “Nereden geldik? Nereye gideceğiz? Aslımıza nasıl ulaşacağız?” 
sorularının cevabını aradığı yolculuktur. Bu yolculuğu sözle değil, hâlle 
bildirmek/anlatmak ve hurûcun başarısını sağlamak mürşidin görevi-
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dir; ki mürşidin bu aşamadaki gayreti irşâdtır. İrşâd, müride isteği ve 
yeteneği ölçüsünde mürşidin hakikat nurunu göstermesidir.

Terbiye olunmak için müridin bir mürşide bağlanması ve onun 
göstereceği yolda sabırla yürümesi gerekir. “Şeyhi olmayan kimsenin 
şeyhi şeytândır” sözü, şeyhin/mürşidin önemini belirtmesi yönünden 
önemlidir. Müridin, bir mürşide teslim olması, tövbe etmesi, hiçbir 
fenâlıkta bulunmayacağına, Allah ve Resulü ve girdiği yolun pîri adına 
söz vermesi, bu söz üzerinde ömrünün sonuna kadar sâbit olup ahde 
vefâ etmesi gerektir.

Mürîd kerek köngli temâm birse pîrge
Andın songra pîr mezârı bolsa anga
Ehl (ü) ‘ayâl hânumânın birse anga
Hâlis bolgan maksuduga yitmek kerek

(39/5)

Şeyhi Ahmed Yesevî’ye bütün iradesini vererek bağlanan 
Süleymân Hakîm Ata, hikmetlerde müridin gönlünü/iradesini tama-
mıyla pîrine vermesiyle amacına ulaşabileceğini, şeyhin müride doğru 
yolu göstereceğini, şeyhten şüphe eden müridin Kıyâmet günü domuz 
suretine gireceğini (39/6) belirtir. Bir tarike giren ve bir mürşide bağla-
nan kişinin isteğinde samimi ve ettiği yemine sadık ise, muradına ere-
ceğini söyler.

Dergahıga yastaganlar murâd tapar
Kimni körse Hızır bilip kolın öper
Kiçe kündüz köz yaşını yüzge siper
Hâlis bolup işikide yatmak kerek

(39/3)

Zaten gerçekten bir mürşide bağlanan, samimi bir mürid, şeriata 
uyup tarikatın gerektirdiği ibadetleri yapmayı kendine âdet edinecektir

Rûhum aytur: Şeri‘atming ‘ilmin bilüp
‘İlm birle tarikatning yolın bilüp
Seher vaktinde uyaglıgnı ‘âdet kılup
On biş yaşdin kalmış namâz utayın dir

(24/2)
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HAKİKAT

Hakikat, Allâh’ın sâlikten vasıflarını alarak yerine kendi vasıfla-
rını koyması (Uludağ 1995:215) demektir. Kuşeyrî hakikatin “Tanrı’nın 
besleyiciliğini ve her şeye mâlik (Rubûbiyet) olduğunu görmektir.” 
(1978: 162) demektedir. Tasavvufta hakikat aşaması, ilâhî âlemin gücü 
içinde sâlikin yitmesi, erimesi demektir. İnsanın yaratılışındaki sırrı, 
hayatın anlamını, değerini ve amacını kavraması sürecidir. Bu aşama-
da sâlik, belli bir olgunluğa erişmiş; benliğinden, nefsinden sıyrılmış, 
“Birlik”e ulaşmıştır.

Hakîm Süleymân Ata’ya göre hakikata erişmek için müridin 
Allâh yolunda maddî benliğini harcaması, satması gerekmektedir; ki 
böylece benlikten, dolayısyla da kibir ve gururdan, nefsinden uzakla-
şarak “Birlik”e doğru yol alabilsin.

Otuz mingdür hakîkat ‘ışk yolıda cânnıng sat
Deryâ dingizdür sıhhat içinde dür dânedür

(51/4)

Zaten aşk yolunda canını satmayan, aşk ateşine yanmayan, ne 
yaparsa yapsın boşunadır.

Kul Süleymân kılgıl yâd ‘ışk yolında cânıng sat
‘Işk otıga köymegen barçası efsânedür

(51/5)

Hakikata ulaşabilmek için, her ne olursa olsun, kişi nasıl bir hare-
kete, söze maruz kalırsa kalsın mutlak surette sabır gösterebilmeli; hayır 
ve şerrin, iyiliğin ve kötülüğün aynı kaynaktan geldiğini ve kendisi için 
aralarında fark olmadığını kabul etmelidir.

Kiling dostlar bu dünyâda sabır kılıng
Hudâ birgen ni‘metlerge şükür kılıng
Velkaderi hayrihi ve şerrihi munı biling
Bulgay mu men Yârab seni tilesem men?

(19/8)
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Hakikat ehli kimse kibir, gurur ve riyâdan uzak duran kimsedir. 
Kibrin, gururun giderilmesi yönünde tarikatlarda sâlike telkin edilen 
terbiye önemlidir. Her tarikatta farklı terbiye usulleri vardır; ancak hep-
sinde de amaç, kişinin “ben”inin yok edilmesidir. Elbette burada asıl iş, 
sâlike düşmektedir. Hakîm Süleymân Ata, kibre, gurura, riyaya yüz ver-
mediği gibi, çevresindekileri de bu konularda uyarır: “Gururlanarak di-
nini nefsine kurban etme, büyüklük Allah’a mahsustur, büyüklük tasla-
ma. ‘Ben’i, dolayısıyla da bencilliği gider, gösteriş için ibadet etme; zira 
riya ile yapılan ibadet yele verilmiş gibi olur” demektedir.

Şeyh min dip üstün orun oturmagıl
Mağrûr bolıp dining nefsige birmegil
Özingni Halık’dın artuk körmegil
Uluglıknı Hak’ga sezâ körmüş kerek

Kitergil başıngdın bu kibr ü men’i
Kılurlar ta hazretde makbul seni
İnanmagıl dünya içre katlan küni
Kademni rast u men’ni küni urmak kerek

Men menlikni özinge üyizgü sanma
Halka içre halkga zahmet sen tigürme
‘Aceb ü riyâ ‘amel içre sen kirgüzme
Riyâ kirse ‘amel yilge birmiş kerek

(21/7,8,9)

MARİFET

Mutasavvıfların ruhânî halleri yaşayarak manevî âlemin gerçek-
lerine vâkıf olarak edindikleri, sezdikleri bilgilere marifet adı verilir. 
“Hakikata erişenlerin sırlarını gizleyerek şeriata uymalarına da marifet 
denir.” (Pala 1995:511). Masivâdan uzaklaşan insanın gönlüne Allâh, 
birtakım bilgileri ilham edecektir; ki bu bilgileri alabilen insan marifet 
ehli olarak değerlendirilir. Masivâdan uzaklaşmak aşkla mümkündür. 
Aşk denizine dalan sâlik, bütün kirlerden arınacaktır. Bu deniz marifet 
denizi, sâlik de bu denizde dalgıç olacaksa, sâlikin kâlp gözünün açık 
olması gerekir, ki Allâh’ın kendisine ilham ettiği bilgileri alabilsin.
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Ma‘rifet deryâsında gavvas bolup
Muhabbet gevherlerin algum kilür
Tarikât meydânında pervâz kılıp
Ol Tûbi dırahtıge kongum kilür

(36/1)

‘Âşık bolub deryâsıga çumsam batsam
Masivallâh perdesini kiçüp ötsem
Özdin kiçip muhabbetde sızıp aksam
Sâfî bolup Hazret tâbâ bargum kilür

(36/3)

Marifet ehli olmak için insanın nefsini terbiye etmesi gerekir. 
Nefsin terbiyesi, nefsi ilk yaratıldığı andaki saflık ve temizliğine ka-
vuşturmaktır. Şu’arâ sûresinin 89. âyetinde “Allah’a arınmış bir kâlp 
ile gelen başka” sözüyle Allah’ın insanlardan ilk yaratılıştaki özellikte 
olmalarını, yani kalplerinin kötülüklerden arınmış olmasını istediği 
belirtilmektedir.

Kötülüklerden arınan insan, ilahî sıfatlara bürünerek temiz bir 
ahlâk ile Yaratacı’sına dönüş yoluna girecektir. Bunun yolu, nefsin mü-
cahede ile etkisizleştirilmesidir. Mücahede, insanın nefsi ile mücade-
lesidir. Bu mücadeleyi yapabilmek için riyâzat yapılır. “Mücahede nefsi 
iyiliğe zorlamak, riyâzat da nefsi bu işe alıştırmaya çalışmaktır. İşin başı 
mücahede, devamı riyâzat, nihayeti de müşahededir.” (Yılmaz 2000: 
191).

Munda tevbe kıluban nefsdin yanıp
Hevâni taşlabani özdin kiçüp
Uşbu ‘aşk şerâbındin imdi içip
Munda ‘adem bolup anda yitküm kilür

Evvel âhir zâhir bâtın ‘ilmin okup
Tecelli nûrı tekib erib akıp
Muhabbet medhin yakup erip akıp
Dostlarım zâhir bâtın seçgüm kilür

(32/3,4)
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Süleymân Hakîm Ata’nın nefs ile rûhun çekişmesini dile getirdiği 
hikmette (24), benliği meydana getiren nefs ve rûh, olumsuzluk-olum-
luluk açısından karşılaştırılır. Nefs aç gözlü, dünyaya bağlı, mala mülke, 
gösterişe, rahata düşkün, helâl haram farkı gözetmeyen, gününü gün 
eden biri olarak tasvir edilirken ruh, şeriata bağlı, tarkat ehli, ibadetle-
rini yerine getirmede titiz, her şeyi Rabb’ından bilen, Mevlâ’sının razı-
lığını dileyen biri olarak tasvir edilir.

MÜRŞİD, MÜRİD

Mürid için mürşid bir Kâbe’dir ve ona tam bir gönül bağlılığı ile 
bağlanması gerekir. Mürşide karşı şüphe duymanın Hakîm Ata’ya göre 
Kıyâmet’te domuz suretine bürünmek gibi bir sonucu vardır.

Her mürîdning Ka‘be’sidür eger bilse
Şeksiz bolur pîr şerâbın mürîd alsa
Kayu mürîd pîr sarıga şek kiltürse
Kıyâmet kün tonguz sûret koymak kerek

(39/6)

Mürşid doğru yolu gösteren, kılavuz kişidir. Sâlikin ulaşmak is-
tediği makamlara onu sevk eder; ancak sâlik mürşidine tam bir bağlı-
lık içerisinde fenâ fi’ş-şeyh olmalı, yani sâlikin kendi şahsi iradesinin 
yerine mürşidinin iradesini koyması gerekir. Mürşidinin hatâsını sahi 
kendi doğruluğuna tercih edecek derecede mürşidine uyması gerekir. 
Bu nedenle sâlikin mürşidine hizmet etme ve uyma fikri her daim canlı 
olmalıdır.

Tarîkatda pîr hizmeti irâdetdür
İrâdetlig ‘ibâdeti sa‘âdetdür
İrâdetsiz ‘ibâdeti işâretdür
Anı bilmes pîr hizmetin kılmagunça

(45/7)
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HİKMETLERİNDE ADI GEÇEN ŞAHISLAR1

1. ABDULLÂH VE ÂMİNE

Abdullah, Hz. Muhammed’in babasıdır. Kureyş’in ileri gelenlerin-
den Abdulmuttâlib’in on oğlundan en küçüğüdür. Soy bakımından Hz. 
İsmail’in torunlarından Adnân’a kadar gider. Büyük babası Hâşimîlerin 
atalarından Hâşim’dir. Yirmi dört veya yirmi altı yaşındayken Kureyş 
kabilesine bağlı Zühre oğullarından Vehb’in kızı Âmine ile evlenmiş-
tir. Abdullâh ve Âmine birkaç nesil önce soyları birleştiğinden akraba-
dırlar. Abdullâh, bazı rivayetlere göre Hz. Peygamber’in doğumundan 
iki ay kadar önce, bazı rivayetlere göre de Hz. Peygamber’in doğu-
mundan kısa bir süre sonra Şam’a yaptığı bir ticarî seferden dönerken 
Medine’de hastalanmış, orada bulunan akrabalarını yanında kalmıştır. 
Mekke’ye dönen kafile, Abdulmuttâlib’e Abdullâh’ın hastalandığını bil-
dirmiş, o da büyük oğlu Haris’i Medine’ye göndermiştir. Fakat Haris, 
daha Medine’ye varmadan Abdullâh vefât etmiştir. Vefât ettiğinde yir-
mi beş yaşlarında olduğu rivayet edilir. Âmine de Hz. Peygamber altı 
yaşındayken Ahva veya Ebva denilen yerde vefât etmiştir. Yine rivayet-
lere göre Abdullâh miladî 545 yılında dünyaya gelmiş ve oğlunu görme-
diği halde İslâm’la şereflenmiştir.

1  Şahıslarla ilgili bilgiler hususunda kaynakçamızda belirttiğimiz ansiklopedi ve 
sözlüklerden faydalanılmıştır.
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Hakîm Süleymân Ata’ya göre Abdullâh ve Âmine, Hz. 
Muhammed’in dinini bilmeden, kabul etmeden öldükleri için cehen-
nemdedirler. Bu durum Mirâcnâme’de şöyle dile getirilmiştir:

Hâviyânıng içinde
İki kimerse kördi
Kendü ata anası
Tang ‘acâib kaldı ya

(58/97)

Otdın na‘leyn kiyüben
Katrandın hem tonları
Yıglab Resûl’ni körüp
Köb zarılıklar kıldı ya

“Bizni otda koymagıl
Hazret’indin tilegil
Mahrûm koyup kitmegil
Eyâ ferzend”tidi ya

(58/98, 99)

2. DÖRT HALİFE

a. Hz. Ebû Bekir

Asıl adı Abdu’l-Kâbe olan Hz. Ebu Bekir, Hz. Peygamber’den son-
ra ilk İslâm halifesidir. 573’te doğmuş, 634’te Medine’de vefât etmiştir. 
İslâm dinini ilk kabul edenlerdendir. Hz. Peygamber’e bağlılığı ile bili-
nen Hz. Ebu Bekir’e Hz. Peygamber, Abdullah adını vermiştir. Hz. Ebu 
Bekir, ayrıca Sıddık, Atik, Yâr-i Ğâr (Mağara dostu) adlarıyla da bilinir.

Zengin bir tüccar olan Hz. Ebu Bekir, varlığını İslâmiyet yolun-
da harcamasıyla, kölelerin azat edilmesi için ödediği fidyelerle ün-
lenmiştir. Müslümanların yoğun baskılar sonucu Habeşistan’a göç 
ettikleri sıralarda bütün zorluklara rağmen Hz. Peygamber’in ya-
nında kalan Ebu Bekir, Hâşimîlerin Mekke’den çıkarılması sırasında 
Mekke’den ayrılmıştır. Ancak kısa süre sonra Mekke’ye geri dönmüş 
Hz. Peygamber’in 622’deki hicretinde O’nunla hicret etmiştir. Kızı 
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Aişe’yi Hz. Peygamber’le evlendiren Hz. Ebu Bekir, O’nun bütün sa-
vaşlarına katılmıştır. 631’de Mekke’ye giden hac kafilesinin başkanlı-
ğını yapan Hz. Ebu Bekir, bu sıralarda sağlığı bozulan Hz. Peygamber 
tarafından müslümanlara imamlık etmekle görevlendirilmiştir. Hz. 
Peygamber’in vefâtında bu görev devrini mânidâr bulan İslâm toplumu 
O’nu 8 Haziran 632’de halife seçmiştir. İki yıl süren halifeliği sırasın-
da müslümanların birliğini sağlamak, İslâmiyet’i daha geniş sahalara 
yaymak çabasında olmuştur. 633’te başta Halid bin Velid olmak üzere 
birçok komutanı Bizan ve İran’a seferlere göndermiştir. Büyük bölümü 
savaşlarla geçen halifeliği sırasında Zeyd bin Sabit başkanlığında oluş-
turduğu kurula Kur’ân-ı Kerîm’i kitap haline getirtmiştir.

Hz. Ebu Bekir, Hakîm Süleymân Ata tarafından yumuşaklığı, sâ-
dıklığı, sâde yaşayışı ile anılmıştır.

Ebû Bekr hürmetlik ‘Ömer durur heybetlik
‘Osmân irür himmetlik ‘Alî arslan kılgansın

(50/16)

b. Hz. Ömer

Hz. Ömer, 591 yılında doğmuş, 644 yılında Basra valisi el -Muğîre 
bin Şu’be’nin Hrıstiyan kölesi Ebu Lu’lu tarafından katledilmiştir. Babası 
Hattâb’tır. Başlangıçta şiddetli bir İslâm karşıtı iken yirmi altı yaşında 
kırkıncı kişi olarak İslâmiyet’i kabul etmiştir. O’nun İslâmiyet’i kabul 
etmesiyle müslümanlar rahatlamış, İslâmiyet açıkça söylenir olmuştur. 
Hicret’ten dört yıl önce kızı Hafsa’yı Hz. Peygamber’le evlendirince Hz. 
Peygamber’in kayınpederi olmuştur. Hz. Ebu Bekir vefat etmeden önce 
O’nu halife olarak tavsiye etmiştir. Halifeliğinde divân ve kadılık mües-
sesi kuran Hz. Ömer, doğruluğu ve adaleti ile hüküm sürmüş, “Haklıyı 
haksızdan ayıran” anlamında “Fârûk” sıfatıyla anılmıştır. On bir yıla 
yakın süren halifeliğinde müslümanlar huzur içerisinde yaşamışlardır.

Hakîm Süleymân Ata’nın hikmetlerinde dine bağlılığıyla zikre-
dilen Hz. Ömer, son derece fakir bir hayat yaşamış, İslâm’a bağlılığı, 
her hareketinde adaleti gözetmesiyle bilinen bir kişidir. Hakkındaki 
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bir hadîs “Benden sonra peygamber gelseydi Ömer peygamber olurdu” 
şeklindedir.

Ebû Bekr’dür yârı ‘Ömer durur dîndârı
‘Osmân ‘Alî Haydar’ı Zü’lfekâr’ı birgensin

(50/15)

c. Hz. Osman

Hz. Osmân, Mekkeli Ümeyye oğullarından Affân’ın oğludur. 
Ümeyye, Hz. Peygamber’in dördüncü atası Abdu’l Menâf’ın oğlu ve 
Hz. Peygamber’in üçüncü atası Hâşim’in kardeşidir. Hz. Peygamber ve 
Hz. Osmân’ın ataları Abdu’l Menâf’ta birleşir. 574 yılında doğan Hz. 
Osmân, 656 yılında Kur’ân okuduğu sırada şehit edilmiştir.

Zengin bir tüccar olan Hz. Osmân, Hicret’ten önce beşinci ola-
rak müslüman olmuş, Hz.Peygamber’in sağlığında kızı Rukiye ile, 
O’nun vefâtından sonra da diğer kızı Ümmü Gülsüm ile evlendiğinden 
“İki nûr sahibi” anlamına gelen Zi’n-Nûreyn sıfatıyla anılmıştır. Hz. 
Ömer’in katledilmesinden sonra halife olmuştur. Onun zamanında 
Kur’ân-ı Kerîm çoğaltılarak önemli İslâm merkezlerine gönderilmiştir. 
Malını İslâm uğruna harcamasıyla bilinir. Aşere-i Mübeşşere olarak ad-
landırılan “Kendilerine cennet vaat edilen on kişi”den biridir. Hakîm 
Ata, hikmetlerinde O’nu yardım severliğiyle (50/16) zikreder.

d. Hz. Ali

Hz. Peygamber’in amcası Ebu Talib’in oğlu, Hz. Peygamber’in da-
madıdır. Sekiz – on yaşlarındayken İslâm’i kabul ettiği ve yüzünü hiç 
puta döndürmediğinden “Kerremallahu Veche” diye övülür. Hiceret’te 
Hz. Peygamber’in yatağına yatmış, O’nun yokluğunu Mekkelilerden 
gizlemiştir. Hz. Peygamber’in bütün savaşlarında yanında olmuş, 
O’nun vefâtından sonra da birçok önemli görevleri yürütmüştür. Hz. 
Osman’ın katledilmesinden sonra hilafet makamına getirilmiştir.

656 yılında halife olan Hz. Ali, halifeliğinin daha ilk günlerinde 
birtakım karışıklıklar üzerine Basra üzerine yürümüştür. Kendisine 
biat etmeyen Hz. Peygamber’in hanımı Hz. Aişe, Talha ve Zübeyr ile aynı 
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yıl içinde yaptığı Cemel savaşını kazanmış, ve Kûfe’ye yerleşmiştir. 657 
yılında Hz. Osman’ın kanının yerde kaldığını öne sürerek Hz. Ali’nin 
hilafetine karşı çıkan Emevilerden Şam valisi Muâviye ile Sıffin’de kar-
şılaşan Hz. Ali, savaşı kazanmak üzereyken Muâviye’nin mızrak uçla-
rına Kur’ân-ı Kerim’in yapraklarını astırarak savaşması üzerine savaşı 
bırakmış, daha sonra ise hakem usulüne başvurulmuştur. Muâviye’nin 
kurnaz hakemi Amr bin el Âsi, Hz. Ali’nin hakemi Ebu Mûsâ el Eş’ari’yi 
kandırarak Muâviye’yi halife ilan etmiştir. Bu sonuca itiraz eden Ali ta-
raftarı Şamlılar ordudan ayrılmış ve Haricî adını almışlardır. Daha son-
ra taraflar uzlaşmış; Hz. Ali Kûfe’de, Muâviye de Şam’da halifeliklerini 
ilan etmişlerdir. Haricîler bu durumu da beğenmeyip her iki halifenin 
de öldürülmesini kararlaştırmışlardır. Bu karar uyarınca Hz. Ali, 661 yı-
lında katledilmiştir.

Şâh-ı Merdân, Merd-i Hudâ, Şîr-i Yezdân, Haydâr-ı Kerrâr, 
Esedu’llâh gibi adlarla anılan Hz. Ali, kahramanlığı, cesareti, ilim, ir-
fan ve takva sahibi oluşu ve cömertliğiyle bilinir. Rivayete göre kainatın 
sırrı Kur’ân’da, Kur’ân’ın sırrı besmelede, besmelenin sırrı be harfin-
de, be harfinin sırrı altındaki noktada, noktanın sırrı ise, Hz. Ali’dedir. 
Hz.Peygamber, “Ben ilmin şehriyim Ali de onun kapısıdır. O halde ilim 
isteyen kimse kapıya gelsin.” buyurmuştur.

Hakîm Ata, bir hikmetinde Hz.peygamber’in vefatında O’nu yı-
kayanın Hz. Ali olduğunu belirtir.

Düşenbe kün Resûlu’llâh sefer kıldı
Hudâ’nıng buyrugına boyın sundı
İbn-i ‘Abbas suv koydı ‘Ali yudı
Uçmah içre hulle tonın kiymek üçün

(2/9)

Hz. Ali’nin birçok sıfatı vardır; ancak bunların içinde en çok 
anılanı Esedu’llâh veya Şîr-i Yezdân sıfatıdır. Mirâc’ta Hz. Peygamber 
arş’a varınca karşısına bir arslan çıkıp yolunu kesmiş. Hz. Peygamber 
yüzüğünü çıkararak arslana atmış, arslan da bu yüzüğü ağzına ala-
rak Hz.Peygamber’in yolundan çekilmiştir. Hz. Peygamber Mirâc’tan 
sonra yaşadıklarını anlatırken Hz. Ali, ağzından yüzüğü çıkarıp 
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Hz.Peygamber’e uzatmıştır. Bu olaydan sonra kendisine “Allah’ın arsla-
nı” anlamında Şîr-i Yezdân, Esedu’llâh, Şîr-i Hudâ denmiştir.

Kanı ol Ebû Bekir ü ‘Ömer ‘Osmân?
Kanı ol Esedu’llah ‘Alî arslan?
Kanı ol Emiru’llah Hasan Hüseyin?
Kerbelâ şehidige bakmaz musın?

(18/5)

3. EHL-İ BEYT

Hz. Peygamber, Hz. Fatıma, Hz. Ali, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’e 
ehl-i beyt (ev halkı) veya al-i âbâ (aba altına alınanlar) adı verilir.

a. Hz. Fatıma

Hz. Peygamber’in Hz. Hatice’den olma dört kızından en küçü-
ğüdür. Hz. Ali evliliğinden üç oğlu iki kızı olmuş, fakat içlerinden Hz. 
Hasan ve Hz. Hüseyin yaşamıştır. Aklı, zekâsı, güzelliğiyle bilinen Hz. 
Fatıma zühd ve takva ehli bir kadındır. Yüzü pek beyaz olduğundan 
Zehrâ lakabı verilmiştir. Rivâyete göre Hz. Peygamber’in vefâtından 
sonra hiç gülmemiştir.

Yerdin kökdin ferişteler yıglap keldi
Arıg Resûl üzerine namâz kıldı
Fatıma “Babam”tiyu cez‘a kıldı
Peygamber’din yetim bolıp kalgan üçün

(2/10)

b. Hz. Hasan

Hz. Ali’nin büyük oğlu, Hz. Peygamber’in torunudur. 625’te doğ-
muş, 669’da zehirlenerek öldürülmüştür.

Hz. Ali’nin katledilmesi üzerine halifeliğe getirilir. Muâviye, Hz. 
Hasan’ın halife olduğunu duyunca altmış bin kişilik bir orduyla Irak’a 
hareket eder; Hz. Hasan da kırk bin kişilik bir orduyla Kûfe’den yola 
çıkar. Medayin’e geldiğinde yanındakilere yaptığı konuşmada düşman-
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lığa, savaşa gerek olmadığını, halifeliği bırakacağını söyler. Bunu du-
yan kalabalık arasında karışıklık çıkar, hatta Hz. Hasan’a saldırıp onu 
yaralarlar. Durumun kötüye gittiğini gören Hz. Hasan, Muâviye’ye ha-
ber göndererek bazı koşullarla halifeliği ona bırakacağını bildirir ve 
bu haber üzerine gelen Muâviye’ye halifeliği devreder. Bir süre son-
ra Muâviye, halka kendinden sonra halifeliğe Hz. Hasan’ı getireceğini 
vaat eder. Buna öfkelenen Muâviye’nin oğlu Yezid, Hz. Hasan’ın karısını 
kandırarak kadına kocasını zehirlettirir. Vefat ettiğinde Hz. Hasan, kırk 
altı yaşındadır.

Selîm bolub sâfî bolub Cüneyd yanglıg
Halknı koyub Hak’ga yansam Zünnûn yanglıg
Nefsni basıb kahr kılsam Hasan yanglıg
Azizlerge mutâba‘at kılgum kilür

(36/8)

c. Hz. Hüseyin

Hz. Ali’nin küçük oğlu olan Hz. Hüseyin, 626’da Medine’de doğ-
muş, 680’de Kerbelâ’da öldürülmüştür. Hz. Ali’nin halife seçilmesin-
den sonra O’nunla Kûfe’ye gitmiş ve bütün savaşlara katılmıştır. Hz. 
Hasan’ın vefâtından sonra Muâviye aleyhine kendisine biat etmek iste-
yenlerin isteğine uymamış, Muâviye’nin yerine geçen oğlu Yezid’e biat 
etmeyerek ailesiyle birlikte Mekke’ye gitmiştir. Daha sonra Kûfelilerin 
kendisine biat ettiklerini bildirmesi ve Kûfe’ye davet edilmesi üzerine 
ailesi ve yandaşlarıyla Kûfe’ye hareket etmiştir. Kerbela’da konakladığı 
sırada Emevilerin Irak valisi Sa’d bin Ebu Vakkas komutasındaki kuv-
vetlerce kuşatılarak susuz bırakılmış, daha sonra yapılan çarpışmada 
yanındakilerle birlikte kılıçtan geçirilmiştir. (18/5)

4. HZ. AİŞE

Hz. Ebu Bekir’in kızı, Hz. Muhammed’in hanımıdır. Çocuğu ol-
mamıştır. Zeki, akıllı ve takva ehli oluşuyla Hz. Peygamber tarafından 
çok sevilen bir hanım olduğu rivayet edilir. Hz. Osman’ın öldürülme-
si sonunda Hz. Ali’nin halifeliğe getirilmesine muhalefet etmiştir. Hz. 
Ali ile Hz. Aişe yandaşları arasında 656 yılında yapılan Cemel savaşı Hz. 
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Aişe’nin yenilgisiyle sonuçlanmıştır. Savaşta tutsak edildiyse de kendi-
sine tutsak işlemi yapılmamış, kardeşi Muhammed ile Mekke’ye gön-
derilmiştir. Hz. Aişe 678’de vefât etmiştir.

5. ASHÂB-I KEHF

Yedi Uyurlar olarak da bilinen Ashâb-ı Kehf hakkında Kur’ân-ı 
Kerîm’de (Kehf sûresi) geniş bilgi verilmiştir. Hikâye özetle şöyledir: 
Tarsus yöresinde Takyanus adında bir vali, halkın putlara tapmasını, 
putlara kurban kesmesini ister. Yemliha, Mesline, Meksilina, Mernuş, 
Tebernuş, Sazenuş, Kefeştatayyuş adlarında Allah’a iman etmiş yedi 
genç, putlara tapmayı reddedip şehirden kaçarlar. Yolda giderlerken 
peşlerine bir köpek takılır ve ne kadar kovarlarsa da peşlerini bırak-
maz. Yedi genç ve Kıtmir adlı köpek, Neclüs dağında bir mağaraya sı-
ğınırlar. Mağarada uykuları gelir ve uyurlar. Aradan üç yüz dokuz yıl 
geçer ve gençler sanki bir gecelik bir uyku uyumuş gibi bir ikindi vakti 
uyanırlar. Acıktıkları için Yemliha’yı şehre yiyecek almak üzere gönde-
rirler. Bu arada o yöredeki insanlara Allah, Hz. İsâ’ya inanan bir melik 
göndermiştir. Yemliha şehre gelir, fırından ekmek alır, parasını öder. 
Fırıncı paraya bakınca şaşırır, bunun bir defineden parça olduğunu sa-
narak yetkililere haber verir ve Yemliha yakalanır. Olanı biteni anlatan 
Yemliha’ya vali, arkadaşlarını da görmek istediğini söyler. Mağaraya 
gelirler, Yemliha içeri girer. Mağara önündeki insanlar içeri girmeye 
korkup geri dönerler. İçeride Yemliha ve arkadaşları uyanmamak üzere 
uyurlar. Daha sonra yörenin insanları, mağaranın yanında bir mabed 
yaparlar. O günden sonra din farkı gözetmeden burası kutsal bir yer 
olarak kabul edilirek herkes tarafından ziyaret edilir.

Hakîm Ata hikmetlerinde Ashâb-ı Kehf, Allah’ın bağışlayıcılık 
özelliği belirtilirken Kıtmir’den söz edilerek telmih edilmiştir.

Ashâb-ı Kehf itini Hak Te‘âla koymadı
Allâh tigen kulunı hergiz nevmid koyar mu?

(9/5)
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6. HZ. MERYEM

Davud peygamber’in soyundan İmran’ın kızı, Hz. İsâ’nın anne-
sidir. İmran’ın çocuğu olmaz; karı-koca eğer çocukları olursa onu ma-
bede bağışlamayı adarlar. Meryem doğunca, verdikleri söz uyarınca 
Zekeriye peygambere teslim ederler. Meryem on beş yaşına gelince, adı 
Kur’ân’da (Yasin/20) geçen Yûsuf Neccâr’la nişanlanır; ancak onunla 
evlenmeden Cebrail vasıtasıyla üflenerek gebe kalır. Yahudilerin zul-
mü üzerine nişanlısı onu Nâsıra’ya götürür. Filistin kralı Herod, doğa-
cak çocuğun öldürülmesini emredince de Mısır’a veya Anadolu’ya gi-
derler. Hz. Meryem, Hz. İsâ’nın göğe çekilmesinden bir müddet sonra 
vefât eder.

Hakîm Süleymân Ata, Bibi Meryem adlı kıssasında Hz. Meryem’in 
Hz. İsâ yaşarken vefât ettiğini belirtir ve vefâtını, defnedilişini geniş şe-
kilde tasvir eder. Ana-oğul birlikte ibadet eder; namaz kılar, oruç tutar-
lar. Günün birinde Hz. İsâ annesini uyur bulur, daha doğrusu uyudu-
ğunu sanar; oysa Hz. Meryem vefât etmiştir. Hatta canını almak üzere 
Allah tarafından görevlendirilen Azrail ile de konuşmuştur.

Meryem revâne kopdı
Tizgin elik aldı ya
Koydın kilding sen didi
Tenim yavlak korkdı ya

Söngeklerim çançışur
Yüreklerim titraşur
Eziz cânım çuglaşur
Atıng kim dip sordı ya

Men men serayler buzguçı
Cüftlerni tül kılguçı
Men Ezrâ’il didi ya

(63/22, 23, 24)
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7. HACER

Mısır hükümdarının kızı, Hz. İbrâhim’in ikinci hanımıdır. Bu ev-
lilikten Hz. İsmail dünyaya gelmiştir.

Hz. İbrâhim Nemrud tarafından ateşe atılmış, ancak Cebrail tara-
fından kurtarılmıştır. Bu olaydan sonra Hz. İbrahim ailesi ve kendisine 
inananlarla Babil’i terk etmiştir. Önce Kudüs’e oradan da Şam’a geçen 
Hz. İbrâhim, Şam’da Sara ile evlenmiş, burada baş gösteren kıtlık nede-
niyle Mısır’a gitmiştir. Mısır’da çok iyi karşılanan Hz. İbrâhim’e Mısır 
hükümdarı kızı Hacer’i hediye etmiştir.

Hacer irdi anası
İbrahim’dir atası
İki cihân safâsı
Hoş İsmâ‘il tidi ya

(59/13)

8. FİRAVUN

Firavun, Mısır kavimlerinden Amalika hükümdarlarının lakabı-
dır. “azamet ve ceberrût sahibi olmak” anlamına gelir. Kur’ân-ı Kerîm’de 
Hz. Mûsâ ve kavmine zulmeden Mısır hükümdarının adı olarak anılır. 
Hz. Mûsâ’nın imâna davetini reddetmiş, gösterdiği kerametleri sihir-
bazlık olarak değerlendirmiştir. Hatta, kendisinin Tanrı olduğunu iddia 
ederek Mısır halkının kendisine tapınmasını emretmiştir. Hz. Mûsâ, 
kavmini Firavun’un zulmünden kurtarmak için onları Mısır’dan çıkar-
mış, Kızıldeniz’in suları arasında Allah’ın onlara açtığı yoldan karşıya 
geçirmiştir. Onları takip eden Firavun ve askerleri ise, sulara kapılarak 
yok olmuşlardır. Son anda imân ettiğine dair rivayetler vardır.

Hakîm Süleymân Ata’nın hikmetlerinin birinde (3. Hikmet) 
Cennet ile Cehennem zenginlikleriyle birbirlerine övünürken 
Cehennem, Firavun’un kendisinde olmasıyla övünür.

Ucmah tamug üküşür
Üküşmekde ma‘ni bar
Tamug aytur: Men baymen
Mende Fir‘avn Hâmân bar

(3/1)



137

HİKMETLER VE KISSALAR

9. HÂMÂN

Hz. Mûsâ’ya imân etmeyen Firavun’un veziridir. Zenginliği ve 
Firavun’u yönlendirmesiyle anılır. Kahinlerden Hz. Mûsâ’nın doğaca-
ğını ve Firavun’u mağlup edeceğini haber alan Haman, Firavun’a do-
ğacak erkek çocukların öldürülmesini tavsiye etmiştir. Yine Firavun’a, 
yaptırdığı kuleye çıkarak Hz. Mûsâ’nın Tanrı’sına ulaşabileceğini söyle-
miş; Firavun bu kuleye çıkarak Tanrı’ya erişmeye kalkışmıştır. Allah’ın 
emriyle Cebrail bu kuleyi yerle bir etmiştir. Bir başka marifeti de şöyle-
dir: Büyük bir sepete gerges kuşlarından ikisini bağlamış, kuşların gö-
rebileceği bir yere de et bağlamış. Kuşlar eti almak üzere havalanınca 
Firavun göklere yükselmiş ve yükseklerde Tanrı’yı öldürmek için göğe 
ok atmıştır. Bu sebeplerle Firavun, Hâmân ve onlara inanan kavimleri 
cehenneme gideceklerdir.

10. ŞEDDÂD

Hûd peygamber zamanında yaşayan Yemen’deki âd kavminin 
hükümdarıdır. Tanrı olduğunu iddia etmiş, Tanrılığının bir kanıtı ola-
rak da Suriye’de Bağ-ı İrem (Cennet bahçesi) adını verdiği bir bahçe 
ve bu bahçe içinde bir saray yaptırmıştır. Bahçenin ve sarayın yapımı 
bitince, Şeddâd ordusuyla oraya giderken bir tufan ile helak olmuşlar, 
Bağ-ı İrem de yıkılıp yok olmuştur. Hakîm Süleymân Ata da hikmetinde 
Şeddâd’ın cennetin benzerini yapmaya kalkıştığını belirtmiştir.

Fir‘avn “Tangrı min”didi Nemrûd kökke ok atdı
Şeddâd uçmah yasdattı cânın algan Allâh’sin

(50/8)

11. NEMRûD

Babil ülkesinin kurucusu ve Babil kulesini yaptıran kraldır. 
Yaşadığı dönem MÖ 2640 yıllarına rastlamaktadır. İbrâhim peygam-
beri ateşe attırmıştır. İbrâhim peygamberin imana davetini reddeden 
Nemrûd’un rivayete göre burnundan giren bir sinek beynini yermiş. 
Bundan büyük rahatsızlık duyan Nemrûd, bir tokmakla başını tokmak-
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latırmış. Sinek beyni yiye yiye serçe kadar olmuş. Nemrûd’un kafatası 
boşalmış. Sonunda vurulan bir tokmakla Nemrûd ölmüş.

Nemrûd, kendisini imana davet eden Hz. İbrâhim’i cezalandır-
mak için büyük bir ateş yaktırmış ve Hz. İbrâhim’i mancınıkla bu ateşe 
attırmış. Ancak Cebrail, Allah’ın buyruğu üzerine O’nu havada tutmuş, 
ateş de gül bahçesine dönüşmüştür.

Nemrûd otı Halil’ge hergiz ziyân kılmadı
Allâh tigen bendeler duzah içre koyar mu?

(9/2)

12. KÂRûN

Bir rivayete göre Firavun’un nazırı, bir rivayete göre ise Hz. Mûsâ 
kavminden belki de akrabalarından olan Kârûn, çok zengin, fakat o öl-
çüde de cimri ve zalimmiş. O kadar çok hazinesi varmış ki hazineleri-
nin anahtarlarını kırk kişi taşırmış. Zenginliğiyle övünür, kibirlenirmiş. 
Hz. Mûsâ’nın bedduasıyla servetiyle beraber yerin dibine girmiş.

Bardur iren andak işdin haber alsa
İnanmasun dünyâsıga Kârûn bolsa
Tört yüz ming yıl şâkir-i zikr Nu’mân bolsa
Yoktur munda mekân kılgan biling dostlar

(55/4)

13. EBû CEHİL

Asıl adı Abdu’l-Hakem Amr bin Hişâm bin el-Mugire olan Ebû 
Cehil, Kureyş eşrafındandır. Ebû Cehil (cehaletin babası) lakabı, Hz. 
Peygamber tarafından verilmiştir. Hz. Peygamber’in en şiddetli mu-
halifi olan Ebû Cehil, Hz. Peygamber’in öldürülmesini teklif etmiştir. 
Hicret’in ikinci yılında Bedir savaşında Abdullah İbn Mes’ûd tarafından 
öldürülmüştür. Hz. Peygamber onun kellesini görünce “Bu ümmetin 
Firavunu işte budur.” demiştir.
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Resûl mescidge kirdi
Yassıg namâzın kıldı
Ebû Cehil kapugdın
Nâgâh ötüp bardı ya

Dinimizni azdurdıng
Halâyıknı avırdung
Câdûluknı tigürding
Artuk iksik tidi ya

(58/6, 7)

14. HZ. İSHAK

İbrâhim peygamberin Sara’dan doğma ikinci oğlu. İbrahim pey-
gamber yaşlanınca yerini almıştır. Ays ve Yakup adlı iki oğlu olmuş; 
bunlardan Yakup daha sonra babasının yerine peygamber olmuştur. 
Soyundan birçok peygamber gelen Hz. İshak, yüz altmış yıl ömür sür-
müştür. Kur’ân’da birçok âyette kendisinden söz edilmiştir. Hakîm 
Süleymân Ata da şeyhi Ahmed Yesevî’nin soyunu İshak peygambere 
bağlamaktadır.

İshak baba yirini
Şeyh İbrahim kulını
Meşâyihler ulugı
Şeyhim Ahmed Yesevî

(13/5)

15. ARSLAN BABA

Hz. Peygamber zamanında yaşamış ve Hz. Peygamber’in mane-
vi işaretiyle yedi yaşında yetim kalan Ahmed Yesevî’yi irşad etmekle 
görevlendirilmiş velîdir. Rivayete göre dört yüz veya yedi yüz yıl yaşa-
mıştır. Arslan Baba hakkında menkıbeye göre, Hz. Peygamber’in gaza-
larından birinde aç kalan ashâb, Hz. Peygamber’den yiyecek ister. Hz. 
Peygamber’in duası neticesinde Cebrail, Cennetten bir tabak hurma 
getirir. Hurma yenilirken yere bir hurma tanesi düşer. Hz. Peygamber, 
bunun ümmetten Ahmed Yesevî’nin kısmeti olduğunu bildirir ve bu 
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hurmayı Ahmed Yesevî’ye ulaştırması için ashâbtan bu işe bir gönül-
lü ister. Ashâbtan hiç kimse cevap vermez. Bunun üzerine Arslan Baba 
bu görevi üstlenir. Hz. Peygamber, tükürükleriyle hurmayı kapladık-
tan sonra Arslan Baba’nın ağzına koyar. Sonra Arslan Baba’ya Ahmed 
Yesevî’yi nasıl bulacağını anlatarak terbiyesiyle meşgul olmasını buyu-
rur. Bu görevle Arslan Baba, yüzyıllar sonra Yesi’ye gelir; henüz küçük 
bir çocuk olan Ahmed’i bulur ve emaneti teslim edip onun eğitimiyle 
meşgul olur. Aynı yıl veya ertesi yıl da vefât eder.

Sübhân İzim özidür
Ol Mustafa buyurdı
Babam Arslan tigürdi
Şeyhim Ahmed Yesevî

(13/1)

16. BABA MAÇİN

Hakkında anlatılan menkıbeye göre Baba Maçin dört yüz ya-
şında her gün yirmi dört fersahlık bir mesafeyi uçarak aşan bir velî-
dir. Ahmed Yasevî’nin meclisinde kadın, erkek birlikte bulunduğu için 
O’nu paylamak için Yesî’ye gelir. Ahmed Yesevî kendisine yersiz itham-
larda bulunan Baba Maçin’i Hakîm Süleymân Ata ve Sûfî Muhammed-i 
Danişmend’e yakalatarak tekkenin direğine bağlatır ve beş yüz kamçı 
vurdurur. Kamçının tesiri olmaz; bir kez daha vurunca sırtında bir iz 
belirir ve Baba Maçin ağlamaya başlar. Bağlarını çözerler. Sebebi soru-
lunca sırtına dev bir cinin yerleştiğini, kamçının ona değdiğini, bir faz-
la kamçı vurulduğunda cinin kaçtığını ve kamçının kendisine değdiğini 
bildirir. Ahmed Yesevî’ye intisap eden Baba Maçin, Ahmed Yesevî’nin 
önde gelen halifelerinden biri olur.

17. AHMED YESEVÎ

Hakkındaki menakıpnâmelerden ve hikmetlerden elde edilen 
bilgilere göre XI. yüzyılın ikinci yarısında Sayram’da dünyaya gelmiş-
tir. Babası, Hz. Ali soyundan olduğu kabul edilen Şeyh İbrâhim, annesi 
ise Şeyh İbrâhim’in halifelerinden Mûsâ Şeyh’in kızı Ayşe Hatun’dur. 
Ahmed, Şeyh İbrâhim’in Gevher Şehnaz adlı kızından sonra doğan 
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ikinci çocuğudur. Ahmed, önce annesini sonra da babasını kaybetmiş; 
ablası Gevher Şehnaz’la yalnız kalmıştır. Bir süre sonra Gevher Şehnaz, 
Ahmed’i de alarak Sayram’dan ayrılarak Yesi’ye gider. Eğitimine Yesi’de 
başlayan Ahmed, bir süre sonra Arslan Baba’yla karşılaşır ve ona inti-
sap ederek ondan feyz almaya başlar. Arslan Baba’nın vefâtından sonra 
Buhara’ya giderek şeyh Yûsuf Hemedânî’ye intisap ederek onun irşad ve 
terbiyesine girer. Zâhir ve bâtın ilimlerini tamamlayan Ahmed, şeyhi-
nin üçüncü halifeliğine yükselir. Yûsuf Hemedânî’nin vefâtından sonra 
birinci halifesi şeyh Abdullah Berki, onun vefâtıyla ikinci halife Şeyh 
Hasan Endakî, onun da vefâtıyla üçüncü halife sıfatıyla Ahmed Yesevî 
irşad postuna oturur. Bir süre sonra, vaktiyle şeyhi Yûsuf Hemedânî’nin 
verdiği manevi bir işaret üzerine irşad mevkiini dördüncü halife Şeyh 
Abdulhâlık-ı Gucduvânî’ye bırakarak Yesi’ye döner ve vefât tarihi 1166 
yılına dek burada irada devam eder.

İslâmî ilimler tahsil eden ve Arapça, Farsça bilen Ahmed Yesevî, 
çevresine toplananlara İslâmın esaslarını, şeriat hükümlerini, tarika-
tının âdâb ve erkânını öğretmek amacıyla yalın bir dille ve geleneksel 
Türk edebiyatı şekilleri ve ölçüsüyle hikmetler söylmiştir.

Hakîm Ata da şeyhi Ahmed Yesevî’yi hikmetlerinde övgülerle dile 
getirmiştir.

Mustafa’nıng hırkasın
Kiydi yidi lokmasın
Tutdı Kâ‘be halkasın
Şeyhim Ahmed Yesevî

(13/2)

Hızır birle sohbetlik
İlyâs birle ülfetlik
Hak kaşında hurmetlik
Şeyhim Ahmed Yesevî
(13/14)



142

HAKÎM SÜLEYMÂN ATA 

18. İBRAHİM

Ahmed Yesevî’nin oğludur. Ahmed Yesevî hayattayken vefât etmiş-
tir. Hakîm Süleymân Ata’ya göre İbrâhim, eceliyle ölmemiş, öldürülmüş-
tür ve Ahmed Yesevî, oğlunun öldürülmesinden dolayı çok üzülmüştür.

Süpri halkı İbrâhim’ning yolın tostı
Acıglanıb cehil birle suga bastı
Su içide İbrâhim’ning başın kisti
Kolı kurup kattı biling dostlarım a

(37/4)

Cigergûşım ferzendim dip na‘ra tarttı
Hazret pîrim köp yıgladı şevkı arttı
Candin kiçken çın sûfîler kanlar yuttı
Kanlar yutup nâlân bolung dostlarım a

(37/9)

19. VEYSEL KARANÎ (UVEYS EL-KARANÎ)

Yemen’in Karen köyündendir. Hz. Muhammed’i görmeden müs-
lüman olmuştur. Yemen’den Hz. Peygamber’i görmek üzere yola çıkmış, 
kapısına kadar gelmiş; annesinin “eğer onu bulamazsan geri dön” sözü-
ne uyarak Hz. Peygamber’in evde olmadığıını öğrenince Karen’e doğru 
yola koyulmuştur. Evine dönen Hz. Peygamber, onun kokusunu his-
setmiş ve hırkasının ona verilmesini vasiyet etmiştir. Menkıbeye göre 
Mirac’ta Hz. Peygamber’in ayakkabılarını çevirmiştir. Hz. Peygamber’in 
bir dişinin kırıldığını duyunca, “acaba kırılıp düşen diş şu mudur, yoksa 
bu mudur” diyerek tüm dişlerini çektirmiştir.

Hz. Ömer zamanında Medine’ye gelen ve çok hürmet gören 
Veysel Karanî’ye Hz. Ömer, Hz. Peygamber’in vasiyet ettiği hırkayı ver-
miştir. Sıffin savaşında Hz. Ali’nin askerleri arasında yer alan Veysel 
Karanî, Hicret’in 37. yılında şehit olmuştur.

Hakîm Süleyman Ata, onun gerçek bir Allah dostu olduğunu ve 
bunu bilen Hz. Peygamber’in ona hırkasını hediye ettiğini belirtir.
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Okıdılar âyet Kur’ân Rabbâni’ni
Cennetü’l me’vâ turır Resûl orını
Hakikat dost idi Veysel Karanî
Hırkasın izdi anga kiymek üçün

(2/13)

20. CÜNEYD-İ BAĞDÂDÎ

 (Ebu’l-Kâsım bin Muhammed bin el-Cüneyd)

822’de Bağdat’ta doğmuş, 911’de yine Bağdat’ta vefât etmiştir. 
İmâm Şafii’nin öğrencisi Sufyân-ı Sevrî’den ve Hasan bin Erefe’den fı-
kıh dersleri, dayısı Cafer el-Haddâd ve Hâris el-Muhâsibî’den tasavvuf 
dersleri almıştır.

Bağdatlı Cüneyd, şeriatı temel alır ve şeriat uygulanmadan ta-
savvufa varılamayacağını savunur. O’na göre Allah, akılla kavranamaz; 
Allah, aklın kavrama gücünün ötesindedir. Ancak ilahî nurla aydınlan-
mış aklın Allah’ı kavrama gücü vardır. Bunun için insanın özünü Allah’a 
vermesi gerekir. Tevhid ile ilgili bilgileri sistemleştiren, bu bilgileri sır 
sayan ve gizli bir yöntemle öğreten, yazışmalarda simgesel kavramlar 
kullanana Bağdat Tasavvuf Okulu’na bağlı olan Cüneyd’in öğrenci-
leri arasında fıkıh bilgini Cüreyrî, ünlü mutasavvıf Şiblî, hadîs bilgini 
İbnü’l-Arabî ve Hallâc-ı Mansûr gibi tanınmış mutasavvıflar vardır.

Selîm bolup sâfî bolup Cüneyd yanglıg
Halknı koyup Hak’ga yansam Zünnûn yanglıg
Nefsni basıp kahr kılsam Hasan yanglıg
Azizlerge mutâba‘at kılgum kilür

(36/8)

22. BÂYEZÎD-İ BİSTAMÎ

(Ebû Yezîd Tayfur bin İsâ bin Sürüşân)

İran’ın Bistam kasabasında doğan Bâyezîd, 874 yılında vefât et-
miştir. Tasavvufa intisabından önce Hanefî fıkıhı ile meşgul olmuştur. 
İmâm Cafer-i Sâdık’ın ruhaniyeti ile yetişerek tasavvufta ilerlemiştir. 
Otuz yıl Şam’da kalmış, yüz on üç üstattan ders almıştır. Müridleri, 
vefâtından sonra Tayfuriyye tarikatını kurmuşlardır.
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Allâh yâdı köngüllerde fenâ bolsa
Açılur bâtın kaçan Rab’din nidâ kilse
Mürîd kerek Bâyezîd dik safâ bolsa
Andag mürîd murâdıga yitmek kerek

(39/1)

23. ZÜNNûN

Zünnûn, tarihte üç kişinin lakabı olarak kullanılmıştır. İlki bir ba-
lığın karnında kırk gün kaldığı için Yunûs peygamber, diğeri Zünnûn-ı 
Mısrî’dir; ki ünlü bir mutasavvıftır ve kerametleriyel tanınır. Sonuncusu 
ise, Mısır meliki Mukavkıs tarafından Hz. Peygamber’e hediye olarak 
gönderilen köledir. Mukavkıs, köleyle birlikte Düldül’ü ve Zülfikâr’ı da 
göndermiştir. Zünnûn, Hz. Peygamber’i görür görmez müslüman ol-
muş, tıp ve hikmet konusunda ünlü bir sahabî olarak yaşamıştır. Hakîm 
Süleymân Ata, Zünnûn’un Allah’a olan büyük aşkından söz eder.(36/8)

24. ŞİBLÎ (EBÛ BEKR-İ ŞİBLÎ)

861’de Bağdat’ta doğmuş, kırk yaşındayken Cüneyd-i Bağdâdî’ye 
intisap edip Hayr-ı Nessâc meclisinde tövbe ederek tasavvuf yoluna 
girmiştir. Bir rivayete göre babası halifenin sahibü’l-hicâbı, kendisi de 
Demâvend emiri imiş. Halife ile aralarında cereyan eden bir meseleden 
sonra Cüneyd-i Bağdâdî’ye intisap edip melamet yoluna girmiştir.

Eylemlerinden çok sözleriyle çevresinde ilgi uyandıran Şiblî, 
imânını tamamlaıp hâalini olgunlaştırdıktan sonra hâl ehli arasına 
katılmıştır. Dostu Hallâc-ı Mansûr’un akıbetinden (922) çok korktuğu 
için bir rivayete göre darağıcının yanına gelerek Hallâc’ı itham etmiştir. 
Garip davranışları, saçma sözleri ve aşırı riyazeti yüzünden bir müd-
det hastanede yatmıştır. 945 yılında seksen yedi yaşındayken Bağdât’ta 
vefât etmiştir.

Rahmet deryâ taşkunı
Ata Hızır tuşgunı
Şiblî ‘âşık ‘aşkını
Rûzi kıl İlâhım

(11/6)
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25. LOKMÂN

Kur’ân-ı Kerîm’de adına bir sûre vardır. Lokmân hakkında 
“Doğrusu Lokmân’a; Allah’a şükret diye ilim ve anlayış verdik. Kim 
şükrederse ancak kendi nefsi için şükreder, kim de nimeti inkar eder-
se şüphe yok ki Allah (onun şükrüne) muhtaç değildir, Hamîddir.” 
(Lokman/12) buyurulmaktadır.

Hakkındaki rivayetler çeşitlidir. Bazı rivayetlere göre Âd kavmin-
den bir Yemen melikidir. Bu kavim Allah’ın gazabına uğradığında Hz. 
Hud ile birlikte kurtulmuştur. Diğer bir rivayete göre ise, Mısırlı, Habeş 
veya Nübyeli bir köledir. Medyen ve Akabe yörelerinde yaşamış, hik-
metli sözleri Arabistan’da yayılmıştır.

Halk arasında Lokmân’ın çok uzun yaşadığı, bütün dünyayı do-
laştığı kabul edilir. Kırlarda gezen Lokmân’a; ağaçlar, çiçekler, otlar 
kendi dilleriyle hangi hastalığın çaresi olduklarını söylemişler; O da 
dertlere deva olan bir hekim olmuştur. Hatta, ölümsüzlüğün de çaresi-
ni bulmuş; ancak esen bir rüzgar ölümsüzlüğün reçetesini Lokmân’dan 
alıp götürmüştür.

Mening bu derdimi hiç kimse bilmes
Eger bilse Hekim Lokmân’dın artuk

(17/7)

26. HALLÂC-I MANSûR

(Ebu’l-Mugîs bin Mansûr el-Beyzâvî)

857 yılında Fars eyaletinin Beyzâ şehri civarındaki Tûr’da doğ-
muştur. Basra’ya yerleşip orada evlenmiş, genç yaşında kendisini ta-
savvufa vermiştir. Hint ve Türk yurtlarında İslâmiyet’i yaymaya çalışan 
Hallâc-ı Mansûr, üçüncü haccından sonra 900 yılında Bağdât’a gitmiş 
ve halktan kendisini katletmelerini istemiştir. Devrin ileri gelenle-
ri arasında pek çok dostu olduğu gibi pek çok da muhalifi olmuştur. 
Özellikle söylediği “Ene’l-Hak” sözü, devrin âlimleri arasında derin 
bir infiale neden olmuş ve küfre girdiği ileri sürülerek hapse atılmış-
tır. Sekiz yıl kaldığı hapishanede Tevâsin adlı eserini yazmıştır. Çeşitli 



146

HAKÎM SÜLEYMÂN ATA 

sözleri ve akıdesinden dolayı mahkemeye verilmiştir. O sıralarda 
Karmatîlerin Kâ’be’yi tahrip etmeleri, Hallâc’ın sözüne bağlanır ve 
Bağdât’taki Hanbeli ayaklanması da bahane edilerek Kadı Ebu Ömer-i 
Hammâdî’nin verdiği katl fetvâsını halifenin onaylamasıyla idâmına 
karar verilir. Bağdât’ta önce kamçılanmak, sonra vücudu para parça 
edilmek, darağacına çekilerek teşhir edilmek, kafası kesilmek ve yakıl-
mak suretiyle idâm edilmiştir.

Hallâc-ı Mansûr’dan günümüze altı mektup, tasavvufa dair üç 
yüz elli vecize, yetmiş dört vaaz hülasası, seksen manzume, yirmi yedi 
rivayet ve Tevâsin adlı tasavvufa dair bir eser kalmıştır.

İnancı uğruna her şeye göğüs germe ve ölmenin sembolü ola-
rak pek çok sanatçının eserinde telmih edilen Hallâc – Mansûr, Hakîm 
Ata’nın hikmetlerinde de aynı özellikleriyle anılmıştır.

Kaçan bolgay visâling
Cemâlingni körsem men
Mansûr yanglıg boluban
Dârda meclis kursam men

(33/1)

27. İBRÂHİM-İ EDHEM

Asıl adı İbrâhim bin Edhem bin Yezîd bin Cabir et-Temîmi el-
İclî’dir. Künyesi Ebu İshak’tır. Babası Belh’in ileri gelenlerinden, bir 
rivayete göre de Hârezm meliklerindendir. Gençliğinde tahta çıkmış-
sa da kısa süre sonra saltanatı terk ederek dervişlik yolunu seçmiştir. 
Tasavvuf yolunda bir süre Şam’da kalmış, bu arada birçok sûfîyle ve 
Sufyân-ı Sevrî ile görüşmüştür. 777 yılında vefât etmiştir.

Dünyaya, saltanata, zenginliğe değer vermemesi, bunları terk et-
mesiyle, dervişliği sultanlığa değişmesiyle övülür ve örnek gösterilir.

Allâh yâdı köngüllerni kıldı hurrem
Belh mülkin koyub gilim kiydi Edhem
Gilim kiyüb hidâyetge urdı kâdem
Hidâyetge andag kâdem urgum kilür

(36/6)
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28. EBû HANİFE

(Ebû Hanife en-Numân bin Sâbit)

699 yılında Kûfe’de doğmuş 767’de Bağdat’ta vefât etmiştir. 
İslâm’ın hukuk öğretisi fıkıhı sistemleştirmiş ve dört sünnî mezhebin-
den biri olan Hanefîliği kurmuştur. Emevi ve Abbasi halifelerinin ıs-
rarla kadılığa getirmek istemelerine karşı durması nedeniyle onların 
baskılarına uğramış ve hapiste vefât etmiştir.

Ebû Hanife tüccar bir babanın oğlu olarak ticarete atılmış, 
alış-verişlerinde dürüstlüğüyle tanınmıştır. İyi bir öğrenim gören Ebû 
Hanife, ilahiyat tartışmalarına ilgi duymuş, bu alandaki başarılarıyla 
çevresinde ünlenmiştir. Daha sonra fıkıha yönelen Ebû Hanife, döne-
min en tanınmış hukukçusu Iraklı Hammâd’ın yanında on sekiz yıl öğ-
renim görmüş, onun ölümünden sonra (738) yerine geçmiştir. Ayrıca 
Mekkeli ünlü hadîsçi Ata ile Şii hukukunun kurucusu Cafer Sâdık gibi 
bilginlerden de ders almıştır.

Ebû Hanife, daha çok güncel sorunlara yönelik olan eski öğreti-
lerin tersine, gelecekte karşılaşılabilecek sorunlara çözüm bulmaya ça-
lışmıştır. Ebû Hanife’den günümüze akaide dair konuları içeren el-Fık-
hu’l-Ekber, oğlu ve öğrencilerince onun konuşma ve derslerinden der-
lenen Kitabu’l-âlim ve’l-Müteallim adlı eserler kalmıştır.

Hakîm Süleymân, Yarım Elma Kıssası’nı Ebû Hanife’ye ayırmış, 
onun nasıl dünyaya geldiğini, nasıl küçük yaşına rağmen müşkillere 
çözüm bulduğunu anlatmıştır.

Oglanga toy kıldılar
Köb halâyık kildiler
Bu oglanıng atını
Anda Nu‘mân koydı ya

(60/40)

“Uşbu oglan ir bolur
İl içinde bir bolur
Altı yaşar oglannı
Â‘zam bolsun”tidi ya

(60/65)
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29. İMÂM ŞAFİÎ

767’de Gazze’de doğmuş, 920’de Mısır’da vefât etmiştir. Kureyş ka-
bilesinden Hz. Peygamber’in büyük dedesi Hâşim’in kardeşi Muttalib’in 
soyundandır. Çok küçük yaşta babasını kaybedince annesiyle Mekke’ye 
gitmiş, Süfyân bin Uyeyne ve Müslim bin Halid ez-Zencî gibi bilginler-
den ders almıştır. Yirmi yaşındayken nakle dayalı Hicaz Fıkıh Okulu’nun 
temsilcisi, Maliki mezhebinin kurucusu Malik bin Enes’in yanında öğ-
renim görmek için Medine’ye gitmiş; İmâm Maliki’nin vefâtından son-
ra Mekke’ye dönmüştür. Bir süre sonra Yemen valisi tarafından Necran 
kadılığına getirilmiş, bu görevi sırasında Şiilerin ayaklanma hazırlığına 
adı karışınca halife Harun Reşid’in emriyle hapse atılmıştır. Kısa süre 
sonra serbest bırakılan İmâm Şafii, Bağdat’a giderek iki yıl boyunca 
ünlü Hanefi fıkıhçı Muhammed bin Hasan eş Şeybanî’nin derslerini 
takip etmiştir. İki yıl sonra Mekke’ye dönmüş, bağımsız bir fıkıh anla-
yışını dile getiren kendi yaklaşımıyla dersler vermiştir. İmâm Şafii’den 
günümüze fıkıhın yöntemlerine dair Kitabü’r-Risâle, Şafii fıkıhının 
temel kaynağı olan el-Ümm ve hadîs derlemesi el-Müsned adlı eserler 
kalmıştır.

Şâfi‘ arıg imâmı mü’ezzinler tamâmı
Resûl nûrı imâmı perhiz birlen kiçkensin

(50/18)

30. EBû YûSUF

Hanefi mezhebinin kurucusu Ebû Hanife’nin görüşlerini yo-
rumlayarak yayan Arap fıkıh bilginidir. 731’de Kûfe’de doğmuş, 798’de 
Bağdat’ta vefât etmiştir. Dönemin ünlü bilginleri Ebû İshak Şeybânî, 
Süleymân et-Temimî, Yahya bin Said, Hişam bin Urve’den dersler al-
mıştır. Ebû Hanife’nin yanında on altı yıl fıkıh okuyan Ebû Yûsuf Abbasi 
halifesi Mehdî tarafından kadılığa getirilmiş, bu görevi Hadi ve Harun 
Reşid dönemlerinde de sürdürmüştür. Yirmiye yakın kitap yazan Ebu 
Yûsuf’un en önemli eserleri vergi hukukuna ilişkin Kitabü’l-Harâc ve 
genel fıkıh sorunlarını içeren el-Câmi’dir.
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31. HARUNÜ’R-REŞÎD

763 veya 766’da Rey’de doğan 809’da Tûs/İran’da vefât eden be-
şinci Abbasi halifesidir. Üçüncü Abbasi halifesi Mehdi’nin oğludur. 
Kur’ân, hadîs, şiir, müzik, İslâm tarihi ve hukuku gibi konularda eğitim 
almıştır. 780 ve 782’de Bizans’a karşı girişilen seferlerde ordunun ba-
şında bulunmuş, Bizans’a kabul ettirdiği anlaşmadan dolayı er-Reşîd 
(Doğru yolu izleyen) adı verilmiştir. 786’da Abbasilerin hükümdarı ol-
muştur. Hükümdarlığı döneminde tarım geliştirilmiş, ticarette kervan 
yollarının güvenliği sağlanmış, sarayı dönemin bilim ve sanat merkezi 
durumuna gelmiştir.

Ebû Yûsufu’l-Kâzî Hârunu’r-Reşîdü’r-Râzî
Şiblî Cüneyd Bagdâdî tarîkatnı açgansin

(50/19)

32. SÂMİRÎ

Sâmirî, Hz. Musa’nın Allah’ın çağrısına uyarak Tur dağına çıkıp. 
kırk gün Tur dağında ibadet ettiği, vasıtasız olarak Allah’ın kelâmını 
işittiği ve kendisine Tevrat’ın indiği sıralarda buzağı gibi ses çıkaran, 
altından bir buzağı heykelini “İşte Musa’nın aradığı Allah” diyerek 
İsrailoğullarını kandıran ve onların buzağıya tapınmalarını sağlayan 
kişi. Hz. Musa Tur dağından döndüğünde İsrailoğullarını buzağıya tapı-
nır görünce çok sinirlenir ve Sâmirî’yi lanetler. Yapılan buzağı heyke-
lini yakarak denize atar. İsrailoğulları da yaptıklarından pişman olarak 
tövbe edip Hz. Musa’nın hükmüne göre hareket ederler.

Hakîm Süleymân Ata, İbrahim Kıssası’nda İsrailoğullarının 
Sâmirî’ye kanıp doğru yoldan saptıkları, daha sonra pişman oldukları 
gibi şeyhi Ahmed Yesevî’nin oğlu İbrahim’i öldüren güruhun da yolları-
nı şaşırmış, başlarının dönmüş olduğunu belirtir. Önemli olan yaşanan 
bu acı olaylardan ibret almaktır ve aynı yanlışlara düşmemektir:

Süpri halkı du‘â almay rüsvâ boldı
İki ‘âlem ortasıda gümrâh boldı
Başı kaytıp ‘aklı kitip bî-râh boldı
Nâdânlardin ‘ibret alıng dostlarım a

(37/3)
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Süleymân Hakîm Ata adına bağlanan hikmet ve kıssaları ince-
lemeye çalıştığımız çalışmamızda, her şeyden önce değişik yer ve za-
manlarda yazıya geçirilmiş, basılmış metinleri bir araya getirmeye ça-
lıştık. Elimizde bir kopyası bulunan yazma nüshayı temel alarak hikmet 
ve kıssa metinlerini düzenledik.

Elde ettiğimiz metinleri dinî-tasavvufî yönlerden tahlil etme-
ye çalıştığımız bu çalışma, İslâmiyet’in, dolayısıyla Kur’ân-ı Kerim’in 
algılanması, anlaşılması ve anlatılması, benimsetilmesi sürecinde 
Süleymân Hakîm Ata’nın önemini belirtme yönünde yapılmış bir çalış-
madır. Bu açıdan onun hikmet ve kıssalarında kullandığı dinî-tasavvufî 
kavramlar, atıfta bulunduğu olay, durum ve kişiler, çalışmamızda de-
ğerlendirilmiştir. Buradaki amacımız, Süleymân Hakîm Ata’nın fikrî ve 
edebî yönünün Tasavvufî Türk Edebiyatı içindeki gerçek yerinin ortaya 
konmasıdır. Çalışmamız sonunda elde ettiğimiz sonuçları şöyle özetle-
yebiliriz:

Hakîm Süleymân Ata’ya bağlanan hikmet ve kıssalar genel ola-
rak değerlendirildiğinde, hikmet ve kıssaların konu açısından olduk-
ça sınırlı olduğu görülür. Hakîm Âta, konularını Kur’ân-ı Kerîm’den, 
hadîslerden, sözlü kültür çevresi içinde çeşitlenen İslâmî rivâyet ve 
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menkıbelerden almış, bunları kendi anlayış ve hissedişine göre biçim-
lendirmiştir. Hemen her şiirde doğrudan doğruya iletmek istediği bir 
dinî-ahlâkî mesajı bulunmaktadır. Örnek alınması ve uyulması gere-
ken kişi, davranış biçimi, yapılması gereken ibâdetler ve kaçınılması 
gereken kişi ve davranış biçimleri bir arada verilmiş, bunlardan hare-
ketle dinî-ahlâkî sonuçlar çıkarılmış; hitap edilen insan ve topluluklara 
özlenilen davranış ve yaşayış şekilleri günah-sevap, cennet-cehennem, 
iyi-kötü zıtlıklarıyla sunulmuştur.

Ahmed Yesevî’yle başlayıp takipçilerince devam ettirilen 
İslâmiyet’i yaymak, benimsetmek çabası, Hakîm Süleymân Ata tarafın-
dan da sürdürülmüştür. Söylemek istediklerini, hitap ettiği topluluğun 
zevk ve anlayışına, soyut düşünebilme düzeylerine uygun olarak men-
kıbelerle somutlayarak söylemiştir. Hakîm Süleymân Ata, şeyhi Ahmed 
Yesevî gibi “şer’î ve ahlâkî bazı esasları öğütleyici birer emir ve hikmet 
şeklinde bildirerek hitap ettiği insanları müthiş cehennem sahneleri 
ile korkutarak” (Köprülü 1991:195) onlarda bir öz denetim oluşturma-
ya çalışmıştır. Bu nedenle Hakîm Süleymân Ata da Ahmed Yesevî gibi 
şiiri dinî-ahlâkî bir terbiyenin aracı olarak kullanmış; sanat ve estetik 
kaygıları gütmemiştir. Şiirlerinin basit ve çoşkudan uzak oluşunun ne-
deni de budur. Hatırlanması ve terennüm edilmesi düşünüldüğünden 
“her kıta sonundaki mısraların ya aynen veya kafiye itibariyle tekerrü-
rü, onların tek olarak okunmaktan ziyâde belki de dinî toplantılarda 
umumi surette okunmak üzere yazıldığını göstermektedir.” (Köprülü 
1991: 196).

Hakîm Süleymân Ata adına maledilen hikmet ve kıssalar, gerek 
dış yapı gerekse içerik özellikleri açısından Ahmed Yesevî’ye maledilen 
hikmetlerden farklı değildir. Zaten bu konuda, başta F. Köprülü olmak 
üzere, yaygın kanı, hikmet söylemenin belli bir şaire özgü bir durum 
olmadığı, daha çok Yesevîlik tarikatına bağlı dervişlerin/şairlerin bir 
görev olarak telakki ederek oluşturdukları ve gelenek halini almış bir 
durum olduğudur. Bu görev anlayışıyla, geniş bir coğrafyaya yayılmış 
“Türk toplukları için İslâmın yalın ve anlaşılır kılınması” (Kula 2002: 
59) çabasıyla hareket eden dervişler, eski inançlarına bağlı insanlara, 
söyledikleri hikmetler, kıssalar yoluyla yeni bir dini, İslâmiyeti benim-
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setmeye, “onları bilinçlendirerek toplumsal, tarihsel gidişten kopma-
malarını sağlamaya çalışırlar.” (Kula 2002: 68).

Hakîm Ata da mürşidi Ahmed Yesevî’in en yetenekli takipçisi 
olarak onun açtığı yoldan bu geleneği yürüten bir mutasavvıf şairdir. 
Yani, mutasavvıflığı şairliğinden önce gelir. Bir sanatçı, şair olarak, sa-
nat kaygısıyla, duygu ve düşüncelerini dile getirmek amacıyla hikmet 
söylemediği, şiiri/hikmeti bir “araç” olarak kullandığını daha önce be-
lirttiğimiz Hakîm Süleymân Ata’nın hayatına şiir, tıpkı mürşidi Ahmed 
Yesevî’de ve diğer dervişlerde olduğu gibi, İslâm’ı, tasavvufu tebliğ eder 
duruma geldikten sonra girmiştir. Bilinen bir gerçektir ki Tasavvufî 
Türk Edebiyatı’nda pek çok mutasavvıf duygu ve düşüncelerini şiirle 
dile getirmiştir. Sözlü kültür ortamında şiirin etki gücü, akılda tutul-
ma, aktarılma, vb. özellikleri düşünülünce bunun son derece olağan 
bir yol olduğu görülür. Pek çok mutasavvıf, şiiri “mistik cezbelerini, 
ilahî aşklarını, sufîyane düşüncelerini terennüm için bir araç olarak 
kullanmışlardır. Şiirin tasavvufta bir anlatım aracı olarak kullanılması, 
İslâm dünyasında ta IX. yüzyıla kadar uzanan çok eski bir gelenektir.” 
(Ocak 1996: 124). Süleymân Hakîm Ata da bilinçli bir seçimle olmasa 
da içinde bulnduğu toplumsal şartların, kültürel yapının gerektirdiği 
şekilde hikmetlerini, kıssalarını içinde bulunduğu insanların anlaya-
cağı yalınlıkta biçimlendirmiş, bir mutasavvıf şair olarak görevini ye-
rine getirmiştir.
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ESİRGEYEN VE BAĞIŞLAYAN 
ALLAH’IN ADIYLA
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  1
1 Bakırgan’dın sefer kılsam
 Tavâf kılgalı Ka‘be’ni
 Barıp rükne yüzüm sürsem
 Körüp Hannân’ı Mennân’ı

2 Hacer-Esved’ge el sunsam
 Hâtim dìvârını körsem
 Şükür Hamd u senâ aysam
 Seher vaktında Sübhân’ı

3 Safâ’dın Merve’ye barsam
 Mübârek Zemzem’i içsem
 Zabîh rûhıga hatm aysam
 Birer ‘aşr ile Kur’ân’ı

4 ‘Arafât tagına çıksam
 ‘Acaib sun‘ına baksam
 Garîbler hücresin yapsam
 Bulup genc ile mihmânı
 
5 [Mengi] nagz ber-cây keltürsem
 Birer savm‘ada oltırsam
 Basıb nefsimni öltürsem
 Bolup könglim müselmânı

6 Medine şehrine barsam
 Resûl’nin ravzâsın körsem
 Yusûf-Mısrî dik âh ursam
 Tilâp Ya‘kûb-ı Ken‘an’ı

7 Geh ilikimge ‘asâ alsam
 Geh boynımga ridâ’ salsam
 Geh Sinâ tagına çıksam
 Tilep Mûsâ-yı ‘İmrân’ı
 
8 Fırad Dicle suyın içsem
 Geh Ceyhûn’dın kirib kiçsem
 Halâyıkdın özim seçsem
 Kezib bahr ile ‘ummânı
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  1
1 Bakırgan’dan sefer kılsam
 Tavaf kılmak için Kâbe’yi
 Varıp duvarına yüzüm sürsem
 Görüp acıyıcı, ihsân edici Allâh’ı

2 Hacer-i Esved’e el uzatsam
 Hatim duvarını görsem
 Şükür ve hamd edip söylesem
 Seher vaktinde Sübhân’ı

3 Safâ’dan Merve’ye varsam
 Kutlu Zemzem’i içsem
 İsmail’in ruhuna hatm etsem
 Birer ‘aşr ile Kur’ân’ı

4 ‘Arafât dağına çıksam
 Mucizevî var kılınışa baksam
 Gariplerin hücrelerini yapsam
 Bulup hazineyle  misafiri

5 Namâzımı yerine getirsem
 Ara sıra ibadethânede otursam
 Sıkıştırıp nefsimi öldürsem
 Olup gönlümdeki müslümanı

6  Medine şehrine varsam
 Resûl’ün kabrini görsem
 Mısırlı Yusuf (için) ah çeksem
 Ken‘anlı Yakub’un dilediği

7 Kah elime asâ alsam
 Kah sırtıma hırka giysem
 Kah Sinâ dağına çıksam
 İmrân’ın (oğlu) Mûsâ’nın isteği gibi

8 Fırat, Dicle suyunu içsem
 Kah Ceyhun’dan girip geçsem
 İnsanlardan kendimi ayırsam
 Gezerek denizle okyanusu
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9 Hacılar sanına kirsem
 ‘İnâyet şerbetin içsem
 Hasûdlar sözidin kaçsam
 Basıb nefsimni ruhâni

10 Fakîr hâlini sorsalar
 Manga hacnâme birseler
 Menim atımnı sorsalar
 Süleymanî Bakırganî
 
  2
1 Aytayın hoş tinglengiz eyâ dostlarım
 On sekkiz ming ‘âlem fahr-i Resûl üçün
 Melek-ül mevt cân almaga gelmiş vakt
 Niyâz ile ümmetleri hakkı üçün

2 Arıg Resûl tokız kün agrup yatdı
 Cebra’il fermân birle Hak’dın yetdi
 Ferişteler barçası mâtem tutdı
 Dünyâdın Resûl sefer kılmak üçün

3 Kaygırur hem ümmetine Resûl yatup
 Fâtıma yıglar irdi başını tutup
 Geldi ‘Azra’il fermân birle Hak’dın yitüp
 Şerif tendin ‘azîz cânnı almak üçün

4 Melekü’l-mevt başda turup kapug kakdı
 Fâtıma kapug açup karşu çıkdı
 Resûl “Sen kim” tiyü karşu bakdı
 Kapugdagı kim idikin bilmek üçün

5 Fâtıma kapug açup selâm kıldı
 ‘Azra’il heybet birle ‘aleyk aldı
 Arıg Resûl îmân birle meşgul boldı
 Himmet urdı ahiretge barmak üçün

6 Resûl aydı: “Yâ ‘Azra’il koygıl meni
 Ugan İzi’m cân almaga izdi seni”
 Sehâbeler yıglaşurlar gelüp barı
 On sekkiz ming ‘âlem fahr-i Resûl üçün
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9 Hacılar sırasına girsem
 İnâyet şerbetini içsem
 Hasetler sözünden kaçsam
 Ezerek güzelce nefsimi

10 Fakirin hâlini sorsalar
 Bana hacnâme verseler
 Benim adımı sorsalar
 Süleyman Bakırganî

  2
1 Anlatayım, iyi dinleyiniz ey dostlarım
 On sekiz bin âlemin övüncü Resûl için
 Azrail can almaya geldiği zaman
 Dua ile ümmetleri hakkı için

2 Mübârek Peygamber dokuz gün hasta yattı
 Cebrail, Allâh’ın emriyle geldi
 Meleklerin hepsi yas tuttu
 Dünyadan Peygamber göçeceği için

3 Kaygılanıyordu ümmeti Resûl yatıyor diye
 Fatma başını tutarak ağlıyordu
 Azrail emirle Allâh tarafından gönderildi
 Şerefli bedenden aziz canı almak için

4 Azrail dışarıda durup kapıyı çaldı
 Fatma kapıyı açarak karşı çıktı
 “Sen kimsin?” diye Resûl ondan yana baktı
 Kapıdakinin  kim olduğunu bilmek için

5 Fatma kapıya çıkarak selâm verdi
 Azrail heybetle selâm aldı
 Hasta Peygamber imânla meşgul oldu
 Gayret etti ahirete varmak için

6 Resûl dedi: “ Ey Azrail izin ver bana
 Yüce Allâh can alma görevini verdi sana”
 Sehâbeler, hepsi gelerek ağlaşıyorlardı 
 On sekiz bin âlemin övüncü Resûl için
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7 Resûl aydı: Sahâbeler bâhil kalıng
 Ahiretge ulaşur men bayak biling
 Arıg yunup mescid tâbâ künde kiling
 Özüngüzni cehennemdin yulmak üçün

8 ‘Azra’il Peygamber’ning cânın aldı
 Yerdin kökdin ferişteler yıglap keldi
 İbn-i ‘Abbas suv koydı ‘Ali yudı
 Behişt içre hulle tonın kiymek üçün

9 Düşenbe kün Resûlu’llâh sefer kıldı
 Hudâ’nıng buyrugına boyın sundı
 Yerdin kökdin ferişteler yıglap keldi
 Resûl üze anlar namaz kılmak üçün

10 Yerdin kökdin ferişteler yıglap keldi
 Arıg Resûl üzerine namâz kıldı
 Fatıma “Babam” tiyu ceza‘ kıldı
 Peygamber’din yetim bolıp kalgan üçün

11 Ferişteler halka uruban turdılar
 Arıg Resûl cenâzesin köterdiler
 Sıdreü’l müntehâ’ga tigürdiler
 ‘Arş üstüne Resûl’ni koymak üçün

12 Koymadılar dinimizning sultânını
 ‘Âişe hem Fâtıma ahiret Tarhân’ını
 Asıg kılmas okıp İncil (ü) Kur’ân’ı
 Âdem oglı togdıkımız ölmek üçün

13 Okıdılar âyet Kur’ân Rabbâni’ni
 Cennetü’l me’vâ turır Resûl orını
 Hakikat dost idi ki Veysel Karanî
 Hırkasın izdi anga kiymek üçün

14 “Hû hû” tidi çıkdı tagdan irning iri
 Selâm kıldı Resûl’ning çehâr yârı
 Agzın açdı aydı: “Köring tişim kanı
 Kamug tişim sındurdıkım Resûl üçün”
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7 Resûl dedi: “Sahâbeler başsız kaldınız
 Ahirete çağırdılar biraz önce bilin
 Temizlenip mescide her gün gelin
 Özünüzü cehennemden kurtarmak için

8 Azrail, Peygamber’in canını aldı
 Yerden gökten melekler yığılıp geldi
 İbn-i ‘Abbas su döktü, Ali yıkadı
 Cennet içinde cennet elbisesi giymek için.

9 Salı günü Allâh’ın Resûl’ü göçtü
 Hudâ’nın buyruğuna boyun eğdi
 Yerden gökten melekler yığılıp geldi
 Resûl’ün onlar namazını kılmak için.

10 Yerden gökten melekler yığılıp geldi
 Yıkanmış Resûl’ün namâzını kıldı
 Fatma, “Babam” diye yas içinde kaldı
 Peygamber’den yetim olup kaldığı için

11 Melekler halka olup durdular
 Mübârek Resûl’ün cenâzesini götürdüler
 Sidret-ül müntehâ’ya ulaştırdılar
 ‘Arş u kürsî üzerine koymak için

12 Bırakmadılar dinimizin sultanını
 Ayşe, Fatma ahiret Tarhan’ını
 Fayda etmez okumak İncil’i ve Kur’ân’ı
 İnsanoğlu doğduk ölmek için

13 Okudular âyet, Kur’ân, ilâhîyi
 Cennet-ül me’vâ’dır Resûl’ün makamı
 Gerçek dost idi Veysel Karenî
 Hırkasını verdi ona giymesi için

14 “Hu hu” dedi çıktı dağdan erlerin eri
 Selâm verdi Resûl’ün dört dostu
 Ağzını açtı dedi: “Görün, dişim hani?
 Bütün dişlerimi yok ettim Resûl için”
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15 Kul Süleymân du‘a üçün aydı munı
 Resûl üçün fedâ kıldı ‘azîz cânnı
 Künden künge artursın Kâdir seni
 Ahır demde arıg îmân almak üçün
  
  3
1 Ucmah tamug ögnüşür ögnemekde ma‘ni bar
 Tamug aytur: Men baymen mende Fir‘avn Hâmân bar

2 Ucmah aytur: Yok sende, cümle peygamber mende
 Sende Fir‘avn bar olsa mende Yusûf Ken‘ân bar

3 Tamug aytur: Men baymen dervîşlerning cây men
 Bahîllerge hoca men mende zâlim ‘avân bar

4 Ucmah aytur: Yok sende, cümle peygamber bende
 Muhammed Mustafa, Ebu Bekr,‘Ömer, ‘Osmân, ‘Ali bar

5 Tamug aytur: Tehtımde tersâ, cühûd, mug mende
 Her zâlimning yerinde toksan türlüg çıyân bar
 
6 Ucmah aytur: “Sende yok, manga kelse ölüm yok
 Türlük ni‘metler anuk yüz ming hezâr elvân bar

7 Tamug munglaşa keldi, ucmahga ‘özir kıldı
 Kul Süleymân ne bildi, bildürgüçi Rahmân bar

  4
1 Tevbe kılup Hak’ga yangan ‘aşıklarga
 Ucmah içre tört arıkda ‘işreti bar
 Tevbe kılmay Hak’dın yangıltangan gafillerge
 Tar lahidde katıg ‘azab hasreti bar

2 Tevbe kılgan ‘âşıklarga nûr yagılur
 Tüni küni sabır tursa köngli yarılur
 Hemân ölüp gürge kirse güri kinglür
 Gaffâr İzim Rahmân Râhim rahmeti bar
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15 Kul Süleymân dua için söyledi bunu
 Resûl için fedâ etti azîz canını
 Günden güne artırsın Allâh (çabasını) 
 Ahir zamanda arı imâna sahip olmak için

  3
1 Cennet ile cehennem övünür övünmekte mânâ var
 Cehennem söyler: “Ben zenginim bende Firavun (ve)  Hâmân var”

2 Cennet söyler: “Yok sende bütün peygamberler bende
 Sende Firavun var ise, bende Yusuf Kenan var”

3 Cehennem söyler: “Ben zenginim dervişlerin yeri benim
 Cimrilere hocayım bende zâlim hükümdârlar var”

4 Cennet söyler: “Yok sende, cümle peygamber bende
 Muhammet Mustafa, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali var”

5 Cehennem söyler: “Tahtımda Hristiyan,Yahudi, Zerdüşt bende
 Her zâlimin yerinde doksan türlü çıyan var”

6 Cennet söyler: “Sende yok, bana gelse ölüm yok
 Türlü nimetler hazır, rengarenk yüz binlercesi var

7 Cehennem bunaldı, cennetten özür diledi
 Kul Süleymân ne bilsin, bildirici Allâh var
  
  4
1 Tövbe ederek Hakk’a tapan âşıklara
 Cennet içinde dört pınarda içki var
 Tövbe kılmayıp Hak’tan uzaklaşan gafillere
 Dar kabirde şiddetli, işkence sıkıntısı var

2 Tövbe eden âşıklara nur yağar
 Gece gündüz sabretse gönlü aydınlanır
 Ölüp de kabre girse kabri genişler
 Affedici, esirgeyici Allâh’ın merhameti var
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3 Ucmah milkin umgan ‘âşık tevbe kılsun
 Tevbe kılup Hazreti’ge yakın barsun
 Hûr kusûr gılmân vildân hâdim bulsun
 Elvân elvân kiyer teşrif hil‘ati bar

4 Tevbesizler bu dünyâni ötmes sanmang
 Bir kün olıp tar kabre girmes sanmang
 Kıyamet kün ‘Arasat tang atmas sanmang
 Heyhât heyhât nevhâ feryâd künleri bar

5 Namâz rûza tevbe birle barganlarga
 Hak yolıga kirip kadem koyup girgenlerge
 Uşbu yolda cânın fedâ kılganlarga
 Yarklıkanmış kullar birle sohbeti bar

6 Kıyamet kün körüp seni alar tanglar
 ‘Âlem halkı seni sevip Hak’dın tiler
 Namâz rûza tevbe seni otdin yular
 Ni kul irmiş bu sa‘adet nusreti bar

7 Ucmah içre tört arık bar bilgil anı
 Munda tevbe kılganlarga içirür anı
 Tevbesizler ol arıkdin içmes velî
 Anga içirür zehir zakkum şerbeti bar

8 Her kim Hak’nıng kulı bolsa Hak’ga yansun
 Hak’ga  yanmas özi digen sarı kitsün
 Kul Süleymân nitek munda orun kılsun
 Kiçe kündüz korkutguçu heybeti bar

  5
1 Menim bu könglümning âzârı bar
 Yaratkan Mevlim’ge yazârı bar
 Kıyâmet atlıg ol bâzârı bar
 Menim mâ könglüm içre munglarım bar

2 İsrâfil’ning sûrını urmekı bar
 Arasat ‘âlemige sürmeki bar
 Zebâniye ferişteler sormakı bar
 Menim mâ könglüm içre munglarım bar
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3 Cennet ülkesini uman âşık tövbe etsin
 Tövbe ederek Allâh’a yakın varsın
 Huri, köşk, delikanlı, köle, hizmetçi bulsun
 Türlü türlü giyecek şerefli elbisesi var

4 Tövbesizler, bu dünyayı geçmez sanmayın
 Bir gün olup dar kabre girmeyeceğinizi sanmayın
 Kıyamet günü ‘Arasat’ta sabah olmaz sanmayın
 Ne yazık ki ağlama (ve) feryat günleri var

5 Namaz vaktine tövbe ile varanlara
 Hak yoluna adım atıp girenlere
 İşte bu yolda canını fedâ edenlere
 Suçları bağışlanmış kullar ile sohbet var

6 Kıyamet günü görüp seni onlar şaşırır:
 Dünya halkı seni sevip Hak’tan diler
 Namaza tövbeyle varış seni ateşten kurtarır
 Nasıl kul imiş bu, Allâh’ın yardımı var

7 Cennet içinde dört pınar var bil bunu
 Burada tövbe edenlere içirir onu
 Tövbesizler o pınardan içemez lakin
 Onlara içirecek zehir zakkum şerbeti var

8 Her kim Hakk’ın kulu ise Hakk’a bağlansın
 Hakk’a bağlanmayı dilemeyen karşıya geçsin
 Kul Süleyman nasıl burada makam kılsın
 Gece gündüz korkutucu heybeti var 

  5
1 Benim bu gönlümün üzüntüsü var
 Yaratan Mevla’ma günahım var
 Kıyamet adlı o pazarı var
 Benim de gönlüm içre dertlerim var

2 İsrafil’in borusunu üflemesi var
 Arasat âlemine sürmesi var
 Sorgu meleklerinin sorgusu var
 Benim de gönlüm içre dertlerim var
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3 ‘Arasat terâzusi kurmakı bar
 Kâdir’im kadı bolup sormakı bar
 Su‘âlga cevâblarnı aymakı bar
 Menim mâ könglüm içre munglarım bar

4 Ma‘sıyet kılmışımga peşîmânım bar
 İblis mâ mel‘ûn turur düşmânım bar
 Yıglayur men ingreyür men tün kün zâr
 Menim mâ könglüm içre munglarım bar

5 Seherler zârlansa zârlıkı bar
 Kâdir’im tevbe birse zevki bar
 Ma‘sıyet kılganlarga yazıkı bar 
 Menim mâ könglüm içre munglarım bar

6 Sırat’nı niçege dirler kiçmeki bar
 Saçırasa hâviyega tüşmakı bar
 Ot içre kirüben pişmeki bar 
 Menim mâ könglüm içre munglarım bar

7 Dırîga bu rüzgâr mendin kiçer
 Sevgenim dostlarım mendin kaçar
 Kul Süleymân dünyâdın bir kün köçer 
 Menim mâ könglüm içre munglarım bar

  6
1 İski üski börkim bar
 Sınuk sanuk kürkim bar
 Şeyhim otınga yiberse
 Barmaska ne irkim bar

2 Tonum otınga çalgap
 Tenim sovukga tirlep
 Aşkdın muhabbet izlep
 Hızr İlyâs atam bar

3 Kökdin yagmur yagdırgan
 Yirdin nebât üstürgen
 Mihri sütin imdirgen
 Hızr İlyâs atam bar
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3 Arasat’(ta) terazisini kurması var
 Kudret sahibi Allâh’ın kadı olup sorgusu var
 Sorulara cevapları vermesi var
 Benim de gönlüm içre dertlerim var

4 İşlediğim günahlar (için) pişmanlığım var
 O lanetlenmiş İblis düşmanım var
 Ağlıyorum sızlıyorum gündüz gece 
 Benim de gönlüm içre dertlerim var

5 Seherler(de) ağlansa ağlaması var
 Allâh’ım tövbeyi kabul etse zevki var
 Asîlik edenlere günahı var
 Benim de gönlüm içre dertlerim var

6 Sırat’ı zor derler geçmesi var
 Sıçrasa havaya düşmesi var
 Ateş içine girip pişmesi var
 Benim de gönlüm içre dertlerim var

7 Eyvah bu talih benden geçer
 Sevenim, dostlarım benden kaçar
 Kul Süleyman dünyadan bir gün göçer
 Benim de gönlüm içre dertlerim var
  
  6
1 Eski püskü börküm var
 Yırtık pırtık kürküm var
 Şeyhim ateşine atsa
 Varmaza ne gücüm var

2 Giysim ateşine sarılır
 Bedenim soğukta terler
 Aşkın muhabbetini isteyen
 Hızır İlyas atam var

3 Gökten yağmur yağdıran
 Yerden bitki bitiren
 Sevgi sütünü emdiren
 Hızır İlyâs atam var
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4 Kilip tüzdi halkanı
 İstep tapmas halk anı
 Tarikatnıng sultânı
 Hızr İlyâs atam bar

5 Kilib halka tüzügen
 Kimi yıglap kimi külgen
 Kim irdikin ol bilgen
 Hızr İlyâs atam bar

6 Kim irdügi bellüsiz
 Arıg kulga algusız
 Hak’dın özge bilgüsiz
 Hızr İlyâs atam bar

7 Kumdın izin izlegen
 Sır sözini sözlegen
 Halkdin râzın gizlegen
 Hızr İlyâs atam bar

8 Kuş dik hevâda uçkan
 Tag tingizni tüz kiçken
 Mengü suyın ol içken
 Hızr İlyâs atam bar

9 Kul Süleymân aydukı
 İşâretde buldukı
 Köngüllerning sandukı
 Hızr İlyâs atam bar

  7
1 Eya dostlarım ölsem men
 Bilmem hâlim ne bolur
 Kirsem yatsam bu gürde
 Bilmem hâlim ne bolur

2 İletüp lahidke koysalar
 Kayıtıp üyge kilseler
 Kirip su‘âl sorsalar
 Bilmem hâlim ne bolur
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4 Gelip kurdu halkayı
 İsteyip bulmaz halk onu
 Tarikatın sultanı
 Hızır İlyâs atam var

5 Gelip halka kuran
 Kimi ağlayıp kimi gülen
 Kim olduğunu o bilen
 Hızır İlyâs atam var

6 Kim olduğu belirsiz
 Hasta kula kaygısız
 Hak’tan başka bilgisiz
 Hızır İlyâs atam var

7 Kumda izini izleyen
 Sır sözünü söyleyen
 Halktan sırrını gizleyen
 Hızır İlyâs atam var

8 Kuş gibi havada uçan
 Dağı denizi yürüyüp geçen
 Ölümsüzlük suyunu o içen
 Hızır İlyâs atam var

9 Kul Süleyman’ın dediği
 İşarette bulunduğu
 Gönüllerin umduğu
 Hızır İlyâs atam var

  7
1 Ey dostlarım ölsem ben
 Bilmem hâlim ne olur
 Girsem yatsam bu kabirde
 Bilmem hâlim ne olur

2 İletip kabire koysalar
 Dönüp eve gelseler
 Girip sual sorsalar
 Bilmem hâlim ne olur



172

HAKÎM SÜLEYMÂN ATA 

3 Hiç kilmedi mendin sevâb
 Anda birgümdir cevâb
 Ger kılsalar yüz ming ‘azâb
 Bilmem hâlim ne bolur

4 Girse Harîş atlıg yılan
 Çirümiş tenge ol zamân
 Kalmas bütin üstühân
 Bilmem hâlim ne bolur

5 Cümle yıglap mur u mâr
 Etrafımdın niş urar
 Müşkil irür kâr (u) bâr
 Bilmem hâlim ne bolur

6 Bolsa kıyametning küni
 Sorsa Hudâ anda meni
 Kılgan ‘amellernin kanı
 Bilmem hâlim ne bolur

7 Kul Süleymân bilding bu kün
 Kıl ‘ibâdet tün kün
 Dime ‘ömrim uzundur
 Bilmem hâlim ne bolur
  
  8
1 Mening cânım sening ‘ışkıng biledir
 Tenim ‘âciz velî cânım öledir

2 Bu ‘ışk bolmasa men nitgey irdim
 Kamug âhım menim ‘ışkım kıladır

3 Zihî hâl zihî hâl zihî hâl
 Men yıglar men heme ‘âlem küledir

4 ‘Âşıkdın sormangız dünyâ vü ‘ukbâ
 Âşık ma‘şûka üçün her dem öledir

5 ‘Âşıkı köydirir ‘aşk otı1

 ‘Âşıklar ‘aşk otıga mübtelâdır
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3 Hiç gelmedi benden sevâp
 O zamanda vereceğim cevâp
 Eğer etseler yüz bin azâp
 Bilmem hâlim ne olur

4 Girse Kariş adlı yılan
 Çürümüş bedene o zaman
 Kalmasa bütün kemikler
 Bilmem hâlim ne olur

5 Hepsi toplanıp börtü böceğin
 Etrafımdan iğne vurur
 Müşküldür tesirleri
 Bilmem hâlim ne olur

6 Olsa kıyamet günü
 Sorsa Hudâ o anda bana
 “Eylediğin ibâdetlerin hani?”
 Bilmem hâlim ne olur

7 Kul Süleyman bildin bu gün
 Eyle ibadet gece gün
 Deme uzundur ömrüm
 Bilmem hâlim ne olur

  8
1 Benim canım senin aşkın iledir
 Bedenim aciz lakin canım ölmektedir

2 Bu aşk eğer olmasa ben ne ederdim
 Bütün feryadım benim aşkım eseridir

3 Ne güzel ne hoş bir durum
 Ben ağlarken bütün âlem gülmektedir

4 Âşıktan sormayın dünya ve ahreti
 Âşık maşuku için her dem ölmektedir

5 Âşığı yandırır aşk ateşi
 Âşıklar aşk ateşine düşkündür
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6 Menim sen bakmagıl bu suretimge
 Yüregim kan bolup bağrım suladır

7 Ayurdı ‘aşk meni hayl-hûşimdin
 Közim yaşı akıp mengizim soladır

8 Köring ne hâlge tüşdi Kul Süleymân
 Kamug ‘ışkım mening rencim biledir
  
  9
1 Mü’min kullar ingreyü Hak yâdını koyar mu?
 Tün kün Rab’nıng senâsin aytup hergiz toyar mu?

2 Nemrûd otı Halil’ge hergiz ziyân kılmadı
 Allâh tigen bendeler duzah içre köyer mi?

3 Allah Allah tigen bendeler tamûg içre köymegey
 Allah times cânlarga uşal cânlar uyar mu?

4 Derviş Allâh dimese dünyâsını koymasa
 Yolga kadem urmasa hil‘at tâcın kiyer mi?

5 Sultân birgen hil‘atin hiç kimesne almadı
 Sübhân îmân hil‘atin birip kayta alur mu?

6 Ashâb-ı Kehf itini Hak Te‘âla koymadı
 Allâh tigen kulunı hergiz nevmîd koyar mu?

7 Kul Süleymân ingreyü aytur Allâh zikrini
 Çün hakikat ‘âşıklar Hak zikrini koyar mu?
 
  10
1 Ne hoş tatlıg Hak yâdı
 Seher vakti bolganda
 Baldın süçük Hû atı 
 Seher vakti bolganda

2 Bolsa köngülde hatar
 Kılur sanga Hak nazar
 Tevbe kılgıl bî-haber
 Seher vakti bolganda
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6 Benim sen bakma bu görünüşüme
 Yüreğim kan olup bağrım yaşlıdır

7 Ayırdı aşk beni benden
 Gözüm yaşı akıp benzim solmaktadır

8 Görün ne hâle düştü Kul Süleyman
 Bütün aşkım benim derdim iledir

  9
1 Mümin kullar ah ederek Allâh’ı anmayı bırakır mı?
 Gece gündüz Rabb’in medhini söyleyip hiç doyar mı?

2 Nemrut’un  ateşi Halil’e asla zarar vermedi
 Allâh diyen kullar cehennemde yanar mı?

3 Allah Allah diyen kulları cehennemde yanmayacak
 Allah demeyen kullara böyle kullar uyar mı?

4 Derviş Allâh demese dünyadan vazgeçmese
 Yola adım atmasa hâl tacını giyer mi?

5 Sultan’ın verdiği giysiyi hiç kimse elde edemedi
 Sübhan iman giysisini verip tekrar alır mı?

6 Yedi Uyurlar’ın köpeğini Hak Te‘âla bırakmadı
 Allâh diyen kulunu asla ümitsiz koyar mı?

7 Kul Süleyman ah ederek söyler Allâh adını
 Çünkü gerçek âşıklar Hak zikrini bırakır mı?

  10
1 Ne hoş tatlı Allâh’ı anmak
 Seher vakti olanda
 Baldan tatlı (Sen’i) arzulamak
 Seher vakti olanda

2 Olsa gönülde korku
 Kılar sana Hak nazar
 Tövbe et (ey) habersiz
 Seher vakti olanda



176

HAKÎM SÜLEYMÂN ATA 

3 ‘Ömring ötti yok hâsıl
 Niçe yatursın gafil
 Eger merdsen bol hazır
 Seher vakti bolganda

4 ‘Âşıklar seher turarlar
 Canını fedâ kılurlar
 ‘Aşk otıga köyerler
 Seher vakti bolganda

5 Îmân şem‘in yandır sen
 Ruhıng suga kandır sen
 Munglug râzın aygıl sen
 Seher vakti bolganda

6 Seher vaktidir sâ‘at
 Turganga bolgay râhat
 Açılur devlet sa‘adet
 Seher vakti bolganda

7 Her dem köyer bu cânım
 Kullıksız yok dermânım
 Hak zikridür dermânım
 Seher vakti bolganda
 
8 Her kim tilese didâr
 ‘Âşık bolup yürür zâr
 Yâdın aytuptur bîdâr
 Seher vakti bolganda

9 Kul Süleymân sâ‘atı
 Zerrece yok tâ‘atı
 Zikr cânnıg rahatı
 Seher vakti bolganda
  
  11
1 Rahman atlıg rahmetingdin
 Ümidlik2 men İlâhım
 Kahhar atlıg kahrıngdın
 Korkunçlık men İlâhım
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3 Ömrün geçti artık elde edeceğin yok
 Nasıl yatarsın (ey) kendini bilmez
 Eğer mertsen ol hazır
 Seher vakti olanda

4 Âşıklar seherde kalkarlar
 Cânlarını fedâ eylerler
 Aşk ateşinde yanarlar
 Seher vakti olanda

5 İmân ışığını yandır sen
 Ruhunu suya kandır sen
 Sıkıntı veren sırlarını söyle sen
 Seher vakti olanda

6 Seher vaktidir saat
 Kalkan için olur rahat
 Açılır baht, mutluluk 
 Seher vakti olanda

7 Her an yanar bu canım
 Kulluk etmeksizin yok dermanım
 Hakk’ı zikretmektir dermanım
 Seher vakti olanda

8 Kim dilese Allâh’ın cemâlini
 Âşık olup yürür ağlayarak
 Sen’i anmak eyler (beni) uyanık
 Seher vakti olanda

9 Kul Süleyman’ın saati
 Zerre kadar yok ibâdeti
 Canının zikri (onun) rahatı
 Seher vakti olanda

  11
1 Rahman adlının rahmetinden
 Ümitliyim ben Allâh’ım
 Kahhar adlının kahrından
 Korkarım ben Allâh’ım
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2 Kılâvusuz karvân dik
 İz yetürgen sarvân dik
 Kul men disem yalgan dik
 Kulum digil İlâhım

3 Kul men dirge yüzigüm yok
 Kullıkga lâyık özüm yok
 Mundın artuk sözüm yok
 ‘Afv kılgıl İlâhım

4 ‘Afv kılgıl azgannı
 Yolga salgıl yazgannı
 Men dik yolsız kizgenni
 Yolga salgıl İlâhım

5 Buldım Kadr tünini
 Saldım gaflet tonını
 Bildim kullık yolını
 Kabul kılgıl İlâhım

6 Rahmet deryâ taşkunı
 Ata Hızır tuşgunı
 Şiblî ‘âşık ‘aşkını
 Rûzi kıl İlâhım

7 Kul Süleymân ‘aşkı bar
 Kaygu birle yürür zâr
 Yarlıkagıl yâ Cebbâr
 Cümle kulını İlâhım

  12
1 ‘Âşık bolur ol kişi
 Tinse ‘aşk dayesi
 Renc ü birle mihnet ol
 ‘Âşıkga ‘aşk dâyesi

2 Yol uzakdır tün katıg
 Kılgıl canıngnı satıg
 Tüpsiz dingizdir batıg
 Muhabbetning deryâsı
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2 Kılavuzsuz kervan gibi
 İz izleyen deveci gibi
 “Kulum ben” desem yalan gibi
 “Sen kulumsun” de Allâh’ım

3 “Kulum ben” demeye yüzüm yok
 Kulluğa layık özüm yok
 Bundan başka sözüm yok
 Affet (beni) Allâh’ım

4 Affeyle Allah’ım azanı
 Yola koy sapıtanı
 Benim gibi yol bilmez gezene
 Yolu göster Allâh’ım

5 Buldum Kadir gecesini
 Bıraktım gaflet giysisini
 Bildim kulluk yolunu
 Kabul eyle Allâh’ım

6 Rahmet derya taşkını
 Ata Hızır(a) rastlamayı 
 Şiblî âşığın aşkını
 (Bana da) nasip eyle Allâh’ım

7 Kul Süleyman’ın aşkı var
 Kaygı ile yürür ağlayarak 
 Merhamet et ey Cebbâr
 Bütün kullarına Allâh’ım

  12
1 Âşık odur ki bu kişi(ye)
 Aşk terbiyecisi dense yeridir
 Sıkıntı ile gam keder
 Âşığa aşk terbiyecisi (olur)

2 Yol uzak gece pek serttir
 Eyle canını satılık
 Dipsiz denizdir batık
 Muhabbetin deryâsı
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3 Kerek irse gevherdir
 Candın kiçip kadem ur
 Candın korksang yırak tur
 Hazırdır vakit igesi

4 Hazır turgan vakit olur
 Hem devlete baht olur
 Dergâhınga taht olur
 Tüşse nazâr kimesi

5 Hazır turgan kurulur
 Gâyb hazır körünür
 Sa‘âdetge urulur
 Hem din ü hem dünyâsı

6 Bolma dünyâ zevkına
 Bolgıl Hak’nıng şevkına
 Ancak niyâz okına
 Kuruglıkdır ming iyesi

7 Sen bilürsin İlâhım
 İçge toldı ming âhım
 Kul Süleymân günâhım
 Yokdır hadd (ü) kıyâsı

  13
1 Sübhân İzim ozurdı
 Ol Mustafa buyurdı
 Babam Arslan tigürdi
 Şeyhim Ahmed Yesevî

2 Mustafa’nıng hırkasın
 Kiydi yidi lokmasın
 Tutdı Kâ‘be halkasın
 Şeyhim Ahmed Yesevî

3 Baksa Kâ‘be körüngen
 Bassa yirler turulgan
 Ledün ‘ilmi virilgen
 Şeyhim Ahmed Yesevî
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3 Gerekli ise eğer inci
 Canından geçip yola gir
 Canından vazgeçemiyorsan uzak dur
 Hazırdır zamanın sahibi

4 Hazır olan vakit olur
 Hem talihi açık olur
 Dergahına taht olur
 Düşse (ona) Allâh’ın nazar kılması

5 Hazır olan korunur
 Gizli sırlar o anda görünür
 Mutluluğa kavuşur
 Hem dini hem de dünyası

6 Aldanma dünya zevkine
 Bağlan Allâh’ın şevkine
 Ancak dua(lar) okunmalı
 Hazırdır her şeyin sahibi

7 Sen bilirsin Allâh’ım
 İçime doldu binlerce âhım
 Kul Süleyman günahım
 Yoktur benzeri ve sayısı
 
  13
1 Ulu Allâh’ın özüdür
 O Mustafa buyurdu
 Babam Arslan ulaştırdı
 Şeyhim Ahmet Yesevî

2 Mustafa’nın hırkasını
 Giydi, yedi lokmasını
 Tuttu Kâ’be halkasını
 Şeyhim Ahmet Yesevî

3 Baksa Kâ’be görünmüş
 Bassa yerler durulmuş
 Gizli ilimler verilmiş
 Şeyhim Ahmet Yesevî
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4 Aslı irür hânedân
 Bilmes anı köp nâdân
 Bilür anı Hak Yezdân
 Şeyhim Ahmed Yesevî

5 İshak Baba yirüni
 Şeyh İbrahim kulunı
 Meşâyihler ulugı
 Şeyhim Ahmed Yesevî

6 Yasi sunung ârâsi
 Yatur gevher pâresi
 Meşâyihler serâsi
 Şeyhim Ahmed Yesevî

7 Karçıgani kışlagan
 Şunkâr laçın uşlagan
 Sansız mürid başlagan
 Şeyhim Ahmed Yesevî

8 Şeri‘atda ârâste
 Tarikatda peyveste
 Hakikatde şâyeste
 Şeyhim Ahmed Yesevî

9 Şeri‘atnı sözlegen
 Tarikatnı izlegen
 Hakikatnı bildürgen
 Şeyhim Ahmed Yesevî

10 Kün togardın batarga
 Tersâ Cühûd Tatarga
 Kullık kılup satarga
 Şeyhim Ahmed Yesevî

11 On sekkiz ming ‘âlemde
 Atı meşhûr kelâmda
 Urını Darü’s-selâm’da
 Şeyhim Ahmed Yesevî
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4 Yaratılışından soyluydu
 Bilmez onu cahiller
 Bilir onu Hak Yezdân
 Şeyhim Ahmet Yesevî

5 İshak Baba’nın nesli
 Şeyh İbrahim’in yavrusu
 Şeyhlerin en ulusu
 Şeyhim Ahmet Yesevî

6 Yesi suyunun süsü
 Yatmakta cevher parçası
 Şeyhlerin başta geleni 
 Şeyhim Ahmet Yesevî

7 Şahini, doğanı kışlatan
 Şunkarı, laçını uçuran
 Sayısız müridi eğiten 
 Şeyhim Ahmet Yesevî

8 Şeri‘atı süslenmiş
 Tarikatı ulaşmış
 Hakikatle uyuşmuş
 Şeyhim Ahmet Yesevî

9 Şeri‘ati söylenen
 Tarikati istenen
 Hakikati bildiren
 Şeyhim Ahmet Yesevî

10 Gün doğduktan batıncaya
 Hristiyan, Yahudî, Tatar’a
 Kulluk eyleyip satana
 Şeyhim Ahmet Yesevî

11 On sekiz bin âlemde
 Adı meşhur kelâmda
 Makamı Darü’s-selâm’da
 Şeyhim Ahmet Yesevî
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12 Bâblar bâbı Horâsân
 Sansız tümen Hindistân
 Bâblar başı Bab Arslan
 Şeyhim Ahmed Yesevî

13 Atam atı azgusı
 Yıpar bolup tuzgusı
 İki cihân közgüsi
 Şeyhim Ahmed Yesevî

14 Hızır birle sohbetlik
 İlyâs birle ülfetlik
 Hak kaşında hurmetlik
 Şeyhim Ahmed Yesevî

15 Türkistân’ga baralıng
 Hizmetinde bolalıng
 Ülüş birse alalıng
 Şeyhim Ahmed Yesevî

16 Baba Maçin ol Sultân
 Mürid boldı bî-gümân
 Hakîm Hoca Süleymân
 Şeyhim Ahmed Yesevî

  143

1 Bu dünyâdın kim kiçgey
 Arada ‘aşk bolmasa
 Uçmah kapugın kim açgay
 Arada ‘aşk bolmasa

2 Ruhıng ‘izze alınmas
 Canıng mezâ bulınmas
 Kibr ü nifâk arunmas
 Arada ‘aşk bolmasa

3 Dünyânı terk kıluban
 ‘İzz ü câhnı saluban
 Kim tirilgey oluban
 Arada ‘aşk bolmasa
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12 Kapılar kapısı Horasan
 Sayısız asker Hindistan
 Babalar başı Baba Arslan
 Şeyhim Ahmet Yesevî

13 Atamın adı, söz(ler)i
 Misk olur hediyesi
 İki cihân aynası
 Şeyhim Ahmet Yesevî

14 Hızır ile sohbetli
 İlyâs ile arkadaş
 Allâh katında hürmetli
 Şeyhim Ahmet Yesevî

15 Türkistan’a varalım
 Hizmetinde olalım
 Pay verirse alalım
 Şeyhim Ahmet Yesevî

16 Baba Maçin o sultan
 Mürit oldu şüphesiz
 Hakîm Hoca Süleyman
 Şeyhim Ahmet Yesevî

  14
1 Bu dünyadan kim geçecek
 Arada aşk olmasa
 Cennet kapısını kim açacak
 Arada aşk olmasa

2 Rûhuna itibâr edilmez
 Canına rahatlık bulunmaz
 Kibir ve münafıklıktan arınılmaz
 Arada aşk olmasa

3 Dünyayı terk eyleyip
 İtibâr ve mevkiyi bırakıp
 Kim dirilecek olacak
 Arada aşk olmasa
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4 Dârû dermân bulınmas
 Özi otdın yolınmas
 Fesâd işdin ayrulmas
 Arada ‘aşk bolmasa

5 Takvâ birle tirilmes
 Zâhid özdin karılmas
 Küfr ü îmân bilinmes
 Arada ‘aşk bolmasa

6 Köngül hâzır bolmagan
 Yürek bagrı bolmagan
 Murâd hâsıl bolmagan
 Arada ‘ışk bolmasa

7 Tevbe kapugı açılmas
 Zâhir bâtın seçilmes
 Şevk şarâbı içilmes
 Arada ‘ışk bolmasa

8 Gaflet uykusı kitmes
 Sırrıng Hazret’ga yitmes
 Himmet okı atılmas
 Arada ‘ışk bolmasa

9 ‘Işk sırrımız irilmes
 Ten can köngül tirilmes
 İç ‘âlemi arılmas
 Arada ‘aşk bolmasa

10 ‘Âlimler câhil bolur
 İmâm kıra‘at yanglur
 Mescidge hod kim kilür
 Arada ‘aşk bolmasa
 
11 Sûfî savma‘dın çıkar
 ‘Âbid mesciddin kaçar
 Minberni otga yakar
 Arada ‘aşk bolmasa
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4 Yer, yurt, dermân bulunmaz
 Can ateşten kurtarılmaz
 Fesat işten ayrılınmaz
 Arada aşk olmasa

5 Takvâ ile dirilmez
 Zâhidin özü yaşlanmaz
 Küfür ve imân bilinmez
 Arada aşk olmasa

6 Gönlü hazır olmayan(ın)
 Yüreği, bağrı olmayan(ın)
 İsteği gerçekleşme(z)
 Arada aşk olmasa

7 Tövbe kapısı açılmaz
 Açık-gizli seçilmez
 Arzu(lanan) şarap içilmez
 Arada aşk olmasa

8 Gaflet uykusu gitmez
 Sırrın Allâh’a erişmez
 Yardım eli uzanmaz
 Arada aşk olmasa

9 Aşk sırrımız anlaşılmaz
 Ten, can, gönül dirilmez
 İç âlemi(miz) temizlenmez
 Arada aşk olmasa

10 ‘Âlimler câhil olur
 İmâm okumada yanılır
 Camiye kendililiğinden kim gelir
 Arada ‘aşk olmasa

11 Sufî tekkeden çıkar
 Âbid mescidden kaçar
 Minberini ateşe atar
 Arada aşk olmasa
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12 Zâhid savma‘nı koygıl
 Âbid mescidni yıkgıl
 Minberni otga yakgıl 
 Arada ‘ışk bolmasa

13 Ming yıl ‘ibâdet kılsang
 Ta‘at içinde bolsang
 Muhaldır Hak’nı bilseng
 Arada ‘aşk bolmasa

14 Tesbihing zünnâr bolur
 Seccâdeng murdâr bolur
 Barçası agyâr bolur
 Arada ‘aşk bolmasa

15 Sufî, sâf bolmagay
 İçi nûrla tolmagay
 Semâ‘ helâl bolmagay
 Arada ‘ışk bolmasa

16 ‘Âlem ‘ışkla tüzilür
 ‘Işk kitse hem buzulur
 Hayrıng yolı üzülür 
 Arada ‘ışk bolmasa

17 Âdem kilmegey irdi
 Mürsel togmagay irdi
 Rahmet inmegey irdi
 Arada ‘aşk bolmasa

18 Nâdânlarnıng nişânı
 Bilmesler ‘aşk beyânı
 Kurulmas din dükkânı
 Arada ‘aşk bolmasa

19 ‘Aşk açar iç közingni
 Hakîm anglar sözingni
 Tigürmessen özingni
 Arada ‘aşk bolmasa
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12 Zahid mabedini bırak
 İbâdet ehli, mescidini yık
 Minberini ateşe ver
 Arada aşk olmasa

13 Bin yıl ibâdet etsen
 İbâdet içinde olsan
 Mümkün değil Hakk’ı bilsen
 Arada aşk olmasa

14 Tesbihin papazın kuşağı olur
 Seccâden murdâr olur
 (Çevrendeki) herkes el olur
 Arada aşk olmasa

15 Sufî saflanmayacak
 İçi nurla dolmayacak
 Semâ helâl olmayacak
 Arada aşk olmasa

16 Âlem aşkla düzenlenir
 Aşk yok olsa (düzen) bozulur
 Hayrın yolu kesilir
 Arada aşk olmasa

17 Âdem gelmeyecek idi
 Hz. Muhammet doğmayacak idi
 Rahmet inmeyecek idi
 Arada aşk olmasa

18 Bilmezlerin belirtisi
 Bilmezler aşkın anlamını
 Kurulmaz din dükkanı
 Arada aşk olmasa

19 Aşk açar gönül gözünü
 Hakîm anlar sözünü
 (Allâh’a) ulaştıramazsın özünü
 Arada aşk olmasa
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  15
1 Munglug ‘aciz boldım men
 Nefsimni özdin yuldım men
 İstedigim buldım men
 Dervişlerning içinde

2 Bî-zâr boldım da‘vâdın
 Hem hüccet ü fetvâdın
 Sır açıldı Mevlâ’mdın
 Dervişlerning içinde

3 Sırrım sırga ulandı
 Könglüm ‘arşga yollandı
 ‘Aşk kılıçı bağlandı
 Dervişlerning içinde

4 Derviş Hak’nıng derbânı
 Tün kün tutar fermânı
 Kamug derding dermânı
 Dervişlerning içinde

5 Kim bar dervişge ting tuş
 Andın ögren ‘akıl hûş
 Şevk şerâbı bolur nûş
 Dervişlerning içinde

6 Dervişlerning bazârı
 Zikir turur gülzârı
 Hak’nıng sırrı esrârı
 Dervişlerning içinde

7 Sûretleri mundadır
 Sîretleri andadır
 Pâdşâhlar ne sandadır
 Dervişlerning içinde

8 Dervişlerning kıyâmı
 Mustafâ’dır imâmı
 Dervişlerning selâmı
 Dervişlerning içinde
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  15
1 Sıkıntılı, güçsüz oldum ben
 Nefsimi özümden ayırdım ben
 İstediğimi buldum ben
 Dervişlerin içinde

2 Bıktım (dünya) davâsından
 Hem hüccet hem de fetvâdan
 Sır açıldı Mevlâ’mdan
 Dervişlerin içinde

3 Sırrım sırra erişti
 Gönlüm arşa yollandı
 Aşk kılıcı bağlandı
 Dervişlerin içinde

4 Derviş Allâh’ın kapıcısı
 Gece gündüz tutar buyrukları
 Bütün dertlerin dermanı
 Dervişlerin içinde

5 Kim var dervişe denk olan?
 Ondan öğren akıl fikir
 Şevk şarabı olur tatlı
 Dervişlerin içinde

6 Dervişlerin pazarı
 Zikirdir gül bahçesi
 Hakk’ın gizli sırları
 Dervişlerin içinde

7 Yaşayışları buradadır
 Hâl tercümeleri oradadır
 Padişahlar ne sayıdadır
 Dervişlerin içinde

8 Dervişlerin namâzı
 Mustafâ’dır imâmı
 Dervişlerin selâmı
 Dervişlerin içinde



192

HAKÎM SÜLEYMÂN ATA 

9 Şiblî, Cüneyd, Bâyezid
 ‘Âlem olarga mürid
 Barça tümen ming zâhid
 Dervişlerning içinde

10 Dervişlerning tahtı bar
 ‘Ukbâda gör ki sahtı bar
 Süleymân’ıng tahtı bar
 Dervişlerning içinde
 
  16
1 İrenlerning meclisinde
 Nûr yagar sohbetlerinde
 Ne dilerse ol bolur
 Dervişlerning sohbetinde

2 Her kim sohbetke keldi
 İr andın ülüş aldı
 Ashâblar murâd tapdı
 Dervişlerning sohbetinde

3 Her kim sohbetni buldı
 Köngülde ma‘ni aldı 
 Yâd keldi biliş boldı
 Dervişlerning sohbetinde

4 ‘Âmi kelse hâs bolur
 Yuldız kelse ay bolur
 Mis kelse altun bolur
 Dervişlerning sohbetinde

5 Kibr (ü) hasedler öler
 İçinge ma‘ni tolar
 Köz açup Hakk’ı körer
 Dervişlerning sohbetinde4

6 Resûl’ge vahiy keldi5

 Başındın tacın aldı
 Kobdı hâdimlik kıldı
 Dervişlerning sohbetinde
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9 Şiblî, Cüneyd, Bâyezid
 Herkes onlara mürid
 Bütün asker, bin(lerce) Zâhid
 Dervişlerin içinde

10 Dervişlerin makâmı var
 Ahirette gör ki gücü var
 Süleyman’ın tahtı var
 Dervişlerin içinde
 
  16
1 Erenlerin toplantısında 
 Nur yağar sohbetlerinde
 Ne dilese o olur
 Dervişlerin sohbetinde

2 Her kim sohbete geldi
 Er (kişi) ondan pay aldı
 Sohbettekiler dileğini buldu
 Dervişlerin sohbetinde

3 Her kim sohbeti buldu
 Gönlünde mânâlar oldu
 Yabancı geldi tanış oldu
 Dervişlerin sohbetinde

4 Cahil gelse bilgili olur
 Yıldız gelse ay olur
 Bakır gelse altın olur
 Dervişlerin sohbetinde

5 Kibir ve haset (duyguları) ölür
 İçine manâ(lar) dolar
 Göz açıp Hakk’ı görür
 Dervişlerin sohbetinde

6 Resûl’e vahiy geldi
 Başından tacını aldı
 Ayağa kalkıp hizmet etti
 Dervişlerin sohbetinde
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7 Kul Süleymân sohbetde
 Dem-be-dem münâcâtda
 Zihî hoş derâcâtda
 Dervişlerning sohbetinde

  17
1 Sening derding manga dermândın artuk
 Sanga kul bolganım sultândın artuk

2 Sening zikrünni aytsam çöl içinde
 Bolur ol çöl manga bostandın artuk

3 Sening yâdıng eger kitse tilimdin
 Vücûdım kuruyur virândın artuk

4 Mening hâr bolmuşum öz gafletimdin
 Meger kılsang nazar ihsândın artuk 

5 ‘Azîz kılguçı hor kılguçı Sen’sin
 Sening lütfûng kamug elvândın artuk

6 Ne hoşdur dünyâda îmân u Kur’ân
 Ni bulgay dünyâda îmândın artuk

7 Mening bu derdimi hiç kimse bilmes
 Eger bilse Hekim Lokmân’dın artuk

8 Bu yanglıg ‘âsî irken Kul Süleymân
 ‘İnâyet umayur bârândın artuk

  18
1 Ey ‘azîz âdemoğlı dîn izisi
 Dinning esbâbını kurmas musın?
 Yigitlik küçi birle dünyâ kodung
 Yitüb imdi ozgu boldı koymas musın?

2 Hacet irmes dünyânı munça yıgmak
 Bu hasîs dünyâ içre munça yilmek
 Bir kün köçüp barusın koyup barmak
 Koyup barmak hasretini sanmas musın?



195

HİKMETLER VE KISSALAR

7 Kul Süleyman sohbette
 Her zaman Allâh’a yakarmada
 Ne güzel ne hoş mertebede
 Dervişlerin sohbetinde

  17
1 Senin derdin bana dermandan (daha) iyi
 Sana kul olmam sultanlıktan (daha) iyi

2 Senin adını ansam çöl içinde
 Olur o çöl bana bahçeden (daha) güzel

3 Senin adın eğer gitse dilimden
 Vücudum kurur, virâneden (daha) kötü olur

4 Kendimi bilmezliğimden hâkir olmuşum
 Eğer ki nazar kılsan bağıştan (da) üstündür

5 Aziz kılıcı, hâkir kılıcı Sen’sin 
 Bağışların tüm bağışlardan (daha) üstündür

6 Ne hoş bu dünyada imân ve Kur’ân
 (Kişi) ne bulacak dünyada imândan gayrı

7 Benim bu derdimi hiç kimse bilmez
 Eğer bilse, Lokman Hekim’den de üstündür

8 Bu gibi asî kul iken Kul Süleyman
 İnayet umunur rahmetinden artık

  18
1 Ey azîz insanoğlu, din sahibi
 Dinin gereklerini yapmaz mısın?
 Yiğitlik gücüyle dünyayı kazandın
 Yetişerek üstün oldun, vazgeçmez misin?

2 Gerek yok bu dünyada bunca (mal) yığmak
 Bu alçak dünya için bunca koşmak
 Bir gün göçüp varlığını bırakıp varmak
 Bırakıp varmak hasretini düşünmez misin?
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3 Kanı ol ming yaşagan âdem oğlı?
 Ming üç yüz yıl ‘ömür sürgen Nûh Nebî
 Tört ming tört yüz yaşagan Lokmân kanı?
 Bu âdemler kayda bardı sanmas musın?

4 Kanı ol ‘âlem fahrı Resûlu’llah?
 Kâb-ı Kavseyn izisi Habîbu’llah
 Mürsellerning ulugı Halîlu’llah
 Şefâ‘at izisige bakmas musın?

5 Kanı ol Ebû Bekir ü ‘Ömer ‘Osmân?
 Kanı ol Esedu’llah ‘Alî arslan?
 Kanı ol Emiru’llah Hasan Hüseyin?
 Kerbelâ şehidige bakmaz musın?

6 Aytmagıl kârî olar yigit olmas
 Köp yigitler öler kârî bolmas
 Vakti yitse dem algalı hâlini koymas
 Yigitlik ölümündin korkmas musın?

7 Tevbe kılgıl karagıl ashâblarga
 Bagrı başlıg közi yaşlıg ahbâblarga
 Karamagıl kurulmış esbâblarga
 Kul Süleymân’ı körüp ‘ibret almaz musın?

  19
1 ‘Ayşım, hûşım, ma‘işetim cümle tanup
 Bulgay mu men Yârab seni tilesem men?
 İllâ men atâ’llâhe bi-kâlb-i selîm tevfık tâpıp
 Bulgay mu men Yârab seni  tilesem men?

2 Bu dünyanıng ma‘işetindin yiñrensem men
 Seherlerde uyganıb zâr ingresem  men
 Yâ eyyuhellezine amenuku ma‘nîsige katlansam
 Bulgay mu men Yârab seni  tilesem  men?

3 Yürürler kiçib kendü hayatındın6

 Tileyürler yaratgan bir ve bar atıngdın
 Lem tekulün mâ lâ tef‘alün âyetindin
 Bulgay mu men Yârab seni tilesem men?
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3 Nerede o bin yaşayan insanoğlu?
 Bin üç yüz yıl ömrü olan Nuh peygamber?
 Dört bin dört yüz yıl yaşayan Lokman nerede?
 Bu insanlar nerede vardı, düşünmez misin?

4 Nerede o âlemin övüncü, Allâh’ın elçisi?
 Mirâc’a çıkan Allâh’ın sevgilisi
 Peygamberler ulusu İbrahim Aleyhisselâm
 Şefaat sahibine bakmaz mısın?

5 Nerede o Ebu Bekir, Ömer, Osman?
 Nerede o Allâh’ın aslanı Hazret-i Ali?
 Nerede o Allâh’ın emir(ler)i Hasan, Hüseyin?
 Kerbelâ şehit(ler)ine bakmaz mısın?

6 Söyleme, yaşlı onlar, yiğit olmaz
 Pek çok yiğit ölür, yaşlanamaz
 Vakti gelse nefes almaya hâlini koymaz
 Genç(ler)in ölümünden korkmaz mısın?

7 Tövbe eyle, lanetlemeyi ashâblara
 Bağrı yaralı, gözü yaşlı ahbaplara
 Laneti bırak düzenlenmiş sebeplere
 Kul Süleyman’ı görüp ibret almaz mısın?

  19
1 Hayatımı, aklımı, dirliğimi hepsini reddedip
 Bulacak mıyım Yârab seni dilesem ben?
 İllâ men atâ’llâhe bîkâlbi selîm Allah’ın yardımını bulup 
 Bulacak mıyım Yârab seni dilesem ben?

2 Bu dünyanın  yaşantısından  iğrensem ben
 Seherde uyanıp feryat ederek ağlasam ben
 Yâ eyyuhellezine amenuku  anlamına katlansam
 Bulacak mıyım Yârab seni dilesem ben?

3 Yürürler geçip kendi hayat(lar)ından
 Dilerler yaratan bir ve var olandan
 Lem tekulün mâ lâ tef‘alün âyetinden
 Bulacak mıyım Yârab seni dilesem ben?
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4 Könglüm ile tüni küni tevbe kılsam
 Tevbe kılup andın küne yolga kirsem
 İzâcâ‘ âyetindin ma‘nî bulsam
 Bulgay mu men Yârab seni tilesem men?

5 Ka‘de kıyâm rükû‘ sücûd beş vakitde
 Öteyür men bolgay tiyü başım sanda
 Yevme nedüv külli inâsın bi-imâmıhim timiş vakitde
 Bulgay mu men Yârab seni tilesem men?

6 Korkuşurlar temug otı heybetündin
 Ümidim bar Lâ teknatu rahmetingdin
 Rahmetu’llah atanganlar türbetinden
 Bulgay mu men Yârab seni tilesem men?

7 Bu dünyâda kayu kalı küni bolsa
 Bî-niyâz birle niyâz tüni bolsa
 Le minel mülkül yevm li’llâhi’l vahidü’l kahhâr küni bolsa
 Bulgay mu men Yârab seni tilesem  men

8 Kiling dostlar bu dünyâda sabır kılıng
 Hudâ birgen ni‘metge şükür kılıng
 Vel kadri hayrıhi ve şerrihi munı biling
 Bulgay mu men Yârab seni tilesem men?

9 Cümlege tevbe birgen Ehad’sin sen
 Tevbesizdin öltürgen Samed’sin sen
 Kur‘ân’da sıfatnıng Velemyûled’ sin sen
 Bulgay mu men Yârab seni tilesem men?

10 Eddâ‘î Kul Süleymân yıglar zâri
 Fî-nâr-ı cehennem Kur‘ân’da âyet bâri
 Hâldın fîhâ ebede tevbe zâri
 Bulgay mu men Yârab seni tilesem men?
  
  20
1 Kimge vefâ kıldı bu fânî dünyâ
 Bizge takı sizge vefâ kılguçı yok
 Kiling dostlar bu gün munda yâdın aytung
 Kılıng yâdın anda ökünç kılguçı yok
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4 Gönülden gece gündüz tövbe etsem
 Tövbe edip ondan sonra yola girsem
 İzâcâ‘nasrullah âyetinden anlam bulsam
 Bulacak mıyım Yârab seni dilesem ben?

5 Oturma, kalkma, rükû, secde beş vakitte
 Ödüyor olacağım diye aklım sayıda
 “Yevme ned’û külli ünâsın bî’ imâmıhim” dendiği vakitte
 Bulacak mıyım Yârab seni dilesem ben?

6 Korkuşurlar cehennem ateşinin heybetinden
 Ümidim var Lâ teknatu rahmetinden
 Allâh’ın rahmeti saçılan kabrinden
 Bulacak mıyım Yârab seni dilesem ben?

7 Bu dünyada herhangi (bir) uygun gün olsa
 Dua  etmeyen ile yakarış gecesi  olsa
 Le minel mülkül yevm li’llâhi’l vahidü’l kahhâr günü olsa
 Bulacak mıyım Yârab seni dilesem ben?

8 Gelin dostlar bu dünyada sabır edin
 Allâh’ın verdiği nimet(ler)e şükür edin
 Velkadri hayrıhi ve şerrihi, bunu bilin
 Bulacak mıyım Yârab seni dilesem ben?

9 Herkesin tövbesini kabul eden Ehad’sin sen
 Tövbe etmeyenleri öldüren Samed’sin sen
 Kur‘ân’da anlatılan niteliğinle Velemyûled’sin sen 
 Bulacak mıyım Yârab seni dilesem ben?

10 Duacınız Kul Süleyman inleyerek ağlar
 Fî-nâr-ı cehennem Kur‘ân’da  var  hiç olmazsa
 Hâlidini fîhâ ebeda, tövbe ağlayışı
 Bulacak mıyım Yârab seni tilesem ben?

  20
1 Kime vefâ gösterdi bu ölümlü dünya
 Bize (olduğu) gibi size de vefâ edecek yok
 Gelin dostlar bu gün burda Allâh’ı anın
 Allâh’ı anın orada hasret eyleyici yok
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2 Ahretning azukı rûze namâz
 Rûze tutmas namâz kılmas mü’min irmes
 Lâ-cerem kıyâmet küni ol bî-namâz
 Ming kün yıglar bir kün sevinüp külgüsi yok

3 Niçe ming yıl tirilseng âhir ölüküng
 Tört ayaklıg cenâzege minüp yiliküng
 Bu yalguz yir koynıga bir kün kirigüng
 Hiç kim irse munda bâkî kalguçı yok

4 Kim munda bâkî kaldı aygıl manga
 Bizdin song barguları cümle anga
 ‘Azra‘il cân algalı kelse sanga
 Dünya malın urınç birseng alguçı yok

5 Kul Süleyman umar İzim rahmetindin
 Korkadır ‘Azra‘il’ning zahmetindin
 Lâ-cerem kıyâmetning hetbetindin
 Ata ana ogul kızın bilgüsi yok

  21
1 Cemiyetge ugraban âgâz bolsa
 Zâhir bâtın hazır bolmuş kerek
 Üç yüz altmış tamarga yâdı tolsa
 Zikir okı uruluben agmış kerek

2 Safâ kirek batın içre zâkir kulga
 Yaramas hile (vü) tezvir uşbu yolga
 İ‘timâd kılsa bolmas kâl(u) kılga
 Kâlni salıp hâl tebâ barmış kerek

3 Bilinge baglagıl himmet kûrın
 Sakıngıl niyler bakar bizge yârın
 Uçur zikir nûrı birle tamug nârın
 Tevbe kılıp nefs yakasın kapmış kerek

4 Tevfik bolsa kulga kuldaş işin iter
 Bâtındın o kün şekler şeksiz kiter
 Zikir nûrı kulnı tartıp Hak’ga ilter
 Tınmayın Hak zikrini eymiş kerek
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2 Ahretin azığı oruç, namaz
 Oruç tutmaz, namaz kılmaz mümin değil
 Şüphesiz kıyamet günü o namaz kılmayan
 Bin gün ağlayıp bir gün sevinip güleceği yok

3 Nice bin yıl yaşasan sonunda ölürsün
 Dört ayaklı cenazeye binip gidersin
 Bu yalnız yer koynuna bir gün girersin
 Kim olursa (olsun) burada bâkî kalacak yok

4 Kim dünyada bâkî kaldı söyle bana
 Bizden sonrakiler (de) varacaklar O’na
 Azrail can almaya gelse sana
 Dünya malını satmak istesen alıcı yok

5 Kul Süleyman umar Allâh’ın rahmetinden
 Korkar Azrail’in (vereceği) zahmetinden
 Elbette (ki) kıyametin heybetinden
 Ata, ana oğlunu, kızını bilici yok

  21
1 Toplantıya katılıp (terennüme) başlansa
 Zâhir bâtın hazır olmuş gerek
 Üçyüz altmış damara Allâh’ın zikri dolsa
 İbâdet oku(nun) yerleşip yükselmesi gerek

2 Gönül şenliği gerek bâtın içindeki zâkir kula
 Yaramaz hile ve yalan dolan işte bu yola
 Güvense olmaz söz ve eylediklerine
 Sözü bırakıp hâle tabi olması gerek

3 Beline bağla gayret kuşağını
 Sakın, neler bakar bize yarın
 Uçur ibâdet nuru ile cehennem ateşini
 Tövbe edip nefsin yakasından tutman gerek

4 Allâh’tan yardım olsa, kişi dostunun işini yapar
 Bâtından o gün şüpheler şüphesiz gider
 İbâdet nuru insanı taşıyıp Allâh’a ulaştırır
 Susmadan Allâh’ı zikretmiş (olması) gerek
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5 Hak zikri ‘azîz turur ötrüp aygu
 Selefler buyrugını sürüp aygu
 Vecd ü hâlet yitilmişde ilik salgu
 Yok irse harâm turur bilmiş kerek

6 Nefs tilese raks kılmaknı itme sakın
 Vebâl turur anıng içre bilgil yakın
 Hazır turgıl atmasunlar bâtın okın
 Hak zikrini huzûr birle aytmış kerek

7 Şeyh min dip üstün orun oturmagıl
 Mağrûr bolıp dining nefsige birmegil
 Özingni Halık’dın artuk sen körmegil
 Uluglıknı Hak’ga sezâ körmüş kerek

8 Kitergil başıngdın bu kibr ü men’i 
 Kılurlar ta hazretde makbul seni
 İnanmagıl dünya içre katlan küni
 Kademni rast u men’ni küni urmak kerek

9 Men menlikni özinge iyizgü sanma
 Halka içre halkga zahmet sen tigürme
 ‘Aceb riyâ ‘amel içre sen kürgüzme
 Riyâ kirse ‘amel yilge birmiş kerek

10 Hû hû tiyü zikir aymak sebeblenmiş
 Tevfik bolsa Ugan Rab’dın hil‘atlenmiş
 Hâli bolmak zikir itmekdin âfetlenmiş
 Bu sözdin bargu yoldın kalmış kerek
 
11 Edda‘î Kul Süleymân sözler sözin
 Hazır dostlar birle koşıp özin
 İzleyür meşâyihler yürgen izin
 İşitgülik dostlar du‘a kılmış kerek

  22
1 Tûr-ı Sinâ tagına aşıp Mûsâ
 Hak’ga ‘âşık bolup didâr koldı köring
 Didâr kolmak yokdır tiyü aydı Mûsâ
 Len terânî cevâbı aytdı köring
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5 Allâh adını anmak kutsaldır, arz et, söyle
 Yol göstericilerin buyruğunu sürdürüp söyle
 İlahî aşk içine daldığında el uzat
 Yok ise haramdır bilmiş (olman) gerek

6 Nefsin raks etmeyi istese, etme sakın
 Günahtır onun içeri(si) bil yakın
 Hazır dur atmasınlar sır okunu
 Allâh’ın zikrini huzurla demesi gerek

7 “Şeyh benim” deyip yüksek mevkiide oturma
 Gururlanıp dinini nefsine verme
 Özünü Yaratan’dan sen ayrı görme
 Büyüklüğü Allâh’a yaraşır görmek gerek

8 Gider başından bu büyüklenme ve benliği
 Eylerler ta hazrette makbul seni
 İnanma dünya (zevklerine) güne katlan
 Adımını doğru (atman), benliği yıkman gerek

9 Benliğini kendine iyi sanma
 Halka olmuş insanlara sen zahmet verme
 Şüphe ve riyâyı amel içine girdirme
 Riyâ girerse, ibâdet yele verilmiş (gibi) olur

10 “Hû hû” diye Allâh’ı zikrin sebebi var
 Yardım olsa Allâh (tarafından) giydirilmiş
 Boş olmak zikr etmemekten âfet hâline gelmiş
 Bu sözden geçenin yolda kalmış olması gerek

11 Duacınız Kul Süleyman söyler sözünü
 Hazır dostlarına katıp kendini
 İzlemekte şeyhlerin bıraktığı izleri
 Gönülden işiten dostların dua etmesi gerek

  22
1 Sinâ dağını çıkıp aşan Mûsâ
 Allâh’a âşık olup Allâh’ı görmek istedi
 Cemâl dilemek yoktur diye söyledi Mûsâ’ya
 “Sen beni görmeyeceksin” dedi (Allâh), görün
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2 Tagga nazar kıldı Mevlâ’m heybet birle
 Ol heybetni sizdi Cibrâ’îl sâ‘at birle
 Yüz ming irni kördi Mûsâ tâ‘at birle
 İlik köterip Hak’ga şükür kıldı köring

3 Kırk hacer kötere bilmes Tevrât ‘ilmini
 Açub anı okur irdi Mûsâ Kelîm’din
 “Bar mu” tip aytur “Men dik âlim?”
 Tigme fâsih tili birle aytdı köring

4 Sendin ‘âlim bardur dip âyet keldi
 Ol âyetni körüp Mûsâ gayret kıldı
 Tizgin kobup koynıga azık aldı
 ‘Asâ alup yolga kirip yüridi köring

5 Tüni küni yürüdi yitdi suga
 Azıknı mindürdi Hak küyünge
 Kudret birle balıka kilip uşal kulga
 Mûsâ’nı Hızır taba iletdi köring

6 Hızr’nı kördi Mûsâ selâm kıldı
 Mûsâ’nıng selâmın ‘aleyk aldı
 Hevâdın bir kuş indi yirge kondı
 Deryâdın su aluben indi köring

7 Hızır aytur: “Uş bu kuş nige indi,
 Su içre suça ‘ilmin sanga birdi,
 Ugan İzim ledün ‘ilmin manga birdi”
 Munı işidüp Mûsâ’ya mürîd boldı köring

8 Hızr’ga birdi Mûsâ irâdetin
 Şeyh birle kıldılar ziyâretin
 Deryâ içre saldılar ‘imâretin
 Hızr urup keme tübün teşdi köring

9 Hızr aydı: “Mûsâ, tâkat kılmagaysın
 Kayu yolga ugrasam sen uymagaysın
 Men sözlegen sözni özge kılmagaysın
 ‘Ahd kılıp sözni karar kıldı köring
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2 Dağa nazar eyledi Mevlâ’m heybet ile
 O heybetini sezdi Cebrail o anda
 Yüz bin yeri gördü Mûsâ ibâdet ile
 El kaldırıp Allâh’a şükür eyledi, görün

3 Kırk taş taşıya bilemez Tevrat ilmi(ni)
 Açıp onu okurdu Allâh’la konuşan Mûsâ
 “Var mı?” diye söylerdi: “Benim gibi âlim?”
 Seçkin, açık dil ile söyledi, görün

4 “Senden (daha) âlim vardır” diye âyet geldi
 O âyeti görüp Mûsâ gayret eyledi 
 Tezce kalkıp yanına azık aldı
 Asâ alıp yola çıkıp yürüdü, görün

5 Gece gündüz yürüdü, ulaştı suya
 Azığını indirdi Hak yoluna
 Kudret ile balığa gelip işte o kula
 Mûsâ’yı Hızır’dan yana götürdü, görün

6 Hızır’ı gördü Mûsâ selâm verdi
 Hızır, Mûsâ’nın selâmını aldı
 Havadan bir kuş seslendi, yere kondu
 Deryâdan su alıp indi, görün

7 Hızır, “İşte bu kuş niye indi?” dedi
 “Su içinde peygamberlik ilmini sana verdi,
 Yaratıcı Allâh ledün ilmini bana verdi”
 Bunu işitip Mûsâ, (Hızır’a) mürit oldu, görün

8 Hızır’a verdi Mûsâ irâdesini
 Şeyh ile eylediler ziyâretini
 Deryâ içine attılar sahip olduklarını
 Hızır vurup geminin dibini deldi, görün

9 Hızır dedi: “Mûsâ, güç, zor eylemeyeceksin,
 Hangi yola gidersem ben, karşı durmayacaksın,
 Söylediğim sözden başkasını yapmayacaksın”
 Yemin edip sözünü karar kıldı, görün
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10 Kul Süleymân hevâsıga tilim uydı
 ‘Ömr zâyi kiçdügüni imdi tuydı
 Bu hikmetni halka ara yâdgâr koydı
 İşitgendin du‘a yârı umdı köring
  
  23
1 Bostânlar yaratmış ol İzim Sübhân
 Atı sekiz îmânlı kul kirsün tiyü
 Za‘if kulga ilhâm birdi İzim Rahmân
 Beyân kıldım dostlar kamug bilsün tiyü

2 Dârü’s-selâm, Dârü’l-huld, hem Dârü’l-karâr
 Na‘îm, ‘Adn, Me‘vâ turır uşal anlar
 Dârü’l-ahret ta Firdevs-i ‘alâ anlar
 Bilmezlerge ta‘ayyün kıldım bilsün tiyü

3 Arıg kümiş sütdin öring ol yirleri
 Kızıl yakut hem güherdir binâları
 La‘l, mercân hem ‘akikdin revâkları
 Nûrdın kapug açık dostlar kirsün tiyü
  
4 Kusûr içre tehtler ara kün yüzlik hûr
 Hulle kiyer tışdın baksa içi körünür
 Bir bakarsa sekiz ucmah kapsayır nûr
 Arzu kılur zâkir kullar kuçsun tiyü

5 Su, süt, hamr, ‘asel atlıg tört arıkni
 Ol Cibrâ’il kılsam tiyur sakalıknı
 Yiti yüz yitmiş ming yıl açubanı
 Körsetmedi ol Resûl körsün tiyü

6 Fermân kilgey yâ Muhammed mingil Burak
 Habîbimsin mendin sanga yok ol firâk
 ‘Adn içre yaratdım men sansız Burak
 Zikr aygân zâkir kullar uçsun tiyü

7 Nidâ kilgey yâ ‘ibâdi fazlım körüng
 Kardın sovuk ‘aseldin hoş sütdin örüng
 Enhârlar yaratdım uş fazlım körüng
 Bir katresi yüz ming kargu tartsun tiyü
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10 Kul Süleyman arzularına gönlüm uydu
 Ömrün boşa geçtiğini şimdi duydu
 Bu hikmetini insanlara hatıra (olarak) bıraktı
 İşitenden dua, yardım umdu, görün

  23
1 Bostanlar yaratmış o ulu Allâh
 Adı sekiz imânlı kul girsin diye
 Zayıf kula ilham verdi ulu Rahman
 Açıkladım bütün dostlar bilsin diye

2 Dâr-üs-selâm, Dâr-ül-huld ve Dâr-ül-karâr
 Na‘îm, ‘Adn, Me‘vâ’dır işte onlar
 Darü’l-ahret ta Firdevs-i ‘alâ onlar 
 Bilmezlere aşikâr ettim bilsin diye

3 Temiz, gümüş (gibi) sütten beyaz o yerleri
 Kızıl yakut, inci hem binâları
 La‘l, mercân hem ‘akikten sarayları
 Nurdan kapı açık dostlar girsin diye

4 Köşk içinde tahtlar üzerinde gün yüzlü huriler
 Cennet elbisesi giyer dıştan baksan içi görünür
 Bir baksa sekiz cenneti doldurur nur
 Arzu eden zâkir kullar kucaklasın diye

5 Su, süt, şarap, bal adlı dört ırmağın
 O Cebrail sakalığını yapsam diyor
 Yedi yüz yetmiş bin yıl açarak
 (Kimseye) göstermedi, o Resûl görsün diye

6 “Fermân gelecek yâ Muhammet, bin Burak’a
 Sevgilimsin benden sana yok ayrılık
 Cennet içinde yarattım ben sayısız Burak
 Zikreden zâkir kullar uçsun diye”

7 “Nidâ gelecek ey kulum, faziletimi görün
 Kardan soğuk, baldan tatlı, sütten ak
 Irmaklar yarattım, işte faziletimi görün
 Bir damlası yüz bin kavuna denk diye”
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8 Fermân bolgay eyâ Rızvân kullarımga
 Hân uşatgıl has turur hazretimge
 ‘Azîz özün susatuban hizmetimge
 Sâkimin men dostlar şarâb içsün tiyü

9 Ucmah içre sansız Burak reyhan otlar
 Bir kademde beş yüz yıllık yolnı atlar
 Yaratılmış Hak fazlı birle uşal atlar
 ‘Âşık kullar minip kuş dik uçsun tiyü

10 Âvâz kilgey yâ ‘ibâdi ni‘metlerni
 Temâm kıldım şerâb tahûr hem hûrlarnı
 Bu kün sizge ‘atâ kıldım serverlerni
 Didâr körüp dostlar hayrân kalsun tiyü

11 Sekkiz ucmah sıfatları sansız tilim
 Dostlar melûl bolmasun dip tidim tildim
 Süleymân’ga hatır birdi İzim ‘Alîm
 Bostânlar sıfatların eytsün tiyü

  24
1 Nefsim aytur: Bu biş künlik tiriklikde
 Bu dünyâda bag bostân iteyin dir
 Ol bostânga salnu salnu kirüben
 Tigme yazda türlüg meyve tatayın dir

2 Rûhum aytur: Şeri‘atnıng ‘ilmin bilüp
 ‘İlm birle tarikatnıng yolın bilüp
 Seher vaktinde uyaglıknı ‘âdet kılup
 On biş yaşdin kalmış namâz öteyin dir

3 Nefsim aytur: Bu dünyânıng mülkin bulsam
 Hıtây, Kırgız, Kıpçak, Hindistân’nı alsam
 Aluben çin, altun, kümiş, temlik kılsam
 Baht itse bir genc tüzüp yatayın dir

4 Rûhım aytur: Bu din işini yahşı bilüp
 İzgü yavız cümlesini Hak’dın bilüp
 Tünler bolsa tâ‘et birle ura turup
 Kündüz bolsa savm salâvat tutayın dir
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8 Fermân olacak ey Rızvân kullarıma
 Sofra donat, değerlidir benim yanımda
 Aziz özünü susatıp hizmetime
 Sakiyim ben dostlar şarap içsin diye

9 Cennet içinde sayısız Burak fesleğen otlar
 Bir adımda beş yüz yıllık yolu atlar
 Yaratılmış Hak faziletiyle işte bu atlar
 Âşık kullar binip kuş gibi uçsun diye

10 Ses geldi, “Ey kulum, nimetlerini
 Tamam ettim şarap ve tertemiz hurileri
 Bu gün size hediye ettim serverleri
 Hak cemâlini görüp dostlar hayran kalsın diye

11 Sekiz cennetin sıfatları sayısız söz
 Dostlar üzülmesin deyip dedim, söyledim
 Süleyman’a fikir verdi ulu Allâh’ım
 (Cennet) bahçelerinin sıfatlarını anlatsın diye

  24
1 Nefsim der: “Bu beş günlük hayatta
 Bu dünyada bağ, bahçe yapayım” der
 “O bağ, bahçeye salını salını girip
 Değme yazda türlü meyva tadayım” der

2 Ruhum der: “Şeriatin ilmini bilip
 İlim ile tarikatın yolunu bilip
 Seher vaktinde uyanıklığı âdet edip
 On beş yaş(ım)dan kalmış namazı kılayım” der

3 Nefsim der: “Bu dünyanın mülkünü bulsam
 Çin’i, Kırgız’ı, Kıpçak’ı, Hindistan’ı alsam
 Alarak ipek, altın, gümüş, mülk sahibi olsam
 Kısmet olsa bir hazine oluşturup yatayım” der

4 Ruhum der: “Bu din iş(ler)ini güzel bilip
 İyi-kötü (ne oluyorsa) hepsini Allâh’tan bilip
 Geceleri ise ibâdet ile ayakta durup
 Gündüz ise oruç tutup namaz kılayım” der
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5 Nefsim aytur: Yahşı biling kesbim işin
 Ne kılurmen yimek içmek yaz u kışın
 Tigme bir iş kişining körsem işin
 Helâl harâm yimişingni yutayın dir

6 Rûhım aytur: Keşki Hak’dın tevfik bulsam
 Tüni küni tınmayın yâdın aytsam
 Kısmetimdin artuk ta‘am yimes bolsam
 Bu dünyâni yıgıp türip niteyin dir

7 Nefsim aytur: Kiten kiygil yaylıkıngda
 Tülki karsak kunduz kiygil kışlıkıngda
 ‘Âsi câfî buhûr misk ilenmede
 Bu dünyâda ulug atını atayın dir

8 Rûhım aytur: Kiçmiş işge ökünüben
 Tevbe suvı birle yazuk kirin yuyuban
 Muhabbet kemerin bilge baglayuban
 Bu dünyaga telâk birüp kiteyin dir

9 Nefsim aytur: Sadr7 yanında olturuban
 Türlüg türlüg ni‘metlerni kiltürüben
 Yiyip içip tün kün karın tolturuban
 Yastuk üzre tekye kılup yatayın dir

10 Rûhım aytur: Tüni küni katlanuban
 Hak Mevlâ’m rızâsını tileyüben
 Kul Süleymân (‘aşk) atıga atlanuban
 Uzak kiçmiş irenlerge yiteyin dir

  25
1 Seherde uyganuben zikr aygıl
 Ölümni fikr itiben köngül tirgil
 Karangu köring içre çerag itkil
 Çeragıng namâz turur kılmas musen?

2 Tüni küni tınmayın kullık kılgıl
 Yatarıng tar leheddir yahşı bilgil
 Barurıng uzak yoldır azuk algıl
 Azukıng zekât turur kılmas musen?
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5 Nefsim der: İyi bilin çalışıp kazanma işini
 Ne yaparım yeme içmeden başka yaz ve kışın
 Değme er kişilerin görsem yaptıklarını
 Helâl harâm yiyeceklerini yutayım der

6 Ruhum der: “Keşke Hak’tan yardım bulsam
 Gece gündüz dinlenmeden Allâh adını ansam
 Kısmetimden başka yiyecek yemez olsam
 Bu dünyayı dürüp toplayıp ne yapayım” der

7 Nefsim der: “Keten giy yaz günlerinde
 Kürklü elbiseler giy kış günlerinde
 Asi, zalim, buhur, misk, ilenmede
 Bu dünyada ulu adını alayım” der

8 Ruhum der: “Geçmiş işe üzülerek
 Tövbe suyu ile günah kirini yıkayarak
 Dostluk kemerini bele bağlayarak
 Bu dünyaya boş verip gideyim der

9 Nefsim der: Baş köşeye yakın oturarak
 Türlü türlü nimetleri getirerek
 Yiyip içip gece gündüz karın doldurarak
 Yastığa dayanarak yatayım der

10 Ruhum der: “Gece gündüz sabrederek
 Hak Mevlâ’mın razılığını dileyerek
 Kul Süleyman aşk atıyla atlanarak
 Uzak geçmiş erenlere yetişeyim” der

  25
1 Seherde uyanıp zikr eyle
 Ölümünü düşünerek gönlünü dirilt
 Karanlık kabir içinde ışık oluştur
 Işığın namazdır, kılmaz mısın?

2 Gece gündüz dinlenmeyip kulluk eyle
 Yatacağın dar kabirdir (bunu) iyi bil
 Gideceğin uzak yoldur (yanına) azık al
 Azığın zekâttır, vermez misin?
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3 Mal, tavar, ogul, kızıng kalgusı yok
 Ogul kızıng yazukınge kirgüsi yok
 Bu cümle sening birle bargusı yok
 Sen takı yalguzlıkıng bilmes musen?
  
4 Nâgehân bu dünyâdın kiçmek kirek
 Takdir kılgan ölüm şarâbdın içmek kirek
 Ecel kilse ‘aziz candın kiçmek kirek
 Munı bilip özingni otdın yulmas musen?

5 Tüni küni tınmayın tâ‘et kılgıl
 Mü‘min irseng mescid tabâ kadem koygıl
 İmanınıng nûrı sende şükr kılgıl
 Kul bolup Hak’ga ‘amel kılmas musen?

6 Bu dünyânı bizge birdi ibret üçün
 Tamugnı Hak yaratdı korkmak üçün
 Zikr ta‘etni rûzî kıldı ucmah üçün
 Ta‘et kılıp ucmah mülkin almas musen?

7 İrenler taleb birle boldı bidâr
 Zâr bolgan kulga Hak’nıng nazârı bar
 İrenler yürürler tün ü kün zâr
 Ol irenler itegini tutmas musen?

8 Kul Süleymân irenlerge hizmet kılgıl
 Kulavıznı aluben yola kirgil
 Niyâzıng bî-niyâzga ‘arz kılgıl
 Hak yaratdı Hak’ga kullık kılmas musen?

  26
1 Yâ Rabbenâ sen kiçürgil 
 Men ‘asîning günahını
 Yarlıkayu birgil menga
 Ahretning penâhını

2 Ne iş yaptıysam kötü yaptım
 Elimi uzattım haram aldım
 Dergâhına sığınıp geldim
 Çekinip kan ayrılığımı
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3 Mal, davar, oğul, kızın kalgısı yok
 Oğlunun, kızının günahına faydası yok
 Bunların seninle gideceği yok
 Sen de yalnızlığını bilmez misin?

4 Birdenbire bu dünyadan vazgeçmek gerek
 Takdir edilen ölüm şarabından içmek gerek
 Ecel gelse tatlı candan geçmek gerek
 Bunu bilip özünü ateşten kurtarmaz mısın?

5 Gece gündüz dinlenmeden ibâdet et
 Mümin isen mescitten yana adım at
 İmânın nuru sende, şükür eyle
 Kul olup Allâh’a amel eylemez misin?

6 Bu dünyayı verdi bize ibret için
 Cehennemi Allâh yarattı korkmak için
 İbâdeti nasip etti cennet için
 İbâdet edip cennet mülkünü almaz mısın?

7 Erenler (Allâh’ı) talep etmekle oldu uyanık
 Ağlayan kula Allâh’ın nazârı var
 Erenler yürürler gece gündüz ağlayarak
 O erenlerin eteğini tutmaz mısın?

8 Kul Süleyman erenlere hizmet eyle
 Kılavuzunu alarak yola gir
 Duanı ihtiyacı olmayan (Allâh)a takdim et
 Allâh yarattı, Allâh’a kulluk etmez misin?

  26
1 Ey Rabb’imiz sen affet
 Ben asînin günahını
 Bağışlayıver bana
 Ahiretin sığınağını

2 Ne iş kıldım yaman kıldım
 Elim sundum harâm aldım
 Dergâhınga sıgınup geldim
 Yıglanıp kan firakımnı
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3 Yamanlıgım haddin aşdı
 Ma‘siyetim toldı taşdı
 Miskinligim mendin kaçdı
 Mindim menlik Burâk’ımnı

4 Menlik atığa mindim özim
 Nâ-mahremge bakdı gözim
 Dergâhınga uyatlıg yüzim
 Öçürüp îmân çeragnı

5 Kayu kulga bolsa îmân
 Kiter andın gaflet tumân
 Kalmas köngülde şek gümân
 Açarlar sır kulaknı

6 Kul Süleymân günahkâr
 Nefse ot birgil zinhâr
 Gariblikde kılmas karar
 Aytıp gurbet firâkımnı

  27
1 Yol başığa kilüben 
 Yolın sorgan dervişler
 ‘Ukbî haberin işitüp
 Yolga kirgen dervişler

2 Hırkaları kir çıggan
 İçinde yüz ming çıyan
 Dünyâ irür uşbu han
 Közge ılmas dervişler

3 Asâları kolında
 Himmet kurı belinde
 Mevlâ’nın yâdı könglünde
 Allâh diyen dervişler
 
4 Tevbe kılgan Ehad’ge
 Kullık kılgan Samed’ge
 İlik sungan Hazret’ge
 İrâdetlik dervişler
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3 Kötülüğüm haddini aştı
 Günahım doldu taştı
 Miskinliğim benden kaçtı
 Bindim benlik Burak atımı

4 Benlik atına bindim kendim
 Haram olana baktı gözüm
 Dergâhına utanır yüzüm
 Söndürüp iman ışığını

5 Hangi kulda olsa iman
 Gider ondan gaflet, karanlık
 Kalmaz gönülde şüphe, şaşkınlık
 Açarlar sır kulağını

6 Kul Süleyman günahkârsın
 Nefsine ateş ver aman
 Gariplikte eylemez karar
 Söyleyip gurbet ayrılığımı

  27
1 Yol başına gelip
 Yolu soran dervişler
 Ahiret haberini işitip
 Yola giren dervişler

2 Giysileri kirli çıkan
 İçinde yüz bin çıyan
 Dünyadır işte bu han
 Değer vermez dervişler

3 Asâları elinde
 Himmet kuşağı belinde
 Mevlâ’nın yâdı gönlünde
 Allâh diyen dervişler

4 Tövbe eden bir Allâh’a
 Kulluk eden ulu Allâh’a
 El açıp (yalvaran) Hazret’e
 Allâh’ın rızâsını uman dervişler
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5 Yazık itüp yulınmas
 Ucmah uyup bulınmas
 Közde yaş tinilmez
 Yaş agızgan dervişler

6 Közde yaşları akup
 Dergah kapugın kakup
 Mihnetke tizin kuçup
 Karşı turgan dervişler

7 Bir bir birlen söz sözler
 Mung birle hikmet tüzer
 ‘Aşk birle cihân gizer
 Bengzi sarıg dervişler

8 Arslan minüp yürürler 
 Yilan kamçı kılurlar
 Başın kerpiçke koyıp
 Tizin kuçgan dervişler

9 Hanlar kilür alarga8

 Du‘â tiler ü mindin
 Handan dünyâ kolmaslar
 Zihî sultân dervişler

10 Basıp nefsingni öltür
 Kızıl mengzingi soldur
 Hakîm Süleymân kuldur
 Satıp yesün dervişler

  28
1 Subh-ı sâdık tang atdı
 Munça yatıp neng bitdi
 Hak’nıng fermânı yitdi
 Kopmak kerek dostlarım

2 Subh-(ı) sâdık atkanda
 Anda gafil yatkanda
 Asıg kılmas ötkende
 Kopmak kerek dostlarım
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5 Günah işleyip kurtulunmaz
 Uyuyarak cennet bulunmaz
 Gözdeki yaş dinmez
 Yaş akıtan dervişler

6 Gözde yaşları akıp
 Dergah kapısını açıp
 Sıkıntıya dizini çöküp
 Karşı duran dervişler

7 Birbiriyle söz söyler
 Sıkıntıyla hikmet düzer
 Aşk ile cihanı gezer
 Benzi sarı dervişler

8 Arslana binip yürürler
 Yılanı kamçı ederler
 Başını taşa koyup
 Dizini kucaklayan dervişler

9 Hanlar gelir onlara
 Dua diler o benden
 Handan dünyâ(yı) verse istemezler
 Ne hoş sultan dervişler

10 Basıp nefsini öldür
 Kızıl benzini soldur
 Hakîm Süleyman kuldur
 Satıp yesin dervişler

  28
1 Gerçek sabah tan attı
 Bunca yatıp ne oldu
 Hakk’ın fermanı geldi
 Kalkmak gerek dostlarım

2 Gerçek sabah olanda
 O anda gafil yatanda
 Fayda etmez geçende
 Kalkmak gerek dostlarım
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3 Subh-(ı) sâdık sa‘adet
 ‘Âşık kullarga rahat
 Du‘âlarung icâbet
 Kopmak kerek dostlarım

4 Ölüm suyın içmeyin
 Kara yirni kuçmayın
 Tamurlarıng saçmayın
 Kopmak kerek dostlarım

5 Tende cânıng bar ikeç
 ‘Aklıng senga yâr ikeç
 Munça hâling bar ikeç
 Kopmak kerek dostlarım

6 Hakîm Süleymân bende var
 İrenler izin kovar
 Asıg kılmas mal tavar
 Kopmak kerek dostlarım
   
  29
1 Men ol irni mü’min dir men
 Beş vakit namâz kılur bolsa
 Salâvat kâmet ünin işitüp
 Cemâ‘atke kelür bolsa

2 Müezzinler kâmet okur
 Sâdık kullar fermân buyurur
 Er o olur (ki) hasret çeker
 Bir vakit namaz kalmış olsa

3 Namâz kılgan arıg yüzlik
 Tili yumşak şirin sözlik
 Bî-namâz tongız yüzlik
 Küming gürge öler bolsa

4 Köngli katıg taşdın biter
 Öz özni otka atar
 Küsülüp yatur itdin biter
 Kün togup nûr köre bolsa
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3 Gerçek sabah mutluluk
 Âşık kullara rahatlık
 Duaların kabul edilme anı
 Kalkmak gerek dostlarım

4 Ölüm suyunu içmeyin
 Kara yeri kucaklamayın
 Damarlarınızı saçmayın
 Kalkmak gerek dostlarım

5 Tende canın sağ iken
 Aklın sana yâr iken
 Bunca hâlin var iken
 Kalkmak gerek dostlarım

6 Hakîm Süleymân köle gibi
 Erenlerin izini takip eder
 Fayda etmez mal, davar
 Kalkmak gerek dostlarım

  29
1 Ben o ere mü’min derim
 Beş vakit namaz kılar olsa
 Salâvat kâmet sesini işitip
 Cemâate gelir olsa

2 Mü‘ezzinler kâmet aytur
 Sâdık kullar fermân buyrur
 İr ol bolur ökünç yiyer
 Bir namâznı koyar bolsa

3 Namaz kılan temiz yüzlü
 Dili yumuşak şirin sözlü
 Namaz kılmayan domuz yüzlü
 (Her) kim ölüp mezara (girse)

4 Gönlü katı taştan beter
 Kendi kendini ateşe atar
 Küsülü yatar itten beter
 Gün doğarken nûru görebilse



220

HAKÎM SÜLEYMÂN ATA 

5 Namâz vâcib cümle kulga
 Kerek derviş kerek bayga
 Bî-namâznı kanga bulga
 Bâtıl hâcet kılur bolsa

6 Kimning kızı yitse boyga
 Ol birmesün bî-namâzga
 La‘net yagar uşal kulga
 Bî-namâzga birür bolsa

7 Namâz kılanıng derecâti
 Bî-namâzlar harabâtı
 Munı aygan Hakîm Ata
 İşitgil şebih hatır bolsa
  
  30
1 Biling dostlar niçe kiçdi niçe kaldı
 Ne bolgusın ne kilgüsin bilgen bar mu?
 Munda kılgan işler anda sorulgusı
 Sorulmayın kutuluban kalgan bar mu?
  
2 Sorulmagay eger bolsa izgü ‘amel
 Kılmış ‘amel cümlemizge hırs emel
 Kice kündüz hazır turung kilür ecel
 Ecel kilür tiben yarag kılgan bar mu?

3 Kullıksız birülmes iken didâr
 İmgeksiz ir murâdıga kaçan yiter
 Gavvas kirüp ‘ummânga gevher tapar
 Rencsiz genc isteyüben tapgan bar mu?

4 Kutkargan özini munda kullık birlen
 Kirmegen tamug içre menlik birlen
 Kullık kılgu Mevlâ’sıga irlik birlen
 Kullıksız özini otdın bulgan bar mu?

5 Yarag kılgu hamd ü senâ şehâdetni
 ‘Âdet kılgu kullıkda kanâ‘atni
 Mingü ol cenâze atlıg atını
 Uşal atga hiç minmeyin kalgan bar mu?
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5 Namaz gerekli bütün insanlara
 Gerek zengine gerekse yoksula
 Namaz kılmayan (her) nerede bula
 Batıl ihtiyaç eyler olsa

6 Kimin kızı yetişse boyunca
 O vermesin namaz kılmayana
 Lanet yağar işte o insana
 Namaz kılmayana verecek olsa

7 Namaz kılanın dereceleri
 Namaz kılmayanların haraplığı
 Bunu söyleyen Hakîm Ata
 İşiten aynı şekilde hatırlasa

  30
1 Bilin dostlar niçe geçti nice kaldı
 Ne olduğunu ne geldiğini bilen var mı?
 Burada yapılan işler orada sorulacak
 Sorulmadan kurtulup kalan var mı?

2 Sorulmayacak eğer olsa iyi amel
 Eylemiş amel hepimize hırs emel
 Gece gündüz hazır olun gelir ecel
 Ecel gelir deyip hazırlık yapan var mı?

3 Kulluk etmeden Allâh’ın cemâli görülmez iken
 Çalışmaksızın kişi isteklerine ne zaman ulaşır?
 Dalgıç girip denize inci bulur
 Sıkıntısız hazine isteyip elde eden var mı?

4 Kurtaran kendini burada kulluk ile
 Girmeyen cehennem içine benlik ile
 Kulluk eyle Allâh’ına erlik ile
 Kulluk etmeden özünü ateşten kurtaran var mı?

5 Hazırlık et hamd ve senâ şahâdeti
 Alışkanlık hâline getir kullukta kanaati
 Bir gün bin(eceksin) o cenaze adlı ata
 İşte o ata hiç binmeyip kalan var mı?
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6 Bilür bolsang genc turır yer virân turur
 Hızır birle Mûsî Kelîm yarân turur
 Kâl ehli hâl içinde hayrân turur
 Hâlini körüp kâl ehlini salgan bar mu?

7 Kul Süleymân hâl birle hikmet tüzer
 Hâl birle tâ‘at nefsini üzer
 Zâhir harâb bâtın ma‘mûr bolup kizer
 ‘Aşk bazârın bulup rahatın algan bar mu?

  31
1 Allâh Allâh disem
 Zerre yazuk kalmas vallâh
 İblis aytur dime Allâh
 Men aytur men ma‘âzallâh

2 Allâh tiyü tüni küni
 ‘Aşkdın bolup turgıl küni
 İblis aytur koygıl munı
 Men ayturmen ma‘âzallâh

3 ‘Âşıklarnıng ‘aşkı üçün
 Yaratılmış uşbu ezân
 İblis aytur menim üçün
 Men ayturmen ma‘âzallâh

4 Munda kılgıl mengzing sarıg
 Anda bolsun işin arıg
 İblis aytur yangıl fârîg
 Men ayturmen ma‘âzallâh

5 Mecâz özing sarıga katgıl
 Tâ‘at okın tükel atgıl
 İblis aytur farıg yatgıl
 Men ayturmen ma‘âzallâh

6 Allâh diseng canga rahat
 Anı koyseng tenge rahat
 İblis aytur kılma tâ‘at
 Men ayturmen ma‘âzallâh
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6 Bilir olsa hazinedir, yer virândır
 Hızır ile Musa Kelim dosttur
 Söz ehli hâl içinde sarhoştur
 Hâlini görüp söz ehli(ni) bırakan var mı?

7 Kul Süleyman hâl ile hikmet düzer
 Hâl ile ibâdet ederek nefsini üzer
 Dışı harap içi mamur olarak gezer
 Aşk pazarını bulup rahat olan var mı?

  31
1 “Allâh Allâh” desem
 Zerre günah kalmaz vallâhi
 Şeytân der: “Bırak bunu”
 Ben derim: “Allâh korusun!”

2 Allâh diye gece gündüz
 Aşkla ayakta (karşıla) günü
 İblis der: “bırak bunu”
 Ben derim: “Allâh korusun!”

3 Âşıkların aşkı için
 Yaratılmış bu ezân
 İblis der: “Benim için”
 Ben derim: “Allâh korusun!”

4 Burada eyle benzini sarı
 Orada olsun işin (güzel) arı
 İblis der: “yanıl, bırak”
 Ben derim: “Allâh korusun!”

5 Gizli özünü sana kat
 İbâdet okunu tam at
 İblis der: “Rahat yat”
 Ben derim: “Allâh korusun!”

6 Allâh desen cana rahat
 O’nu bıraksan tene rahat
 İblis der: “Etme ibâdet”
 Ben derim: “Allâh korusun!”
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7 Kul Süleymân mening atım
 Dostlarımga özim hâdim
 İblis aytur dünya kâdim
 Men ayturmen ma‘âzallâh

  32
1 Miskîn meng niyâz birle seher vaktın
 Yıglayuban közim yaşın saçgum kilür
 Tevekkül kılıçın ilikge alup
 Nefs ü heves rây başın çapgum kilür

2 Allâh dip şeytannıng zehrin yarup
 Özimni Hak’nıng yâdı birle arıp
 Sohbetlik ‘âriflerge cânım birüp
 Sohbetsiz nâdânlardın kaçgum kilür

3 Munda tevbe kıluban nefsdin yanıp
 Hevânı taşlabanı özdin kiçüp
 Uşbu ‘aşk şerâbındın imdi içip
 Munda kadem bolup anda yitküm kilür

4 Evvel âhir zâhir bâtın ‘ilmin okup
 Tecelli nûrı tekip erip akıp
 Muhabbet medhin yakup erip akıp
 Dostlarım zâhir bâtın saçgum kilür

5 Kul Süleymân irâdetning erkenindin
 Hakikat deryâsınıng ‘ummânındın
 Muhabbet ma‘rifeti ‘aşk kanındın
 Süzüben tilim gevher algum kilür

  33
1 Kaçan bolgay visâling 
 Cemâlingni körsem men
 Mansûr yanglıg boluban
 Dârda meclis kursam men

2 Nazar tikse ol zemân
 Açılur çiçek ming elvân
 Ferah kılur tende cân
 Candın kiçip ölsem men
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7 Kul Süleyman benim adım
 Dostlarıma özüm hâdim
 İblis der: “Dünya kâdim”
 Ben derim: “Allâh korusun!”

  32
1 Miskin ben dua ile seher vakti
 Ağlayıp göz(üm)den yaşları saçasım gelir
 Tevekkül kılıcını elime alıp
 Nefs ve heves fikrinin başını kesesim gelir

2 Allâh deyip şeytânın zehrini parçalayıp
 Kendimi Allâh’ı anmakla yorup
 Sohbet erbâbı âriflere cânımı verip
 Sohbetsiz cahillerden kaçasım gelir

3 Burada tövbe edip nefsten (yüz) çevirip
 (Nefsin) arzularını taşlayıp özden vazgeçip
 İşte o aşk şarabından şimdi içip
 Burada yok olup orada var olasım gelir

4 Evvel-âhir, zâhir-bâtın ilimleri okuyup
 Tecelli nuruna erişip temizlenerek akıp
 Muhabbet medhini yakıp temizlenerek akıp
 Dostlarım zâhiri, bâtını ayırt edesim gelir

5 Kul Süleyman, iradenin desteğinden
 Gerçek denizlerin okyanusundan
 Muhabbet marifetini aşk pınarından
 Temizleyip gönlümü gevher alasım gelir

  33
1 Ne zaman olacak kavuşma?
 Güzelliğini görsem ben
 Mansur gibi olup (da)
 Darağacında meclis kursam ben

2 Nazar kılsa o zaman
 Açılır çiçek binlerce renkte
 Rahatlar bedende can
 Candan geçip ölsem ben
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3 Cândın kiçmey iş bitmes
 Nefsing imâret yitmes
 Kurug da‘vî sûd itmes
 Yalgan köngil birsem men

4 Da‘vi tilim sanı yok
 ‘Aşksızıng cânı yok
 Derdsizlerge devâ yok
 Tabîbimdin sorsam men

5 Tabîbsin sen devâ kıl
 Hâcetimni revâ kıl
 Fazlıng birle rahîm kıl
 Yolsız kâdem koysam men

6 Kul Süleymân sözledi
 Sırrın halkdın kizledi
 Sûretsizni izledi
 Gerek didâr körsem men
  
  34
1 Kirdim men tarikatnıng bâzârıga
 Bahâsız rahetlerni alsa bolmas
 Kiydim men ‘aşk tonını boyga lâyık
 Velîkin kıymetini bilse bolmas

2 Murâdım bar ol bâzârda kılsam satıg
 Tenim cânım bar vücûdum koysam tutug
 Niçe mâ düşvâr irse işi katıg
 Bu satıgını kılmagunça yansa bolmas

3 Ol bâzârda dükkânları bil irâdet
 Mayesi ma‘rifet birle kılgu sohbet
 Dellâlı i‘tikâd birle hizmet
 Yok irse satugını kılsa bolmas

4 Şeri‘at bâzârında tehsil kirek
 Tarikatnıng bâzârında taksîr kirek
 Hakikât bâzârında esîr kirek
 ‘Âlem yıgılup Hak esîrin bilse bolmas
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3 Candan geçmeyince iş bitmez
 Nefsini imar edende nefs yok olmaz
 Kuru dava fayda etmez
 Sahte gönül(ü) versem ben

4 Davâ sözünün sayısı yok
 Aşksızın canı yok
 Dertsizlere devâ yok
 Tabîbimden sorsam ben

5 Tabîbimsin sen devâ eyle
 İhtiyacımı getir yerine
 Üstünlüğün ile yardım eyle
 Yolsuz adım atsam ben

6 Kul Süleyman söyledi
 Sırrını halktan gizledi
 Suretsizi izledi
 Gerektir, sevgilinin yüzünü görsem ben

  34
1 Girdim ben tarikatın pazarına
 Bedelsiz rahatları kazansa(m) olmaz
 Giydim ben aşk elbisesini boyu(ma) uygun
 Lâkin kıymetini bilse(m) olmaz

2 Dileğim var o pazarda eylesem satılık
 Bedenimi, canımı vücudumu koysam rehin
 Nice şey zor ise (de) işi sağlam/katı
 Satacağını satmayınca dönse(n) olmaz

3 O pazarda dükkanları bil, gönlün istediği
 Aslı marifet olanla eyle sohbet
 İnancın delili (olanlar) ile (eyle) hizmet
 Yok ise satacağını satsa(n) da olmaz

4 Şeriat pazarında tahsil gerek
 Tarikat pazarında kusur gerek
 Hakikat pazarında esir (olmak) gerek
 Dünya ağlayıp Hak esirini bilse olmaz
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5 Muhabbet şerbetindin içken ‘âşık
 Bu dünyâ hevesindin kiçken ‘âşık
 Da‘vâsı Hazret’inde bolsa lâyık
 Didârnı körmegünçe yansa bolmas

6 Ta bunglar kirek irse bir irâdet
 Pîrindin yitker sanga hoş kerâmet
 Çin ‘âşık eger tartsa ming melâmet
 Melâmetsiz uşbu yolga kirse bolmas

7 Bu miskin Süleymân’ga du‘a yârı
 Du‘ada maksûdı turur Hak didârı
 Bizdin özge dostlarımız kiçdi barı
 Bu dünyâda menggü bâkî kalsa bolmas
  
  35
1 Dostlarımız zemânemiz yavık kildi
 Tersâ, Cehud bî-dîn kâfir toldı
 Bildim imdi uşbu cihân âhir boldı
 Kiling dostlar Hak’ga kullık kıla köring

2 Uykunı harâm kılgıl uzun tünde
 Malıngdın zekvet birgil bu kün munda
 Kıyâmet kün birgey senga yarin anda
 Kiling dostlar Hak’ga kullık kıla köring

3 Ogul kızung ‘ilm ögrensün bir üstazga
 Secde kılıp ilikingi ur mihrâbga
 Bir kün barırsın kıldın niçke ola Sırat’ga
 Kiling dostlar Hak’ga kullık kıla köring

4 Tüz bolgay magrıb maşrık yirning kuylar
 Puhte dik uçgay yirler tâb itmegey
 Hayırlıkga asân turur küni yollar
 Kiling dostlar Hak’ga kullık kıla köring

5 Hayır kılsang kılganunça bitilgeysin
 Tâ‘at birle barganlarga katılgaysın
 Kıyâmet kün tamugdın kutulgaysın
 Kiling dostlar Hak’ga kullık kıla köring
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5 Muhabbet şerbetinden içen âşık
 Bu dünya isteğinden geçen âşık
 Hazret’in davâsına olsa lâyık
 Cemâlini görmeyince yansa olmaz

6 Ta bunlar gerekse gönlün istediği
 Pîrinden ulaşır sana hoş ikrâm
 Gerçek âşık eğer kazanırsa binlerce ayıplanma
 Kınanmaksızın işte bu yola girse olmaz

7 Bu miskin Süleyman’a dua yardımcı
 Duada istenendir Hakk’ın cemâli
 Bizden başka dostlarımız geçti engeli
 Bu dünyada ebedî bâkî kalsa olmaz

  35
1 Dostlarımız çağımız yakın oldu
 Hristiyan, Yahudî, dinsiz, kâfir ülkeye doldu
 Bildim şimdi, işte bu dünyanın sonu geldi
 Gelin dostlar Hakk’a kulluk etmeyi bilin

2 Uykunu haram et uzun gecede
 Malından zekat ver bu gün bu dünyada
 Kıyamet günü verecek sana yarın orada
 Gelin dostlar Hakk’a kulluk etmeyi bilin

3 Oğlun, kızın ilim öğrensin bir üstattan
 Secde edip elini vur mihrâba
 Bir gün varırsın kıldan ince olan Sırat’a
 Gelin dostlar Hakk’a kulluk etmeyi bilin

4 Dümdüz olacak batı(da), doğu(da) toplanmış köyler
 Pişmiş gibi uçacak yerler, takati kalmayacak, 
 İyiliğe yol verir kıskanç yollar
 Gelin dostlar Hakk’a kulluk etmeyi bilin

5 Hayır eylesen eylediğince büyüyeceksin
 İbâdet ile varanlara katılacaksın
 Kıyamet günü cehennemden kurtulacaksın
 Gelin dostlar Hakk’a kulluk etmeyi bilin
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6 İsrâfil sûrın ursa kök yarılgay
 Korkunçdın peygamberler tizin çökkey
 Heybet birle ol ‘Azra’il senga kilgey
 Kiling dostlar Hak’ga kullık kıla köring

7 Uşbu dünyâ fânî bâkî irmes irmiş
 Karar kılıp bir yirde turmas irmiş
 Ölgenler yine kaytup kilmes irmiş
 Kiling dostlar Hak’ga kullık kıla köring

8 Kul Süleymân nitek bolgay sening işing
 Asıg kılmas ata ana karındaşıng
 Özingni kutkar imdi munglug başıng
 Kiling dostlar Hak’ga kullık kıla köring

  36
1 Ma‘rifet deryâsında gavvas bolup
 Muhabbet gevherlerin algum kilür
 Tarikât meydânında pervâz kılıp
 Ol Tûbi dırahtıge kongum kilür

2 Ol Tûbi butakları iglür sınmas
 Allâh digen ‘âşık tiler mahrûm kalmas
 ‘Âşık kullar Allâh tise taksır bolmas
 ‘Âşık bolup Allâh yâdın aygum kilür

3 ‘Âşık bolup deryâsıga çumsam batsam
 Masivallâh perdesini kiçüp ötsem
 Özdin kiçip muhabbetde sızıp aksam
 Sâfî bolup Hazret tâbâ bargum kilür
 
4 Allâh yâdı ‘âşıklardın hâli bolmas
 Hakikat ir bu dünyâda meyl kılmas
 Hayrân bolup bu dünyânı közge almas
 Men takı bu dünyâni koygum kilür

5 Allâh tiyü bilin baglap Tur’ga aşkan
 Muhabbetning otı birle kaynap taşgan
 Tecellining nûrıga ‘aklı şaşgan
 Men takı Allâh tiyü bargum kilür
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6 İsrâfil borusunu öttürse gök yarılacak
 Korkunçluktan peygamberler diz çökecek
 Heybet ile o Azrail sana gelecek
 Gelin dostlar Hakk’a kulluk etmeyi bilin

7 İşte bu dünya geçici, kalıcı değil
 Karar edip bir yerde durmaz imiş
 Ölenler yine geri dönüp gelmez imiş
 Gelin dostlar Hakk’a kulluk etmeyi bilin

8 Kul Süleyman nasıl olacak senin işin
 Fayda etmez baban, anan, kardeşin
 Kendini kurtar şimdi, sıkıntılı başın
 Gelin dostlar Hakk’a kulluk etmeyi bilin

  36
1 Marifet denizinde dalgıç olup
 Muhabbet incilerini alasım gelir
 Tarikat meydanında kanatlanıp
 O Tûbâ ağacına konasım gelir

2 O Tûbâ dalları salınır kırılmaz
 “Allâh” diyen âşık gönüller yoksun kalmaz
 Âşık kullar “Allâh” dese kusurlu olmaz
 Âşık olup Allâh adını söyleyesim gelir

3 Âşık olup (aşk) denizine dalsam, yıkansam
 Masivallâh perdesini geçip galip gelsem
 Kendimden geçip sevgide sızıp aksam
 Tertemiz olup Hazret’ten yana varasım gelir

4 Allâh adını anmak âşıklardan eksik olmaz
 Gerçek kişi bu dünyaya istek duymaz
 Şaşkınlaşıp bu dünyaya değer vermez
 Ben dahi bu dünyayı bırakasım gelir

5 Allâh diye güvenerek Tûr’a çıkan
 Âşkın ateşiyle kaynayıp taşan
 Tecellînin nûruna aklı şaşan
 Ben(im) dahi Allâh diye varasım gelir



232

HAKÎM SÜLEYMÂN ATA 

6 Allâh yâdı köngüllerni kıldı hurrem
 Belh mülkin koyup gilim kiydi Edhem
 Gilim kiyüp hidâyetge urdı kâdem
 Hidâyetge andag kâdem urgum kilür

7 Gilim kiygen ‘âşık kullar Hak’ga barar
 Ol sırları dergâh içre kılur karâr
 Âhlarındin uşbu taglar sızıb kaynar
 Selîm bolup o gilimni kiygüm kilür

8 Selîm bolup sâfî bolup Cüneyd yanglıg
 Halknı koyup Hak’ga yansam Zünnûn yanglıg
 Nefsni basıp kahr kılsam Hasan yanglıg
 Azizlerge mutâbi‘at kılgum kilür

9 “Hû hû” tidi ma‘sıyetler tüz tag tüzdi
 “Allâh tidi tekebbürning öyin bozdı
 Meşâyihler bu halkani körklük tüzdi
 Men takı Sübhân tâbâ bargum kilür

10 Şevk şerâbı yitilip meni kıldı harâb
 Muhabbetning otı birle bagrım kebâb
 Didârnı rûzı kılsa İzim Vehhâb
 Darü’s-selâm serâyıga kirgüm kilür

11 Kul Süleymân gevher yanglıg hikmet tüzdi
 ‘Azîzlerning mehdi birle sözin yazdı
 Uzun tünni künge avlâp kâim turdı
 Du‘a okup revân hikmet aygum kilür

  37
 İbrahim Kıssası9

1 Eyâ dostlar İbrâhim’ning kıssasını
 Beyân iyley hayrân kalıng dostlarım a
 Hoca Ahmed’ing derd elem gussasını
 ‘Ayân iyley kulak salıng dostlarım a

2 Her kim iştip kulak salsa meded kılgay
 Rûz-ı mahşer şefkat kılıp kulın algay
 Yol adaşsa hâdî bolup yolga salgay
 İrenlerdin du‘â alıng dostlarım a
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6 Allâh’ın adını anmak gönülleri etti mutlu
 Belh ülkesini bırakıp çul giydi Edhem
 Çul giyip doğru yola attı adım
 Doğru yola girip onun gibi adım atasım gelir

7 Çul giyen âşık kullar Allâh’a varır
 O sırları dergah içerisinde eyler karar
 Âhlarından işte bu dağlar akıp kaynar
 Kusurlarımdan arınıp o çulu giyesim gelir

8 Kusurlarımdan arınıp tertemiz olup Cüneyd gibi
 Halktan kaçıp Allâh’a yönelsem Zünnûn gibi
 Nefsimi ezip üstün gelsem Hasan gibi
 Azizlere tâbi olasım gelir

9 “Hû hû” dedi, günahları dağı düzler gibi düzledi
 Allâh dedi, kibirlenmenin evini yıktı
 Şeyhler bu halkayı görklü düzdü
 Ben(im) dahi Allâh’tan yana varasım gelir

10 Şevk şarabı kıvama gelip beni etti harap
 Aşkın ateşi ile bağrım (oldu) kebap
 Cemâlini nasip etse ihsan edici Allâh
 Darü’s-selâm sarayına giresim gelir

11 Kul Süleyman inci gibi hikmet düzdü
 Azizlerin övgüsüyle sözünü yaydı
 Uzun gecede gün (doğana) dek namaz kıldı
 Dua okuyup hemen hikmet söyleyesim gelir

  37
 İbrahim Kıssası
1 Ey dostlar İbrahim’in hikayesini
 Anlatacağım, hayran kalın dostlarım ha!
 Hoca Ahmed’in derdini, elemini, kederini
 Açıklayacağım, kulak verin dostlarım ha!

2 Her kim işitip kulak verse yardım edecek
 Mahşer günü acıyarak kulunu alacak
 Yolunu şaşırsa rehber olup yolu gösterecek
 Erenlerden dua alın dostlarım ha!



234

HAKÎM SÜLEYMÂN ATA 

3 Süpri halkı du‘â almay rüsvâ boldı
 İki ‘âlem ortasıda gümrâh boldı
 Başı kaytıp ‘aklı kitip bî-râh boldı
 Nâdânlardin ‘ibret alıng dostlarım a

4 Süpri halkı İbrâhim’ning yolın tostı
 Acıglanıp cehil birle suga bastı
 Su içide İbrâhim’ning başın kisti
 Kolı kurup kattı biling dostlarım a

5 Kisgen zemân ol mel‘ûnnıng rengi uçtı
 La‘net yagıp bî-hoş bolup kanı kaçtı
 Zemân ötmey lahte lahte beyni tüşti
 Evliyâdın hazer kılıng dostlarım a

6 Evliyâlar gayret kılsa ‘âlem köygey
 Gayretidin yiri âsmân dâd iylegey
 Yiti kökdin mela’ikler yıglap kilgey
 Velî kilse hazır bolung dostlarım a
 
7 Sin velîni körey diseng seher turgıl
 Tünler kaytıp zikrin itip çehâr zarb urgıl
 Didârını körey diseng seyyâh bolgıl
 Seyyâh bolup didâr körüng dostlarım a

8 Hak zikrini iter irdi haber yitti
 Sultân Ahmed işitip munı özdin kitti
 Bir âh urdı ‘arşdin ötüp kökke yitti
 Siz hem iştip efgân kılıng dostlarım a

9 Cigergûşım ferzendim dip na‘ra tarttı
 Hazret pîrim köp yıgladı şevkı arttı
 Candın kiçken çın sûfîler kanlar yuttı
 Kanlar yutup nâlân bolung dostlarım a

10 İbrâhim’ni sufra üzre salıp kildi
 Hazret sultân körüp anı bî-hod boldı
 Ferzend üçün yürek bagrı kanga toldı
 Cannı birip cânân bolung dostlarım a
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3 Sâmirî’nin halkı dua almayacak, rezil oldu
 İki dünya arasında yolunu şaşırmış oldu
 Başı dönüp aklı gidip kötü yola saptı
 Bilmezlerden ibret alın dostlarım ha!

4 Sâmirî’nin halkı İbrahim’in yolunu kesti
 Öfkelenip cahillik ile suya bastı
 Su içinde İbrahim’in başını kesti
 Eli kuruyup katı(laştı), bilin dostlarım ha!

5 Kestiği zaman o lanetlinin rengi uçtu
 Lanet yağıp kendinden geçip kanı kaçtı
 Zaman geçme(den) parça parça beyni düştü
 Erenlerden sakının dostlarım ha!

6 Erenler gayret etse dünya yanacak
 Gayretinden yer (ve)gök doğru yola girecek
 Yedi gökten melekler toplanıp gelecek
 Eren gelse hazır olun dostlarım ha!

7 Sen ereni göreceğim dersen seherde kalk
 Uykudan geçip zikr edip “çehâr zarb” vur
 Cemâlini göreceğim dersen gezgin ol
 Gezgin olup cemâlini görün dostlarım ha!

8 Allâh’a zikr ederdi, haber ulaştı
 Sultan Ahmed işitip bunu kendinden geçti
 Bir ah çekti, arştan aşıp göğe ulaştı
 Siz de işitip feryat edin dostlarım ha!

9 “Ciğerimin köşesi oğlum” deyip bağırdı
 Saygıdeğer mürşidim çok ağladı, arzusu arttı
 Canından geçen gerçek sufîler kanlar yuttu
 Kanlar yutup ağlayan olun dostlarım ha!

10 İbrahim’i sofra üzerinde bırakıp geldi
 Hazret sultan görüp onu kendinden geçti
 Oğlu için yüreği, bağırı kan(l)a doldu
 Canını(zı) verip sevgili olun dostlarım ha!
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11 Vaveylatâ nedâmet dip çın sûfîler
 Tâkat kılmay özlerini köp urdılar
 Yaşın töküp hazret pîrim dip turdılar
 Yaşlar töküp giryân bolung dostlarım a

12 Ferzendim dip hazret sultân dag örtendi
 Rahmân Tangrım buyrugına boyun sundu
 Süpri halkı cefâ kılıp gümrâh boldı
 Muhlis bolup ihlâs kılıng dostlarım a

13 Sultân Ahmed kice kündüz kâyim turdı
 İbrâhim dip yürek bagrı kanga toldı
 Bir âh urdı yiri kökler cünbiş kıldı
 Evliyâdın korkup turung dostlarım a

14 Âsmândaki ferişteler mâtem tutdı
 Urgan âhı kökdin ötüp ‘arşga yitti
 Candın kiçken çın sûfîler kanlar yuttı
 Kanlar yutup gamga tolung dostlarım a

15 Evliyâlar bir âh ursa yeksân kılur
 Evliyâlar esrârını Tangrım bilür
 Zâhir bâtın barça işler ‘ayân turur
 Bir âh tartsa hazer kılın dostlarım a

16 Hak tâlibi giribânnı pâre kıldı
 Köksin yarıp özlerinni yara kıldı
 Derdi elem gussâlarnı çevre kıldı
 Yaka yırtıp ‘üryân bolung dostlarım a

17 Zâhir bâtın sultân irdi hiç kim bilmes
 Kâl (ü) hâldın habersizler sır ala almas
 Hâl bolmasa kâl ‘ilmidin yol tapılmas
 Kâl hâlını derber kılıng dostlarım a 

18 Ümid birlen ulug babam atın koydım
 Her bir körüp cân (u) dilde ihlâs koydum
 Babam bûyın sizdin alıp feyzge toydum
 Armân kıldı hâlin sorung dostlarım a
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11 Eyvah deyip pişmanlık duyan gerçek sufîler
 Dayanamayıp kendilerini pek üzdüler
 “Saygıdeğer mürşidim” deyip durdular
 Yaşlar döküp ağlayın dostlarım ha!

12 “Evladım” deyip Hazret sultan dağlandı, yandı
 Bağışlayıcı Allâh’ımın buyruğuna boyun eğdi
 Sâmirî’nin halkı eziyet edip sapmış oldu
 Hâlis sevgiyle Allâh’a bağlanın dostlarım ha!

13 Sultan Ahmed gece gündüz ayakta durdu
 “İbrahim” deyip yüreği, bağrı kanla doldu
 Bir ah çekti yer(ler), gökler sarsıldı
 Erenlerden korkup durun dostlarım ha!

14 Gökyüzündeki melekler mâtem tuttu
 Edilen ahlar gökten geçip arşa ulaştı
 Canından vazgeçen gerçek sufîler kanlar yuttu
 Kanlar yutup gamla dolun dostlarım ha!

15 Erenler bir ah çekse (her yer) dümdüz olur
 Erenlerin gizlerini Tanrı’m bilir
 Açık-gizli bütün işler ortaya çıkar
 (Erenler) bir ah çekse sakının dostlarım ha!

16 Allâh’ı arzulayan yakasını yırttı
 Göğsünü yarıp yüreğini yaraladı
 Derdini, elemini, kederlerini dost edindi
 Yaka yırtıp çıplak olun dostlarım ha!

17 Açık-gizli sultan idi hiç kimse bilmez
 Sözden ve hâlden habersizler sırra erişemez
 Hâl olmasa söz ilminden yol bulunmaz
 Söz hâlini giriş kapısı yapın dostlarım ha!

18 “Ümit ile ulu babamın adını koydum
 Her bir görüp can ve gönülde hâlis sevgi koydum
 Babamın kokusunu sizden alıp sırlara doydum”
 Hasret çekti, hâlini sorun dostlarım ha!
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19 İbrâhim’ge şek kiltürgen kelipsini
 İşitip okung min aytayın bul kıssanı
 Hânkâhda berkittiler câm kâseni
 İşitip munga kulak salıng dostlarım a

20 Evliyâga ‘ayân irdi alganları
 Kasdın alıp bul koynıga salganları
 Hankâhdın çıkıp dem dem külgenleri
 Berdâş kılıp itmiş biling dostlarım a

21 Velî bolsa alganlarnı bilmes mudi
 Yoklap kilip bizdin câmın almas mudi
 Gavga kılıp bizni rüsvâ kılmas mudi
 Aytıp küldi hâzır bolung dostlarım a

22 İr evliyâ gayret kıldı yir titredi
 Yirde kökde melek yıglap kök botradı
 Kaşı tüşüp baraş bolup ol kökredi
 Beter bolsun du‘â kılıng dostlarım a

23 Heme nâdân yıgılıp kilip ‘özr ayttılar
 İr evliyâ gazab kılıp köb söktiler
 Şakir bolup kıble sarı tiz büktiler
 Evliyâga ‘özr kılıng dostlarım a

24 Bakıb aydı atkan oknı tapıp bolmas
 Hak aldıda hâzır ‘aybını yapıp bolmas
 Günâhlarnıng tagdın agır ötüp bolmas
 Hakk’a aytıp Hakk’a yıglang dostlarım a

25 Kamug nâdân hânkâhdin ulup çıktı
 Nedâmetde saç (u) sakal yolup çıktı
 Hasret kılıb derdi gamga tolup çıktı
 Evliyâga ihlâs kılıng dostlarım a

26 İ‘tikâdlık çın bendeler velî boldı
 Her hâcetin Hak’dın tilep celî boldı
 İhlâs kılıp firdevs cennet güli boldı
 Gül gül bolup kah kah külüng dostlarım a
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19 İbrahim’den şüphe edenler gelecek
 İşitip okuyun ben anlatayım bu hikayeyi
 Tekkede sağlamlaştırdılar cam kâseyi
 İşitip buna kulak verin dostlarım ha!

20 Erenlere açık idi alanları
 Kasdettiğini alıp bu(nu) koynuna bırakanları
 Tekkeden çıkıp zaman zaman gülenleri
 Uzaklaştırmış bilin dostlarım ha!

21 Ermiş olsa alanları bilmez miydi?
 Sorup gelip bizden camını almaz mıydı?
 Kavga edip bizi rezil etmez miydi?
 Söyleyip güldü, hazır olun dostlarım ha!

22 Eren, evliyâ gayret etti yer titredi
 Yerde, gökte melek(ler) ağlayıp pek üzüldü
 Kaşı düşüp hasta olup o gürledi
 Beter olsun, dua edin dostlarım ha!

23 Bütün bilgisizler toplanıp gelip özür dilediler
 Eren, evliyâ öfkelenerek pek çok sövdüler
 Şükrederek kıbleye doğru diz çöktüler
 Erenlerden özür dileyin dostlarım ha!

24 Bakıp dedi: “At(ıl)an oku bulan olmaz
 Hak huzurunda, göz önünde ayıbını yapan olmaz
 Günahları dağdan (daha) büyük olmaz”
 Allâh’a söyleyip Allâh’a ağlayın dostlarım ha!

25 Bütün bilgisizler tekkeden ağlayarak çıktı
 Pişman olarak saç (ve) sakallarını yolarak çıktı
 Hasret çekip dert ve kederle dolup çıktı
 Erenlere hâlis sevgi gösterin dostlarım ha!

26 İnançlı gerçek kullar ermiş oldu
 Her ihtiyacını Hak’tan dile(diği için) gerçek oldu
 Riyâsız sevgi gösterip cennetin gülü oldu
 Sevinerek kahkahalarla gülün dostlarım ha!
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27 Sırat kiçmey kah kah külmek ‘aynı hatâ
 Hak’dın iştip yıglar irdi hak Mustafâ
 Sözni iştip ‘amel kılmas her bî-vefâ
 İştip sözni ‘amel kılıng dostlarım a

28 Sultân Ahmed İbrâhim’ni kolga aldı
 Başı teni cünbiş kıldı Hak uladı
 Cenâzesin okup barça kürge koydı
 San‘atıga boyun sunıng dostlarım a

29 Üç kün ötmey Süpri halknı demi çıktı
 Bir pâresin kolap kilip yirge soktı
 Ba‘zılarnı yürek bagrı irip aktı
 Kahrı katıg korkup turung dostlarım a

30 Demin körüp öz özidin hayrân kaldı
 Yilip yügürüp birbiridin haber aldı
 Nâmûs kılıp ölmesdin burun yüz ming öldi
 Cezâ birip yeksân kılıng dostlarım a

31 Evliyâlar kuş dik uçar kayda hâzır
 Bâtınları ‘arşnı kizer yörüp âhir
 Közin açıp didâr körgey rûhı tâhir
 Tâhir bolup didâr körüng dostlarım a

32 Her evliyâ bir tâ‘ife kerâmetler
 Nâçiz kılur evliyânı melâmetler
 Tangla barsa çendân kılgay nedâmetler
 Nâ-cünbişlerge la‘net kılıng dostlarım a

33 Hakîm Ata Kul Süleymân aydı hikmet
 Hazret pîrim ‘arşdin bülend birdi himmet
 Yâ Hakîm dip hâlim sorsa tâc-(ı) devlet
 Men garibni du‘â kılıng dostlarım a

  3810

1 İngregil ‘âşık seherde ol visâl-i yâr üçün
 Vâlih ü divâne bolgıl lezzet-i didâr üçün

2 Sin hakîkat ‘âşık irseng na‘re urgıl her sabâh
 Bülbüli tûtîni körgil ne kılur gülzâr üçün
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27 Sırat’ı geç(e)meyecek kah kah gülmek, aynı hâtâ
 Hak’tan işitip ağlar idi doğru Mustafa
 Sözünü işitip ibâdet etmez her vefâsız
 İşitip sözünü ibâdet edin dostlarım ha!

28 Sultan Ahmed, İbrahim’i kol(lar)ına aldı
 Başı, bedeni kımıldadı, Hakk’a ulaştı
 Cenâzesi(ne) okuyup hepsi mezara koydu
 Hünerine itaat edin dostlarım ha!

29 Üç gün geçmeden Sâmirî halkının zamanı geldi
 Bir bölüğünü önüne katıp getirerek yere soktu
 Bazılarının yüreği, bağrı eriyip aktı
 Allâh’ın katı gazabından korkun dostlarım ha!

30 Olanları görüp kendi kendisine hayran oldu
 Yelip koşup birbirinden haber aldı
 Utanıp ölmezden önce yüz bin (kez) öldü
 (Özünüze) ceza verip ölmeden ölün dostlarım ha! 

31 Erenler kuş gibi uçar her yerde hazır
 Ruhları arşa gider yürüyüp nihayet
 Gözünü açıp Allâh’ın cemâlini görecek ruhu temiz
 Temizlenip Allâh’ın cemâlini görün dostlarım ha!

32 Her ermiş (gösterir) birtakım kerâmetler
 Hiç eder ermişi ayıplanmalar
 Seher vakti kalksa o denli edecek pişmanlıklar
 İbâdetsizlere lanet edin dostlarım ha!

33 Hakîm Ata Kul Süleymân söyledi hikmet
 Ulu şeyhim arştan da yüce yaptı yardım
 “Ey Hakîm” deyip hâlimi sorsa o taç sahibi
 Ben garibe dua edin dostlarım ha!

  38
1 Ağla âşık seherde o sevgiliye kavuşmak için
 Kendinden geç sevgilinin güzelliğinin tadı için

2 Sen gerçek âşık isen âh eyle, ağla her sabah
 Bülbülü, tutiyi gör, ne ederler gül bahçesi için
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3 Mest-i bî-hod bolgıl imdi sin özüngdin her zemân
 Ni üçün murdâr yörürsin bu has-ı murdâr üçün

4 Zikr ü tâ‘at birle bolgıl Hak yolıda sin müdâm
 Kılmaduk dostlar cihânda zârlık didâr üçün

5 Kul Süleymân yangıl imdi fakru fahriga niyâz
 Şükr kıl elhamdüli’llâh her zamân ikrâr üçün

  3911

1 Âlimler ‘ilmi birle boldı ‘azîz 
 Câhiller cehli birle kaldı ‘âciz
 Kul bolup hazretingde nedâmetsiz
 Nedâmedde bolup kulluk kılmak kerek

2 Allâh yâdı köngüllerde fenâ bolsa
 Açılur bâtın kaçan Rab’din nidâ kilse
 Mürîd kerek Bâyezid dik safâ bolsa
 Andag mürîd murâdıga yitmek kerek

3 Dergahıga yastaganlar murâd tapar
 Kimni körse Hızır bilip kolın öper
 Kiçe kündüz köz yaşını yüzge siper
 Hâlis bolup işikide yatmak kerek

4 Hâlis bolmay mürîd köngli safâ bolmas
 Hâlis bolgan muhlislerde hevâ bolmas
 Şek kiltürgen mürîdlerde halâ bolmas
 Şam (u) sabâ hizmetde turmak kerek

5 Mürîd kerek köngli temâm birse pîrge
 Andın songra pîr mezârı bolsa anga
 Ehl (ü) ‘ayâl hânumânın birse anga
 Hâlis bolgan maksuduga yitmek kerek

6 Her mürîdning Ka‘be’sidür eger bilse
 Şeksiz bolur pîr şerâbın mürîd alsa
 Kayu mürîd pîr sarıga şek kiltürse
 Kıyâmet kün tonguz sûret koymak kerek
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3 Kendinden geçmiş (bir) sarhoş ol şimdi sen her zaman
 Ne için (kendini) murdâr edersin bu murdâr çöplük için

4 Zikr ve ibâdet ile hem hâl ol Hak yolunda sen devamlı
 (Bu) dünyada ağlamadık dostlar Allâh’ın cemâli için

5 Kul Süleymân dön şimdi “Fakirlik fahrımdır”a selâm 
 Şükür et elhamdü li’llâh her zaman ikrâr için

  39
1 Âlimler ilim(ler)i ile oldu azîz
 Câhiller bilgisizlik(ler)i ile kaldı âciz
 Kul olup huzurunda pişmanlıksız
 Pişmanlık gösterip kulluk etmek gerek

2 Allâh’ı zikretme gönüllerde yok olsa
 Açılır sırlar ne zaman Allâh’tan çağrı gelse
 Mürîd olmalı Bâyezit gibi safâ olsa
 Onun gibi mürîdin murâdına ulaşması gerek

3 Dergaha bağlananlar isteklerine kavuşur
 Kimi görse Hızır sanıp elini öper
 Gece gündüz göz yaşını yüzüne döker
 Arınıp eşiğinde yatmak gerek

4 Arınmayan mürîdin gönlü safâ bulmaz
 Arınan içi temizlerde (dünyevî) istek olmaz
 Şüphe eden mürîdlere bağış olmaz
 Akşam ve sabah hizmet etmek gerek

5 Mürîd olmalı gönlünü tamamıyla verse şeyhe
 Ondan sonra şeyhin iltifatı olsa ona
 Aile fertlerini, evini barkını verse ona
 (Arzulardan) arınanın maksadına ermesi gerek

6 Her mürîdin Kabe’sidir eğer bilse
 Şüphesi kalmaz şeyhin şarabından mürîd içse
 Hangi mürîd şeyhine karşı şüphe duysa
 Kıyamet günü domuz şekline girmesi gerek
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7 Bolgum tiyü irenlerning sohbetide
 Katıg korkgıl El Kâri‘at âyetide
 Yevme yekûnün nâsü ke’l ferâşi sâ‘atinde
 Köp yıglagan tangla barıp külmek kerek

8 Sıgnıp kildim eyâ şeyhim dergâhınga
 Şeyh İbrâhim ferzendleri Şeyh Ahmed’ge
 Lâyık bolgum tiyü kildük bergâhınga
 Bu dünyânı terk (ü) teslîm kılmak kerek

9 Kul Süleymân kiçkil imdi candın revân
 Tüni küni dilde aygıl tilde îmân
 Kitsün imdi bâtınıngdın gaflet tuman
 Mundın köçüp ol menzilge kitmek kerek
  
  4012

1 Hak Ta‘âlâ ‘Azrâ’il’ga fermân kılsa
 Melekü’l-mevt cân algalı karşu kilse
 ‘Azrâ’îl ‘azîz cânnı alur bolsa
 Bu hâletde ölüp barsam ni kılgay min

2 Yaman yolda işlerimni terk kılmadım
 Harâm yidim içdim hiç fark kılmadım
 Hak yolında cân tartıban sarf kılmadım
 Bu hâletde ölüp barsam ni kılgay min
  
3 Min ölsem karındaşlar yıglagaylar
 Saçıp yayıp yaka yırtıp agnagaylar
 Âhiret menziliga tapşurgaylar
 Min anda tınmay yatsam ni kılgay min

4 Yumakga hem bir kazan su ısıtgaylar
 Başımdın ayakımga çaykagaylar
 Şerî‘atnı ber-pâ kılıp pâk kılgaylar
 Necâsetdin ayrılmasam ni kılgay min

5 Altı karı bözni yana kitürgeyler
 Başımdın ayakımga çulgagaylar
 Üç yirimdin muhkem tutup baglayalar
 Ni yingi bar ni yakası ni kılgay min



245

HİKMETLER VE KISSALAR

7 Olayım diye erenlerin sohbetinde
 Pek çok kork “El Kâri‘at” âyetinden
 “Yevme yekûnü’n-nâsu ke’l-ferâşi” saatinde
 Çok ağlayanın seher vakti varıp gülmesi gerek

8 Sığınıp geldim ey şeyhim dergahına
 Şeyh İbrahim’in evlatları Şeyh Ahmed’e
 Layık olayım diye geldik huzuruna
 Bu dünyayı terk ve teslim etmek gerek

9 Kul Süleyman geç şimdi canından
 Gece gündüz gönülden söyle dilde(ki) imânı
 Gitsin şimdi içinden dalgınlık, duman
 Buradan göçüp konaklanacak yere gitmek gerek
 
  40
1 Yüce Allâh, Azrail’e buyruk verse
 Ölüm meleği can almak için karşı gelse
 Azrail aziz canı alacak olsa
 Bu durumda ölüp gitsem ne yapacağım ben?

2 Kötü yolda işlerimi terk etmedim
 Haram yedim içtim hiç fark etmedim
 Allâh yolunda can vermeye gayret etmedim
 Bu durumda ölüp gitsem ne yapacağım ben?

3 Ben ölsem kardeşler ağlayacaklar
 Göz yaşlarını saçıp yaka yırtarak debelenecekler
 Ahiretteki ebedî mekâna teslim edecekler
 Ben orada rahatsızca yatsam, ne yapacağım?

4 Yıkamak için de bir kazan su ısıtacaklar
 Başımdan ayağıma (dek) yıkayacaklar
 Şeriatın gereğini yapıp pâk edecekler
 Kirden, pisten arınmazsam ne yapacağım ben?

5 Altı kadın kefenliği getirecekler
 Başımdan ayağıma (dek) bürüyecekler
 Üç yerimden sağlamca bağlayacaklar
 Ne kolu var ne yakası, ne yapacağım ben?
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6 Tört ayaklık cânsız Burak kitürseler
 Her yirimdin muhkem tutup mindürseler
 Âhiretning menzilige yildürseler
 Min anda tüşüp kalsam ni kılgay min

7 İltip mini koysalar tofrak ara
 Ferişteler kirip kilse bizni sora
 Men Rabbük dip su’al kılsa Rabbim Allâh
 Rabbim Allâh diy’almasam ni kılgay min

8 Yılan çıyan yügürüşüp karşu kilse
 Bagrım yiyüp kökrekime ayak koysa
 ‘Amellıglar îmân iltip amân kalsa
 Îmân alıp bara’lmasam ni kılgay min

9 Kul Süleymân kiçe kündüz mungın aydı
 Mungı birle münâcâtnı digen irdi
 Bende ‘âsî günahını imdi koydı
 İmdi koymak asıg kılmas ni kılgay min

  4113

1 Lâ-mekânda yir yaratdı Ugan Kâdir
 Hak fermânın tutmaganlar kirsün tiyü
 Lâ-taknatü fermânını tutmaganlar
 Kirip anda özin özi körsün tiyü

2 Ol mekânda yir yaratdı yitti kogug
 Kudret birle yaratıldı yitti tamug
 Kıyâmet kün kirer anda kâfir kamug
 Kirip anda ‘âsî kullar körsün tiyü

3 Ol mekânnıng bir atıdur Dâr-üs-Sakar
 Zehr (ü) zakkûm iring kanı su dik akar
 Örtensün dip ferişteler otnı yakar
 Alıp andın ‘âsî kullar içsün tiyü

4 Ol zakkûmdın ‘âsî kullar alıp içkey
 Tirileri kül boluban kurup uçkay
 Korkunçıdın peygamberler tizin kuçkay
 Nidâ kilgey yana iring içsün tiyü
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6 Dört ayaklı cansız Burak getirseler
 Her yerimden sağlam tutup bindirseler
 Ahiretteki makamıma götürseler
 Ben orada düşüp kalsam ne yapacağım ben?

7 Götürüp beni koysalar toprak içine
 Melekler girip gelse bize sor(s)a
 “Rabb’in kimdir?” deyip sorsa, Rabb’im Allâh
 “Rabb’im Allâh” diyemezsem ne yapacağım ben?

8 Yılan çıyan koşuşup karşı gelse
 Bağrımı yiyip göğsüme ayak bassa
 İbâdet sahipleri imân iletip yardım etse
 İmân alıp varamazsam ne yapacağım ben?

9 Kul Süleymân gece gündüz sıkıntısını söyledi
 Sıkıntısıyla Allâh’a yakarışını söyleyen idi
 Âsî kul günahını şimdi itiraf etti
 Şimdi itiraf fayda sağlamaz, ne yapacağım ben?

  41
1 Mekânsızlıkta yer yarattı Kudretli Allâh
 Allâh’ın buyruğuna uymayanlar girsin diye
 “Lâ-taknatü” buyruğuna uymayanlar
 Girip orada kendi kendisini görsün diye

2 O mekânda yer yarattı yedi kovuk
 Kudret ile yaratıldı yedi cehennem
 Kıyamet günü girer oraya bütün kâfir(ler)
 Girip orada âsî kulları görsün diye

3 O mekânın bir adı (da) cehennemdir
 Zehir, zakkum ve irin(li) kan su gibi akar
 Yansın deyip melekler ateşi yakar
 Alıp ondan âsî kullar içsin diye

4 O zakkumdan âsî kullar alıp içecek
 Derileri kül olup kuruyup uçacak
 Korkudan peygamberler dizini kucaklayacak
 Ses gelecek “Yine irin içsin” diye



248

HAKÎM SÜLEYMÂN ATA 

5 Üç yüz altmış arşun irür ol yılanlar
 Kudret birle yaratılmış andag mârlar
 Özi anıng nâr-ı cahîm atlıg gârlar
 Aytur kılmas ‘âlem tilin sorsun tiyü

6 Bilmes irdi Hakîm sözning ak karasın
 Sözle tiyü kulga kıldı Hak nidâsın
 Sözi içre bolsa kiçür söz hatâsın
 Destûr boldı bu sözlerni aytsun tiy
  
  4214

1 Âdemî gafîl irür bilmes başıga ni kilür
 Tanglagı künni sagınmas kün be kün dip iş kılur

2 Tanglayur ol âdemî haklık hakını bilmeyür
 Kayda bir bâtılnı körse kaytayın anı kılur

3 Âdemî magrûr bolup arturur mâl (u) tavar
 Mâl artmakdın ni hâsıl künde ‘ömring kem bolur

4 Munça ölgenlerni körse ‘ibret almas bagrı taş
 Ol karanggu gûrnı körseng anda zehreng yarılur

5 Köksünge minse melek kökke tikilgey közlering
 Kız ogul mâl u tavardın anda köngling ayrılur

6 Dime sin kim kılganımnı sormagaylar anda dip
 Her nime kim sin kılıp sin zerre kalmay sorulur

7 Barça canlıglar kutulmas bu ölüm çengâlidin
 Fahr-i ‘âlem Mustafâ’nı koymadı kim kutulur

8 Kul Süleymân yıglaban közdin akızdı yaşını
 Bir Hudâ’dın özgesi bilmes başıga ni kilür

  4315

1 Kiter min dip yol başıga kilip yörgil
 Melekü’l mevt kilse fursat birmes irmiş
 Bu dünyâda nefs murâdın hâsıl kıldım
 Sorug bolsa nitek cevâb bir’algay min



249

HİKMETLER VE KISSALAR

5 Üç yüz altmış arşındır o yılanlar
 Kudret ile yaratılmış böyle yılanlar
 Kendisi onun cehennem adlı mağaralar
 Söyletmez eder herkesin dilini emsin diye

6 Bilmez idi Hakîm sözünün akını karasını
 Söylemek için insan(lar)a Allâh’ın sözlerini
 Sözü içinde olsa, geçir(ir) sözün hatâsını
 İzin verildi bu sözlerini söylesin diye

  42
1 İnsanoğlu gafîldir bilmez başına ne gelir
 Düşünmez, “Gün gündür” deyip davranır

2 Şaşırır insanoğlu doğruluğun doğrusunu bilmez
 Nerede bir yanlış görse, yine onu eyler

3 İnsanoğlu gururlu olup artırır mal ve servetini
 Mal artırmaktan ne kazanır, her gün ömrü kısalır

4 Bunca ölenleri görse ders almaz bağrı taş (olan)
 O karanlık kabri görsen orada cesaretin kırılır

5 Göğsüne otursa melek göğe dikilecek gözlerin
 Kız, oğul, mal ve servetten orada gönlün ayrılır

6 Deme sen ki “Yaptıklarımı sormayacaklar orada”
 Her ne ki sen yaptın, zerre kalmayacak sorulur

7 Bütün canlılar kurtul(a)maz bu ölüm pençesinden
 Âlemin övüncü Mustafa’yı bırakmadı ki kurtula

8 Kul Süleymân ağlayıp gözden akıttı yaşını
 Bir Hudâ’dan başkası bilmez başına ne gelir

  43
1 Giderim deyip yol başına gelip yürü
 Ölüm meleği gelse fırsat vermez imiş
 Bu dünyada nefsin isteklerini yerine getirdim
 Sorgu olsa nasıl cevap vereceğim ben?
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2 Nefs rûhımga vezir bolup yaman kıldı
 Sorug bolsa nitek cevâb bir’algay min
  
3 Bu dünyâda nefsim birle magrûr boldum
 Dünyâ sivgen harîslerge yâri birdim
 Dünyâ sivip âhiretdin gâfil boldum
 Sorug sorsa nitek cevâb bir’algay min

4 Niçük bolgay kıyâmetde mining işim
 ‘Azâb-ı gûrge tar lahdde munglug başım
 Allâh diben akuzmadım közdin yaşım
 Sorug sorsa nitek cevâb bir’algay min

5 Fâsık fâcir hayvân birle bâzâr kıldım
 Küçüm yitken mü’minlerni âzâr kıldım
 Fakr (u) miskîn dervişlerni bîzâr kıldım
 Sorug sorsa nitek cevâb bir’algay min

6 Günâh kılıp Hâlık emrin hiç kılmadım
 Hakga yakın mü’min könglin hiç almadım
 Gaflet birle kiçti ‘ömrim hiç tuymadım
 Sorug sorsa nitek cevâb bir’algay min

7 Bu dünyâda hiç çıkmadı yahşı adım
 Barça mindin bîzâr boldı yok uyatım
 Nitek bolgay âhiretde mining dûdım
 Sorug sorsa nitek cevâb bir’algay min

8 Nefs itini kova kova yoldın azdım
 Bu it birle hem-râh bolup munda kizdim
 Ma‘siyyetning deryâsıga çomup yüzdim
 Sorug sorsa nitek cevâb bir’algay min

9 Kul Süleymân tüni küni yoldın azdım
 Dünyâ hırsın kova kova Hak’ga yazdım
 Tiriglikning şükrin bilmey munda kizdim
 Sorug sorsa nitek cevâb bir’algay min
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2 Nefs ruhuma vezir olup kötülük yaptı
 Sorgu olsa nasıl cevap vereceğim ben?

3 Bu dünyada nefsim ile mağrur oldum
 Dünyayı seven açgözlülere yardım ettim
 Dünyayı sevip âhreti unutmuş oldum
 Sorgu sorsa, nasıl cevap vereceğim ben?

4 Nasıl olacak kıyâmette benim işim?
 Kabir azâbına dar mezarda sıkıntılı başım
 Allâh diyerek akıtmadım gözden yaşım
 Sorgu sorsa nasıl cevap vereceğim ben?

5 Günâhkâr, sapmış, hayvan ile alış-veriş ettim
 Gücümün yettiği müminleri azarladım
 Fakir (ve) zavallı dervişleri küstürdüm
 Sorgu sorsa nasıl cevap vereceğim ben?

6 Günâh işleyip Yaratan’ın emrini hiç yapmadım
 Allâh’a dost müminin gönlünü hiç almadım
 Gaflet ile geçti ömrüm hiç farkında olmadım
 Sorgu sorsa nasıl cevap vereceğim ben?

7 Bu dünyada hiç çıkmadı iyi(ye) adım
 Herkes benden bıkıp usandı yok utanmam
 Nasıl olacak âhrette benim ateşim?
 Sorgu sorsa nasıl cevap vereceğim ben?

8 Nefs itini kovalaya kovalaya yoldan saptım
 Bu it ile yol arkadaşı olup burada gezdim
 Günâhın denizine dalıp yüzdüm
 Sorgu sorsa nasıl cevap vereceğim ben?

9 Kul Süleymân gece gündüz yoldan saptım
 Dünya hırsının peşinden Allâh’a karşı geldim
 Yaşadığıma şükretmeyerek burada gezdim
 Sorgu sorsa nasıl cevap vereceğim ben?



252

HAKÎM SÜLEYMÂN ATA 

  4416

1 Öz nûrıdın yaratıpdur Muhammed’ni
 Sivgen üçün anı mahbûb kılmadı mu
 Bargıl Burâk dostum sini minsün tiyü
 Düşenbe kün ân-hazerat kilmedi mü

2 Cebrâ’il rehberi boldı kılmay tâ‘at
 Karanggu nûrdın çerâg yaktı Rezzâk
 Turfetü’l-‘ayn içre kirdi bastı ayak
 Bir demde dergâhıga barmadı mu

3 Kâbe kavseyn bardı hûrlar sundı kâse
 İçip anı hiç kalmadı gam (u) gussa
 Ümmetni ötünüp aldı ikki hisse
 Andın songra bir hissesi kalmadı mu

4 Melâ’ikler ikrâm kıldı cümle kamug
 Açıldı sikkiz behişt nûrdın kogug
 Kördi Resûl ata ana yandı tamug
 Ötünüp ümmetini almadı mu

5 Ümmet üçün terk ittiler uykusını
 Koymadılar ümmetining kaygusını
 Yahşı ta‘âm yimey koyup agusını
 Gül yüzleri za‘ferân dik solmadı mu

6 Anadın tugdı yıglap didi ümmet
 Baş secdege koya birdi kılmay fursat
 Yahşı cihân içre kildi nûr-ı rahmet
 Anıng nûrı birle ‘âlem tolmadı mu

7 Resûlu’llah ümmetim dip kıldı sefer
 Mihr-bân ol anadın biz bî-haber
 Kul Süleymân Resûl aydı yevmü’l-beşer
 Ni aydı kim barı tamâm bolmadı mu
  
  4517

1 Tecellîning makâmında asru ulug
 Ol makâmda Hak dîdârı kılır tulû‘
 Anı körgen ‘âşıklarnıng köngli sınug
 Köngli sınmas pîr hizmetin kılmagunça
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  44
1 Kendi nûrundan yaratmıştır Muhammed’i
 Sevmek için O’nu sevgili yapmadı mı?
 “Var git Burak, dostum sana binsin” diye
 Salı günü o hazretler gelmedi mi?

2 Cebrail rehberi oldu, yapmaya ibâdet
 Karanlık(ta) nûrdan çıra yaktı Rezzâk
 Göz açıp kapayıncaya dek girdi, attı adım
 Bir anda dergahına varmadı mı?

3 Yerden göğe vardı, huriler kâse sundu
 İçip onu hiç kalmadı üzüntü (ve) kederi
 Ümmetine yalvararak aldı iki hisse
 Ondan sonra bir hissesi kalmadı mı?

4 Melekler hürmet etti hep birlikte
 Açıldı sekiz cennet(in) nurdan kovuğu
 Gördü Resul ana-babasını yanar cehennemde
 Yalvarıp ümmetini almadı mı?

5 Ümmeti için terk ettiler uykusunu
 Bırakmadılar ümmetinin kaygısını
 Güzel yiyecek yemeyip koyup agusunu
 Gül yüzleri safran gibi sararmadı mı?

6 “Anadan doğdu ağlayarak” dedi ümmet
 Başını secdeye koyuverdi fırsat vermeden
 Güzel dünyâ içine geldi bağış nûr(lar)ı
 O’nun nûru ile âlem dolmadı mı?

7 Allâh’ın elçisi “Ümmetim” deyip sefer eyledi
 Nûr yüzlü o anadan biz habersiz
 Kul Süleymân, Peygamber dedi insanlık günü
 Ne söyledi ki hepsi tamam olmadı mı?

  45
1 Tecellî makamında pek çok ulu
 O makamda Allâh’ın cemâli görünür
 O’nu gören âşıkların gönlü kırık
 Gönlü kırılmaz şeyh hizmeti görmeyince
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2 Tecellîning makâmıga yitey diseng
 Ol makâmda cânnı kurbân itey diseng
 İsmâ‘il dik ‘azîz cândın kiçey diseng
 Kiçip bolmas pîr hizmetin kılmagunça

3 Tecellîning tevhîd atlıg dırahtı bar
 Ol dırahtnıng sâyesinde18 rahmet yıgar
 Ol sâyedin ‘âşıkları Burâk sürer
 Minip bolmas pîr hizmetin kılmagunça

4 Tecellîning makâmıga yitken kişi
 Hûrlar birle sohbet itmek anıng işi
 Şems (ü) kamer yanglıg yarur içi taşı
 Râhat tapmas pîr hizmetin kılmagunça

5 Tecellîning makâmıga uçay diseng
 Ol makâmda hûru’l-kusûr kuçay diseng
 İrenler dik ‘ışk şarâbın içey diseng
 İçip bolmas pîr hizmetin kılmagunça

6 Tecellîning makâmıdur ‘aceb makâm
 Mey içer ‘âşıkları ‘ale’d-devâm
 Anı içken ‘âşıklarnıng işi tamâm
 Tamâm olmas pîr hizmetin kılmagunça

7 Tarîkatda pîr hizmeti irâdetdür
 İrâdetlig ‘ibâdeti sa‘âdetdür
 İrâdetsiz ‘ibâdeti işâretdür
 Anı bilmes pîr hizmetin kılmagunça

8 Şerî‘atda hâs müsülmân boldı tilim
 Tarîkatda min bolmadım kalb-i selîm
 Tâ‘atsızın tün kün batgan murdâr tenim
 Hiç pâk bolmas pîr hizmetin kılmagunça

9 Kul Süleymân tarîkatda aydı munı
 Defter kılıp ‘âlem içre yaydı munı
 Her ‘âşıka kirek bolsa uşbu ma‘nî
 Ma‘nî bilmes pîr hizmetin kılmagunça
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2 Tecellî makamına ulaşayım desen
 O makamda canı(mı) kurban edeyim desen
 İsmail gibi aziz candan geçeyim desen
 Geçmek olmaz şeyh hizmeti görmeyince

3 Tecellînin tevhid adlı ağacı var
 O ağacın gölgesinde bağış yağar
 O gölgenin âşıkları Burak’a biner
 Binmek olmaz şeyh hizmeti görmeyince

4 Tecellî makamına ulaşan kişi
 Cennet kızları ile sohbet etmek onun işi
 Güneş ve ay gibi aydınlanır içi dışı
 Rahat olmaz, şeyh hizmeti görmeyince

5 Tecellî makamına uçayım desen
 Orada cennet kızlarını kucaklayayım desen
 Erenler gibi aşk şarabını içeyim desen
 İçmek olmaz şeyh hizmeti görmeyince

6 Tecellî makamı şaşırtıcı (bir) makam
 Aşk şarabı içer âşıkları sürekli olarak
 Onu içen âşıkların iş(ler)i tamam
 Tamam olmaz şeyh hizmeti görmeyince

7 Tarikatta şeyhe hizmet istekledir
 İstekle yapılan ibâdet mutluluktur
 Gönülsüzün ibâdeti gösteriştir
 Onu bilmez şeyh hizmeti görmeyince

8 Şeriatta has müslüman oldu dilim
 Tarikatta olmadım ben kalbi doğru
 İbâdetsiz gece gündüz yok olan pis bedenim
 Hiç pâk olmaz şeyh hizmeti görmeyince

9 Kul Süleymân tarikatta dedi bunu
 Defter edip âlem içinde yaydı bunu
 Her âşığa gerekli olsa bu anlam
 Anlamı anlayamaz şeyhe hizmet etmeyince



256

HAKÎM SÜLEYMÂN ATA 

  4619

1 Uşbu demning kıymetin bilsek kirek dostlarım
 Hazretiga köp şükr kılsak kirek dostlarım

2 Tarîkatıng bâgında türlüg çiçek şad-hezâr
 Her halkada bir çiçek bolsa kirek dostlarım

3 Hayr (u) ihsân kılganlar ölmediler bu dünyâda
 Öz mâlıdın tasarruf kılsa kirek dostlarım

4 Garîblıknı çikmeyin bilmes garîb hâlindin
 Garîblerning hâlindin bilse kirek dostlarım

5 Aktursa ‘ışk cür‘âsın yanar köyer köp köngül
 ‘Işk otıga yakılıp köyse kirek dostlarım

6 ‘Işksız cânlar yörürler tirig min dip şad-hezâr
 ‘Işksız cânlar yörgünçe ölse kirek dostlarım

7 Üç ming yıllık Sırâtnı kurdı ümmet hakkıga
 Allâh dimes kullarga tursa kirse kirek dostlarım

8 Allâh digen kullarga baglar yitti tamugnı
 Uçmah işki açılıp kirse kirek dostlarım

9 Kul Süleymân armânın kılurga dip hizmetin
 Hizmet birle adagnı alsa kirek dostlarım
  
  4720

1 İngreyü ingreyü mecnûn tilbe boldım min
 Ârâm karâr kılmayın îmân ‘atâ boldım min

2 Zâhirlerim yıkıldı vecd ü hâlet yakıldı
 Sırr (u) esrâr atıldı ‘inâyetin boldım min

3 Fâzıl kıldı ‘inâyet vâsıl kıldı irâdet
 Agyârdın hem ferâgat vücûdsızın kaldım min

4 Aslım yoklık ‘âlemdin âhir kıldı Âdemdin
 Muhib cânnı ol demdin erni tiyü koldum min



257

HİKMETLER VE KISSALAR

  46
1 Bu ânın kıymetini bilmemiz gerek dostlarım
 Allâh’a çok şükür etmemiz gerek dostlarım

2 Tarikatın bağında türlü çiçek çok mutlu
 Her halkada bir çiçeğin olması gerek dostlarım

3 Hayır ve bağış yapanlar ölmediler dünyada
 Kendi malından tasarruf etmek gerek dostlarım

4 Hasretliği çekmeyen bilmez garibin hâlinden
 Hasret çekenlerin halini bilmek gerek dostlarım

5 Akıtsa aşk damlasını yanar yakılır çok gönül
 Aşk ateşine yakılıp yanmak gerek dostlarım

6 Aşksız kişiler yürürler “Diriyim” deyip çok mutlu
 Aşksız kişiler yürüyünce ölmesi gerek dostlarım

7 Üç bin yıllık Sırât’ı kurdu ümmet hakkına
 Allâh demeyen kullar için dursa gerek dostlarım

8 Allâh diyen kullara kapatır yedi cehennemi
 Cennetin kapısı açılıp girmesi gerek dostlarım

9 Kul Süleymân hasreti çekene deyip hizmetini
 Hizmet ile nasibini alması gerek dostlarım

  47
1 Ağlaya ağlaya akılımı yitirip deli oldum ben
 Durup karar vermeyin imân ihsân buldum ben

2 Gördüklerim yıkıldı kendimden geçme hâlim yakıldı
 Sır ve gizli gerçekler açıldı, yardımını buldum ben

3 Fazilet sahibi yardım etti ulaştırdı isteğ(im)e
 Yabancılardan da kurtuldum vücutsuz kaldım ben

4 Aslım yokluk âleminden, son verdi Âdem’le
 Sevgili canı o candan “El A‘râf” diye istedim ben
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5 Evvel kabûl kıldı ‘ışk agniyâ ol kıldı
 Zâhirdin hem köz yumdı fenâ bolup yatdım min

6 Mahlûkâtnıng Ma‘bûd’ı ‘âşıklarnıng mescûdı
 Kamug ‘âlem maksûdı tiyü taleb kıldım min

7 Munda aysam mundasin anda aysam andasin
 Hem munda hem andasin tiyü kaldım min

8 ‘İnâyeti tiledi Hakîm ‘ışkdın dem urdı
 ‘Aceb ni savma kitürdi tevfîk refîk boldım min

  4821

1 Uşbu ‘ışknıng şarâbın içdük elhamdü li’llah
 Minip ‘ışknıng Burâk’ın yildük elhamdü li’llah

2 Ayak irdük baş bolduk kurug irdük yaş bolduk
 Tilegenge tuş bolduk elhamdü li’llah 
  
3 Şerî‘atnı tutıban hakîkatga yitiben
 Tarîkatga ötiben uçduk elhamdü li’llah

4 Nefs (ü) hevâ koyuban Hak yolıga uyuban
 Hazretga ötiben uçduk elhamdü li’llah

5 Kördik imdi köz kaşnı fidâ kılduk iç taşnı
 Açduk yürekdin başnı bildük elhamdü li’llah

6 Kurduk  ülfet agını kizdük ‘ışknıng bâgını
 Tûr-ı Sînâ tagını aşduk elhamdü li’llah

7 Kiydük kilîm libâsını kılmagay biz kıyâsnı
 Hızr birle İlyâs’nı tapduk elhamdü li’llah

8 ‘Işk köterir evinge barmasdur öz yönine
 Kutlug kâdir tünine tüşdük elhamdü li’llah

9 Kul Süleymân özindin türlüg gevher sözindin
 Âb-ı hayât suyından içdük elhamdü li’llah
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5 Evvel kabul etti, aşk zengini o eyledi
 Görünürlere göz yumdu, yok olup yattım ben

6 Yaratılmışların Allâh’ı, âşıkların secde ettiği
 Bütün âlemin gayesi diye talep eyledim ben

7 Burada desem buradasın orada desem oradasın
 Hem burada hem oradasın diye kaldım ben

8 İyiliği diledi Hakîm aşktan söz etti
 Acep ne getirdi mabede Allâh’ın keremine ulaştım ben

  48
1 Bu aşkın şarabını içtik elhamdü li’llah
 Binip aşkın Burak’ına koştuk elhamdü li’llah

2 Ayak idik baş olduk, kuru idik yaş olduk
 Dileyene eş olduk elhamdü li’llah

3 Şeriata uyarak, hakikata ulaşarak
 Tarikata girerek uçtuk elhamdü li’llah

4 Nefs ve arzudan vazgeçip Hak yoluna uyarak
 Allâh’el açarak kalktık elhamdü li’llah

5 Gördük şimdi göz, kaşını feda ettik gönlü, bedeni
 Açtık yürekte yarayı bildik elhamdü li’llah

6 Kurduk dostluk ağını, gezdik aşkın bağını
 Tûr-ı Sinâ dağını aştık elhamdü li’llah

7 Giydik çuldan elbiseyi, yapmamışız kıyasını
 Hızır ile İlyâs’ı bulduk elhamdü li’llah 

8 Aşk götürür evine, varmaz kendi yönüne
 Kutlu Kâdir gecesine eriştik elhamdü li’llah

9 Kul Süleymân özünden, türlü mücevher sözünden
 Ölümsüzlük suyundan içtik elhamdü li’llah
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  49
1 Muhib kullar mahbûbın koldı seher vaktında
 Koldı irse hakîkat boldı seher vaktında

2 Seher vaktı sa‘âdet tevfîk bolganga râhat
 Du‘âları icâbet boldı seher vaktında

3 ‘Âşıklar bil baglaban ınçukda iç taglaban
 Allâh tiyü yıglaban umdı seher vaktında

4 ‘Âşıklarnıng yigreki Hak yâdıdur köpreki
 Allâh tiyü yüregi öldi seher vaktında

5 ‘Âşık irseng kamugdın hiç kaytma tamugdın
 Özingni yul tamugdın imdi seher vaktında

6 Esrâr taleb kılganlar yolda avlap turganlar
 Seher kuşına küygenler aldı seher vaktında

7 Kul Süleymân yulangıl kilgil imdi özing bil
 Yazukıngga tevbe kıl imdi seher vaktında

  5022

1 Kamug ‘âlem yaratgan kâdir vâhid ahadsin
 Oglung kızıng ciftüng yok ferd (ü) ahad Samed’sin

2 Uluglukıng haddi yok boyung sining kadding yok
 Cism (ü) ‘araz sinde yok menzeşügüsiz İzimsin

3 Üstün astın ornung yok sagda solda mekân yok
 Eglenürge zamân yok gevher cismdin bîzârsin

4 Kul hüva’llah sıfatıng Kur’ân’da ming berâtın
 Arıg durur hem zâtıng kamug ‘ubeyddin bîzârsin

5 Kökni künbed yarattıng yirni bisât tüzetting
 Ay (u) künni yaruttıng yahşı birgen Allâh’sin

6 Nutfe suvdın tüzetting kudretingni bildürding
 Bilmes irdük bildürding îmân ‘atâ birgensin
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  4934

1 Seven kullar sevgilisini arzuladı seher vaktinde
 Arzuladı ise hakikat oldu seher vaktinde

2 Seher vakti mutluluk (ve) yardıma ulaşana rahat
 Duaları kabul oldu seher vaktinde

3 Âşıklar bağlanarak ağlayışları iç dağlayarak
 Allâh diye ağlayarak umdu(lar) seher vaktinde

4 Âşıkların iyisi, Allâh’ı çok zikretmektir eylemi
 Allâh diye yüreği öldü seher vaktinde

5 Âşık isen halktan, hiç dönme cehennemden
 Kendini kurtar cehennemden şimdi seher vaktinde

6 Sırları talep edenler, yolda avlayıp duranlar
 Seher kuşunu bekleyenler aldı seher vaktinde

7 Kul Süleymân kurtul, gel şimdi kendini bil
 Günahına tövbe et şimdi seher vaktinde

  50
1 Bütün âlemi yaratan kudret sahibi, bir olan Allâh’sın
 Oğlun, kızın, eşin yok, eşsiz ulu Allâh’sın

2 Yüceliğinin sınırı yok, senin boyun bosun yok
 Beden ve belirti sende yok, benzeri olmayan Tanrı’msın

3 Üstün altın, makamın yok; sağda, solda yer(in) yok
 Durmaya zaman yok, varlıktan, bedenden uzaksın

4 Kul hüva’llah sıfatın Kur’ân’da binlerce fermânın
 Arı durur hem zâtın bütün küçüklük(ler)den uzaksın

5 Göğü kubbe yarattın yeri kilim (gibi) düzelttin
 Ay ve güneşi yarattın, iyi(lik) veren Allâh’sın

6 Döl suyundan ürettin kudretini bildirdin
 Bimez idik bildirdin imânı lutfedensin
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7 Tekebbürlik kılgannı min min tiyü aygannı
 Minlik köksin kirgenni helâk kılgan Allâh’sin

8 Fir‘avn “Tangrı min” didi Nemrûd kökke ok atdı
 Şeddâd uçmah yasdattı cânın algan Allâh’sin

9 Nemrûd otnı yakdukda manc<an>îkni kurdukda
 İbrâhîm’ni atdukda bûstân kılgan Allâh’sin

10 Tüken ötken peygamber üç yüz on üç mürseller
 Tört yüz kırk tört velîler tutundukı Allâh’sin

11 Âdem’ga tâc kiydürgen İblîs’ga la‘net kılgan
 Meryem oglı İsî’ga kökde makâm birgensin

12 Süleymân’nıng tahtı uçdı Mûsî tingizni kiçdi
 Yûsuf kudukga tüşti milket birgen Allâh’sin

13 ‘Arşı kürs(ü) kalemni âdem(ni) hem ‘ademni
 On sikkiz ming ‘âlemni rûzî birgen Rezzâk’sin

14 Muhammedü’l Mustafâ habîbu’llah müctebâ
 Mu‘allâ hem müzekkâ kâbe kavseyn birgensin

15 Ebû Bekr’dür yârı ‘Ömer durur dîndârı
 ‘Osmân ‘Alî Haydar’ı Zü’lfekâr’ı birgensin

16 Ebû Bekr hürmetlik ‘Ömer durur heybetlik
 ‘Osmân irür himmetlik ‘Alî arslan kılgansin

17 Ebû Hanîfe Nu‘mân ‘ilm deryâsıga ‘ummân
 Kitsün köngüldin gümân arıg mezheb tutgansin

18 Şâfi‘ arıg imâmı mü’ezzinler tamâmı
 Resûl nûrı imâmı perhiz birlen kiçkensin

19 Ebû Yûsufu’l Kâzî Hârunu’r Reşîdü’r Râzî
 Şiblî Cüneyd Bagdâdî tarîkatnı açgansin

20 Üküş fâzıllar kiçdi haknı bâtıldın seçdi
 Nebî dünyâdın kiçdi ‘ibret közin bakgansin
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7 Kibirleneni, “Ben ben” diye söyleyeni
 Kibirlenerek göğsünü gereni yok eden Allâh’sın

8 Firavun “Tanrıyım” dedi, Nemrûd göğe ok attı
 Şeddâd cennet yaptırdı, can(lar)ını alan Allâh’sın

9 Nemrûd ateşi yaktığında, mancınığı kurduğunda
 İbrahim’i attığında bahçe yapan Allâh’sın

10 Bütün geçmiş üç yüz on üç peygamberin
 Dört yüz kırk dört erenin tutunduğu Allâh’sın

11 Âdem’e taç giydiren, Şeytan’a lânet eden
 Meryem oğlu İsâ’ya gökte makam verensin

12 Süleymân’ın tahtı uçtu, Mûsâ denizi geçti
 Yusuf kuyuya düştü, ülke veren Allâh’sın

13 Arşı kürsü ve kalemi, insanı ve yokluğu
 On sekiz bin âlemi nasiplendiren Rezzâk’sın

14 Muhammed Mustafa, seçilmiş, Allâh’ın sevgilisi
 Yücesin ve arınmışsın, dünyayı verensin

15 Ebû Bekir sevgili, Ömer’dir dindârı
 Osmân’ı, Alî Haydar’ı, Zülfekâr’ı verensin

16 Ebu Bekir’dir saygılı, Ömer’dir heybetli
 Osman’dır yardım sever, Alî’yi arslan edensin

17 Ebû Hanife Numân ilim denizine ummân
 Gitsin gönülden şüphe, kutsal mezhep tutansın

18 Şâfi saflık imâmı, müezzinlerin tamamı
 Peygamber’in nurlu imâmı, perhiz ile vazgeçensin

19 Ebû Yusufu’l Kâzi, Harunu’r Reşîdü’r Râzî
 Şiblî, Cüneyd Bağdâdî tarîkatını açansın

20 Pek çok faziletli göçtü, doğruyla doğru olmayanı seçti
 Peygamber dünyadan göçtü, ibret gözüyle bakansın
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21 Zamâneler uçukdı ‘alâmetler bilgürdi
 Deccâl çıkgu vakt boldı henüz tevbe kılgansin

22 ‘İsî peygamber inse magrib tapa kün tugsa
 Tevbe kapugı baglansa kaçan tevfîk bolgansin

23 Andın songra tevbe yok tevbe bolsa kabûl yok
 Eyâ gâfil sözüm uk Hak’ga niçük yanmassin

24 Süleymân kırkdın aşdı tevhîd sözini koşdı
 ‘İbret şarâbın içdi garîblıkda kalgansin

  5123

1 Allâh Tangrım dânâdur Ka‘be bünyâd hânadur
 Her kim sırnı bilmessin hayvân-ı nefsânadur

2 Otuz mingdür şerî‘at namâz rûzedür tâ‘at
 Kim birmese irâdet barçası efsânedür

3 Otuz mingdür tarîkat ma‘rifetdür tahıyyât
 Türkistân’da Hâce Ahmed barçaga bir sanadur

4 Otuz mingdür hakîkat ‘ışk yolıda cânnıng sat
 Deryâ dingizdür sıhhat içinde dür dânedür

5 Kul Süleymân kılgıl yâd ‘ışk yolında cânıng sat
 ‘Işk otıga köymegen barçası efsânedür
  
  52
1 Köring Hâlık san‘atın cümle cihân içinde
 Hoş yaratmış ‘âlemni kevn ü mekân içinde

2 Yaznı üç ay yaratmış künni tündin uzatmış
 Yir yüzüni bezetmiş türlüg çimgen içinde
  
3 Yaz yillerin estürür kuşlarnı mest kılur
 Bende gafiller uyur tün kün hayâl içinde

4 Hüdhüd aytur tâcım bar yalguz birle râzım bar
 Süleymânga inâk men türlüg kuşun içinde
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21 Yaşanılan zaman sona erdi, işaretler belirdi
 Deccâl’in çıkma anı geldi, henüz tövbe edensin

22 İsâ peygamber inse, Batı tarafından gün doğsa
 Tövbe kapısı kapansa o zaman yardım edensin

23 Ondan sonra tövbe yok, tövbe olsa kabul yok
 Ey gafil sözümü anla, Allâh’a niçin dönmezsin?

24 Süleymân kırkını geçti, tevhid sözünü düzdü
 İbret şarabını içti, öz yurduna hasret kalansın

  51
1 Allâh, Tanrı’m bilgindir, Ka‘be binâsı evdir
 Her kim sırrı bilmez ise, nefisle donanmış hayvandır

2 Otuz bindir şeriat; namaz , oruçtur ibâdet
 Kim gayret göstermezse, bütünü efsanedir

3 Otuz bindir tarikat, marifettir hayır, dua etmek
 Türkistan’da Hoca Ahmed hepsine bir sanadır

4 Otuz bindir hakikat, aşk yolunda canından vazgeç
 Derya denizdir,  sıhhat içinde inci tanesidir

5 Kul Süleymân Allâh’ı zikret, aşk yolunda canını sat
 Aşk ateşinde yanmayan(ın) hepsi efsanedir

  52
1 Müminler, Allâh’ın hünerini görün dünya içinde
 Nasıl hoş yaratmış âlemi kainatın içinde

2 Yazı üç ay yaratmış günü geceden uzatmış
 Yeryüzünü süslemiş türlü çimenlikler içinde

3 Yaz yellerini estirir kuşları mest eyler
 Gafil kullar uyurlar gece gündüz hayâl içinde

4 Hüthüt der “Tacım var, Allah ile sırlarım var
 Süleymân’a dost benim türlü kuşlar içinde”
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5 Kögercin aytur ‘alî sübhâne rabbiye’l a‘lâ
 Tünle kündüz her tünde okur Kur’ân içinde

6 El hamd okur karlugaç eyâ gâfil közing aç
 Ni yatursnn yalangaç töşek yorgan içinde

7 Tavuk Tangrı’sın bilür tün kün niyâzın kılur
 Bende gafiller uyur tün kün hayâl içinde

8 Kiyik aytur yâ Cebbâr sindin özge kimim bar
 Balalarım saklagıl yazu yâbân içinde

9 Legleg aytur Kulhüva’llah geldi Kur’ân içinde
 Karga aytur yâ Allâh Kuzgun aytur ‘Al’allah

10 Turna aytur uçar min sansız kuşlar başlar min
 Hindistân’da kışlar min hoş murglar içinde

11 Büdene aytur Ya Hannân kazlar aytur Ya Sübhân
 Ördek aytur Ya Rahmân âb-ı revân içinde

12 Turgay okur ming bir at tûtî bolur ana şâd
 Velîler otdın âzâd zeyn cihân içinde

13 Togadak aytur ünüm yok tang avaz sözüm yok
 Hak zikrini unutdum könglüm lâ-mekân içinde

14 Tavus uçmah kuşıdur barça kuşlar başıdur
 Biş vakt namâz kılganlar sûd cihân içinde

15 Karçaga aytur hoş keldim Âdem’ge bende boldum
 Hak zikrini unutdum ayağım bâğ içinde

16 Baykuş tün kün yıglar tesbihge tilin baglar
 Kıyâmet işlerin anglar yüregi kan içinde

17 Bürküt aytur kıramda barça kuşlar hırâmda
 Gayretimning zorındın çöngelim bâğ içinde

18 Kul Süleymân yaz kördi kuşlardın niyâz kördi
 Bende özin kim kördi zeyn cihân içinde
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5 Güvercin der “ ‘Alî sübhâne rabbiye’l a‘lâ”
 Geceyle gündüz (ve) her gecede okur Kur’ân içinde

6 El hamd okur kırlangıç ey gafil gözünü aç
 Ne yatarsın yalancı, döşek yorgan içinde

7 Tavuk Tanrı’sını bilir gece gündüz dua kılar
 Gafil kullar uyur gece gündüz hayâl içinde

8 Geyik der “Ya Cebbâr senden başka kimim var
 Yavrularımı saklayıver yazı yaban içinde”

9 Leylek der “Kulhüva’llah geldi Kur’ân içinde”
 Karga der “Ya Allâh”, kuzgun der “‘Al’allah”

9 Turna der, “Uçarım ben, sayısız kuşa kılavuzluk ederim
 Hindistan’da kışlarım, hoş kuşlar içinde”

11 Bıldırcın der: “Ya Hannân”, kazlar der “Ya Sübhân”
 Ördek der “Ya Rahmân” akarsular içinde

12 Turgay okur bin bir ad, papağan onunla olur mutlu
 Velîler ateşten azat, süslenmiş cihân içinde

13 Doğan der sesim yok, sözüm yok
 Hak zikrini unuttum gönlüm mekansızlık içinde

14 Tavus cennet kuşudur, bütün kuşların başıdır
 Beş vakit namaz kılanlar karlıdır cihân içinde

15 Atmaca der “Hoş geldim Âdem’e kul oldum
 Hak zikrini unuttum ayağım bâğ içinde”

16 Baykuş gece gündüz ağlar sürekli Allah’ı zikr eder
 Kıyamet günlerini düşünür yüreği kan içinde

17 Bürküt der sırlar içinde bütün kuşlar salınmakta
 Gayretimin zorundan kesmez bıçağım bağ içinde

18 Kul Süleymân yaz gördü, kuşlardan dua gördü
 Kendini kim kul gördü, süslenmiş cihân içinde
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  5324

1 Kim okusa bu Kur’ân Rahmân anga firâvân
 Uçmah içre hırâmân yârin anda bu Kur’ân

2 Kur’ân Tangrı kelâmı tün kün oku tamâmı
 Uçmah içre selâmı şefâ‘atçı bu Kur’ân

3 Kur’ân Tangrı hedyesi uçmah taba yolçısı
 Sırât üzre kiçküsi Burâk bolgay bu Kur’ân

4 Yitti renklik Burâk at yüzi yaşıl zeberced
 İrni anıng zümürrüd kişnedüki bu Kur’ân

5 Başı kızıl altundın teni yaşıl yâkûtdın
 Tırnakları gevherdin üzesinde bu Kur’ân

6 Yitti türlüg atalar kavm kardaş analar
 Kongşu konum obalar Rabdın tiler bu Kur’ân

7 Kul Süleymân gâfil min gâfillıkım bilür min
 İzim aytur Rahîm min rûzî kılgıl bu Kur’ân
 
  5425

1 Rahmetidin ülüş birdi Mevlâm bizge
 Sini hâlab ‘atâ kılıp îmân sanga
 Hak Muhammed Mustafânı Resûl aydı
 Lutfı birlen rûşen zemîn zamân sanga

2 Kur’ân râhat genc-i hikmet dürr-i yemîn
 Kur’ân birlen bagışladı İslâm-ı dîn
 Ümmet üçün alıp indi Rûhu’l emîn
 Fakraû mâ-teyesser Kur’ân sanga

3 Kur’ân yoldın azmışlarnı yolga salar
 Âvâz birlen okusalar köngül örter
 Kur’ân bilseng ‘izzet birlen hürmet artar
 Eylenmegey yüz ming türlüg sadâ sanga 



269

HİKMETLER VE KISSALAR

  53
1 Kim okusa bu Kur’ân’ı Allah’ın bağışlayıcılığı pek çok ona
 Cennet içinde yürüyene, yarın yardımcısı orada bu Kur’ân

2 Kur’ân Tanrı sözü, gece gündüz oku tamamı(nı)
 Cennet içinde selâmı, şefaat edicisi bu Kur’an

3 Kur’ân Tanrı hediyesi, cennet tarafına yol gösterici
 Sırat üzerinden geçiricisi Burak olacak bu Kur’ân

4 Yedi renkli Burak, at yüzü yeşil zeberced
 Dudağı O’nun zümrüt, kişnediği bu Kur’ân

5 Başı kızıl altından teni yeşil yakuttan
 Tırnakları mücevherden, üstünde bu Kur’ân

6 Yedi türlü babalar, kavim, kardaş, analar
 Konu komşu obalar Rabb’den dilekleri bu Kur’ân

7 Kul Süleymân gafilim, gafilliğimi bilirim
 Allâh der, “Esirgeyenim”, nasiplendir bu Kur’ân(dan)

  54
1 Rahmetinden pay verdi Mevlâ’m bize
 Seni beğenip imânı lutf edip sana
 Allâh, Muhammed Mustafa’ya peygamber dedi
 Lutfu ile aydınlık yer ve zaman sana

2 Kur’ân huzur, hikmet hazinesi, and incisi
 Kur’ân ile bağışladı İslâm dinini
 Ümmet için alıp indi Cebrail
 Müzzemmil sûresi (ni), Kur’ân(ı) sana

3 Kur’ân yoldan sapmışları yola gönderir
 Sesli okusalar gönül yakar
 Kur’ân bilsen yücelikle saygı artar
 Ulaşmayacak yüz bin türlü ses sana
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4 Kur’ân oku fermânını içke bagla
 Yitseng ‘azâb âyetiga korkup yıgla
 Ol kor(k)uncı otı birle yürek dagla
 İzim kılgay uçmag yolın âsân sanga

5 Kur’ân Mevlâm (kelâmıdur) bilgil Hakdın
 Örgenmişdin song unutsang bilgil Hakdın
 ‘Azâb kılur Mevlâm sini anı sakın
 Sezâ bolgay Sakar atlıg zindân sanga

6 Va’llah munı râst aytur min İzim hakkı
 Bul Kur’ânga ohşaş kitâb yoktur hakkı
 Burâk minseng tün(i) küni Kur’ân okı
 Kirek bolsa firdevs atlıg bûstân sanga

7 Hakdın bilseng ‘Arasât küni şefî‘ bolgay
 Zebâneni çengâlidin sini algay
 Bu kulungnı yarlaka dip Hakdın algay
 Uşol künde şefî‘ bolur Kur’ân sanga

8 Ulug tutup kolga alıp oku kitâb
 Her harfiga yigirme biş algıl sevâb
 Allâh diseng her lebbeyk kilgey cevâb
 Rabbim diseng ‘abdim tigey Sübhân sanga

9 Kiçe kündüz kış u yaz yolda zevâl
 Yazukum köp yarlakagıl yâ Zü’l-Celâl
 Garîblıkda Kul Süleymân özüm melâl
 Arzû kılur tugan ölgen pîrim sanga
  
  5526

1 ‘Ârif kullar haber birdi hakîkatdin
 Allâh diyü heme zikrin aytıng dostlar
 Yaratgan İzim Cebbâr ol Sübhân atıng
 Buyrugı kulluk turur biling dostlar

2 İr ol turur kul min tiyür buyruk kılsa
 Korkup kahhâr atıdın ol kurbân bolsa
 Yitti tamug uçkunıdın karşu kilse
 Allâh dise andın kaytar biling dostlar
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4 Kur’ân okuyup buyruğunu gönlüne bağla
 ‘Azâb âyetine yetişsen, korkup ağla
 O korkunç ateşi ile yüreğini dağla
 Allâh’ım cennet yolunu kolay edecek sana

5 Kur’ân Mevlâ’mın sözüdür, bil Hak’tan
 Öğrendikten sonra unutsan bil Hak’tan
 Cezâlandırır Mevlâ’m seni onu sakın
 Layıkın olacak Sakar adlı zindan sana

6 Vallâhi, bunu doğru söylerim Allâh için
 Bu Kur’ân’a eş kitap yoktur, gerçektir
 Burak’a binsen gece gündüz Kur’ân oku
 Gerek olmalı cennet adlı bahçe sana

7 Allâh’tan bilsen mahşer günü şefaat olacak
 Zebani çengelinden seni alacak
 “Bu kulunu affet” deyip Hak’tan alacak
 O günde şefaatçi olur Kur’ân sana

8 Hürmet ederek eline alıp oku kitap
 Her harfine yirmi beş sevap al
 “Allâh” desen her lebbeyk’e gelecek cevap
 Rabbi’m” desen “Kulum” diyecek Sübhân  sana

9 Gece gündüz, kış ve yaz yolda yok oluş
 Günahım çok, affet ey ulu Allâh’ım
 Gariplikte Kul Süleymân gönlüm hüzünlü
 Arzu eder doğan ölen şeyhim sana

  55
1 Ârif kullar haber verdi hakîkatten
 Allâh diye hep zikredin dostlar
 Yaratan Allâh’ım, Cebbâr’ın, Sübhân adının
 Buyruğu kulluktur bilin dostlar

2 Er kişi odur (ki) “Kul benim” der buyruk olsa
 Korkup “Kahredici” adından o kurban olsa
 Yedi cehennem ateşine karşı gelse
 “Allâh” dese ondan geri döner bilin dostlar
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3 Her kim anda Allâh dise orun taptı
 Hakîkatnıng sözin sözlep alar ötti
 Niçe yıllar körüng Şeddâd uçmag yitti
 Ger almadı körüp ‘ibret alıng dostlar

4 Bardur iren andak işdin haber alsa
 İnanmasun dünyâsıga Karûn bolsa
 Tört yüz ming yıl şâkir-i zikr Nu’mân bolsa
 Yoktur munda mekân kılgan biling dostlar

5 Anı kılur nikû haber bolsa
 Tevbe diyü irâdetin şeyhge birse
 Her kim Allâh atın diyüp öler bolsa
 Özni uçmag içre bolur (biling) dostlar

6 Uçmag içre orun birse kamu cânga
 Kim ki tâ‘at birle yaşap çıksa cânga
 İsrâfîl sûrını tartsa kirgen cânga
 Biz  Muhammed  ümmetimiz  biling  dostlar

7 Pîr-i mugan Muhammedning himmetiga
 Bar mu tüşken Hızr İlyâs sohbetiga
 İlin tutsa yârî kılur ‘ışk ehliga
 Yitmiş künlük anda âstân biling dostlar

8 Kul Süleymân Allâh diyüp yörseng müdâm
 Rahmet yagar başıng üzre ‘ale’d-devâm
 İrenlerni hizmetiga bolsang müdâm
 Âzâd kılsa dârü’s-selâm biling dostlar
  
  5627

1 Ma‘siyet(ning) zengârını baglap köngül
 Allâh yâdı ol zengârnı açar dostlar
 Yâd iyleyin min Mevlâmnı tiriglikde
 Âhir ‘ömrim tamâm bolup kiçer dostlar

2 Tarîkatnıng yollarıga irler kirdi
 Kirdi irse uşbu yolga yahşı irdi
 Cânlar uçtı rûhı barıp ‘arşa kondı
 Kamug cânlar bu menzildin köçer dostlar
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3 Her kim orada “Allâh” dese makam buldu
 Hakîkatin sözünü söyleyip onlar geçti
 Nice yıllar görün Şeddâd cennet yaptı
 Fakat ele geçiremedi, görün ibret alın dostlar

4 Vardır eren böyle işten haber alsa
 İnanmasın dünyasına Karûn olsa
 Dört yüz bin yıl şükürle zikreden Nu’mân olsa
 Yoktur burada mekan tutan bilin dostlar

5 Onun kalır iyi adı haber alsa
 Tövbe diye iradesini şeyhe verse
 Her kim Allâh adını söyleyerek ölecek olsa
 Kendisini cennet içinde bulur, bilin dostlar

6 Cennet içinde makam verse bütün insan(lar)a
 Kim ki ibâdet ile yaşayıp can verse
 İsrafil borusunu öttürse giren cana
 Biz Muhammed’in ümmetiyiz bilin dostlar

7 Mürşid Hz. Muhammed’in yardımına
 Var mı rastlayan Hızır-İlyâs sohbetine
 Elini tutsa yardım eder aşk ehline
 Yetmiş günlük âhirette dergah bilin dostlar

8 Kul Süleymân “Allâh” deyip yürüsen devamlı
 Rahmet yağar başının üstünde devamlı olarak
 Erenlerin hizmetinde olsan devamlı olarak
 Azat etse cennet bilin dostlar

  56
1 Günahın pasını bağlamış gönül
 Allâh’ı zikretmek o pası açar dostlar
 Zikredeyim ben Mevlâ’mı hayattayken
 Ömrümün süresi tamam olup geçer dostlar

2 Tarikatın yollarına erler girdi
 Girdi ise işte bu yola güzel ulaştı
 Canlar uçup ruhu gidip arşa kondu
 Bütün canlar bu yerden göçer dostlar
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3 Kamug kârvân öngi köçüp songı kaldı
 Gûristânnı menzilige barıp kondı
 Songımızdın kilsün diben haber birdi
 Bu menzildin âhir heme kiçer dostlar

4 Gûrdın köçüp ‘Arasâtga sürer irmiş
 Yahşı yamân fi‘llerni biler irmiş
 Ata ana ogul kızdın kaçar irmiş
 Âhir bir kün bizge mundak kiler dostlar

5 Mü’min kullar oltun tahtge o(ltu)ruban
 Zâlimlerni cehennemge yörütüben
 Ol ölümni koçkar yanglıg kiltürüben
 Kassâb yanglıg bogzın anı çapar dostlar

6 Yılan çıyan yörüşüben ka(r)şu kilgey
 ‘Âsî kullar yıglaşıban feryâd kılgay
 Tamug otı heybet birlen kükrep turgay
 Ot uçkunı kar u yagmur ya(g)ar dostlar

7 Kul Süleymân ‘ilm (ü) hikmet ayta körgil
 Bu dünyâdın azukungnı ala körgil
 Özüngni hâs kullarga kata körgil
 Andın songra ‘âm u hâsnı alar dostlar

  5728

1 Eyâ âdem ni üçün gaflet tonın kiyersin
 Magrûr bolup dünyâga Hak fermânın koyarsin

2 Hak fermânın koymagıl nefsge boyun s unmagıl
 Bir nefs üçün ırılmagıl Sakar nârga köyersin

3 ‘Âşık olar hem öçer közde yaşını saçar
 Çın ‘âşık cândın kiçer tenge ni dip uyarsin

4 Kör mahabbet deryâsın mâ‘rifetning kimesin
 Uş bu fânî dünyâsın munça ni dip  siversin

5 Kul Süleymân bol mürîd Allâh  tiyü cân birip
 Tîz koy kademni yörüp yok irse örtenürsin



275

HİKMETLER VE KISSALAR

3 Bütün kafile(ler)in öncesi göçüp sonu kaldı
 Kabir (adlı) konaklama yerine varıp kondu
 Arkamızdan gelsin diye haber verdi
 Bu menzilden sonunda herkes geçer dostlar

4 Kabirden göçüp Mahşer yerine gider imiş
 İyi kötü eylemlerini bilir imiş
 Baba ana, oğul kızdan kaçar imiş
 Nihayet bir gün bize  öyle (sıra) gelir dostlar

5 Mümin kullar altın tahta oturarak
 Zâlimleri cehenneme yürüterek
 O ölümü koç gibi getirerek
 Kasap gibi boğazını keser dostlar

6 Yılan çıyan koşuşarak karşı gelecek
 Âsî kullar ağlaşarak feryât edecek
 Cehennem ateşi heybet(lice) kükreyip duracak
 Ateş kıvılcımı kar ve yağmur (gibi) yağar dostlar

7 Kul Süleymân ilim ve hikmet söyleyiver
 Bu dünyadan azığını alıver
 Kendini hâlis kullara katıver
 Ondan sonra hâlis olanla olmayanı seçer dostlar

  57
1 Ey insanoğlu ne için gaflet elbisesini giyersin?
 Gururlanıp dünyaya Allâh’ın emirlerini yapmazsın?

2 Allâh’ın emirlerini bırakma nefsine itaat etme
 Bir nefs için küçülme Sakar ateşine yanarsın

3 Âşık olur (ki) s önmüş göz(ün)de yaşını s açar
 Gerçek âşık candan geçer, bedenine ne deyip uyarsın?

4 Gör sevgi denizini marifetin gemisini
 Bu ölümlü dünyayı bunca ne deyip seversin?

5 Kul Süleymân ol mürid Allâh diye can  verip
 Tez adım at yürü, yoksa yanarsın
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  58
 Mi’râcnâme

1 Ol bir ü bar irklik körklük nazar kıldı ya
 Mustafa’nı uzduruban bizni ümmet kıldı ya

2 ‘Atâ yiberdi bizge ümmet kıldı Resûl’ge
 Biz dik ‘âsî kullarnı anga ümmet kıldı ya

3 Resûl’ge bolgan ümmet ‘Arasat’da bolur şâd
 Bolur duzahdan âzâd anda cevlân kıldı ya

4 Her kim anga yitmedi îmânıga kirmedi
 Köyüp duzah içinde cavidâne kaldı ya

5 Öz nûrındın yaratdı “Habîbim” dip at koydı
 Hicâblardın utuban kâbe kavseyn bardı ya

6 Resûl mescidge kirdi yasıg namâzın kıldı
 Ebû Cehil kapugdın nâgâh ötüp bardı ya

7 Dinimizni azdurdıng halâyıknı avırdung
 Câdûluknı tigürding artuk iksik tidi ya

8 Mel‘ûn agzını açdı câdû Muhammed tidi
 Sen dik câdû cihânda bulmagay hiç tidi ya

9 Ebû Cehil kapugda seksen kişi kaşında
 Nâgâh Resûl’ni körüp heybet birle bakdı ya

10 Resûl munı işitdi köngli bisyâr agırdı
 Ümmühân’ı üyige Resûl ötip bardı ya

11 Resûl seccâde saldı tekye namâzın kıldı
 Hak kullıgın kıluban Hak’ga zârın didi ya
    
12 Köring Hudâ’nıng sun‘ın mihmân kılur Resûl’in
 Körmekge didârını Hazretge ündedi ya

13 Üç yüz on üç mürseller şefî‘ kiltürdi anlar
 Sırnı Hak’ga ulaban tekye kılıp yatdı ya
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  58
 Mi’râcnâme

1 O bir ve var kudret sahibi Allâh güzel bakış eyledi ya
 Mustafa’yı seçerek bizi (O’na) ümmet eyledi ya

2 Armağan gönderdi bize ümmet eyledi Resûl’e
 Bizim gibi âsî kullara O’nu peygamber eyledi ya

3 Peygamber’e ümmet olan Arasat’ta mutlu olur
 Cehennemden kurtulmuş olur orada salınarak dolaşır ya

4 Her kim O’na yetişemedi onun dinine girmedi
 Yanıp cehennem içinde ebediyen kaldı ya

5 Kendi nûrundan yarattı“Sevgilim” diyerek ad koydu
 Perdelerden geçerek yerden göğe vardı ya

6 Peygamber mescite girdi yatsı namazını kıldı
 Ebû Cehil kapıdan ansızın geçip vardı ya

7 “Dinimizi yoldan çıkardın insanları caydırdın 
 Büyücülüğü getirdin” artık eksik dedi ya

8 Lanetli ağzını açtı “Büyücü Muhammet” dedi
 “Senin gibi büyücü dünyada bulunmaz hiç” dedi ya

9 Ebu Cehil kapıda seksen kişi önünde
 Ansızın Peygamber’i görüp korkuyla baktı ya

10 Peygamber bunu işitti gönlü çok acıdı
 Ümmühan’ın evine Peygamber geçip vardı ya

11 Peygamber seccâde serdi yakarıp arz namazını kıldı
 Kulluk (görevini) yerine getirerek Allâh’a arzını dedi ya

12 Görün Allâh’ın kudretini misafir eder Peygamber’ini
 Görmek için nurlu yüzünü Peygamber’e seslendi ya

13 Üç yüz on üç peygamber şefâ‘at getirdi onlar
 Sırrını Allâh’a ulaştırarak yaslanıp yattı ya
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14 Resûl tekye kıldı teni asâyiş tapdı
 Nefsi gafil kaluban köngli uyag irdi ya

15 Hak’dın fermân yitildi Cebra‘il’ge “Bar” tidi
 “Fermân tigür Rızvân’ga Burâk algıl” tidi ya

16 Fermân tigür Rızvân’ga aytsun hûr kusûrga
 Yıgılsun dip hücrege vakti nazar boldı ya

17 Nâgâh Cebra‘îl kildi Hak selâmın tigürdi
 Ucmah içige kirip Burâk alıp çıkdı ya

18 Burak eşikde turdı Cebra‘îl özi kirdi
 Mustafa’ni uygatıp alubanı çıkdı ya

19 Resûl çıkuban kildi bakdı Burâk’nı kördi
 Hak sun‘ını körüben tang ‘acâyib kaldı ya

20 Yüzin nûrdın yaratmış közi gevherdin irmiş
 İrinleri la‘ldin tişi dürdin irdi ya

21 Başı anıng incüdin kulakları ‘akîkdin
 Dudagı anıng zeberced dişi mercân irdi ya

22 Uçası çin yakutdın süngekleri zümürrüd
 İti anıng zagferân içi anıng ‘anber irdi ya

23 Tügi anıng yupardın yal kuyrıgı reyhândın
 Ayakları gevherdin sim altun irdi ya

24 Atdın irdi ulugrak tivedin hem kiçikrek
 Her bir basmış kademi bir yıllık yol irdi ya

25 Kızıl yakutdın iger yüzi kişige bengzer
 Burâk Resûl’ni körgeç yüknüp selâm kıldı ya

26 Resûl ‘aleykim aldı Burâk kaşıga kildi
 Burâk hezimet alıp tizgin saçrap kaçdı ya 

27 Burâk Resûl’din kaçdı Cebra‘il anga haykırdı:
 “Edepsizlik kılmagıl ‘asî bolma” tidi ya
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14 Peygamber yaslandı bedeni rahata erdi
 Nefsi aymaz kalıp gönlü uyanık idi ya

15 Allâh’tan emir ulaştı Cebrail’e “Var” dedi
 “Fermân ulaştır Rızvân’a Burak al” dedi ya

16 “Fermân ulaştır Rızvân’a söylesin cennet kızlarına
 Toplansın(lar) hepsi odaya görüşme zamanı geldi ya”

17 Ansızın Cebrail geldi Allâh’ın selâmını getirdi
 Cennet içine girip Burak alıp çıktı ya

18 Burak eşikte durdu Cebrail kendisi girdi
 Mustafa’yı uyandırıp alıp O’nu çıktı ya

19 Resûl çıkıp geldi baktı Burak’ı gördü
 Allâh’ın kudretini görüp şaşırıp hayret etti ya

20 Yüzünü nurdan yaratmış gözü mücevherden imiş
 Dudakları kırmızı yakuttan dişi inciden idi ya

21 Başı onun inciden kulakları akikten
 Dudağı onun zeberced dişi mercan idi ya

22 Sırtı tamamıyla yakuttan kemikleri zümrüt
 Eti onun safran içi anber idi ya

23 Tüyü onun miskten yelesi, kuyruğu reyhandan
 Ayakları mücevherden gümüş, altın idi ya

24 Attan idi büyükçe deveden de küçükçe
 Her bir attığı adımı bir yıllık yol idi ya

25 Kızıl yakuttan eyeri yüzü insan (yüzüne) benzer
 Burak, Peygamber’i görünce diz çöküp selâm verdi ya

26 Peygamber selâm aldı Burak karşısına geldi
 Burak ürkerek dizginini koparıp kaçtı ya

27 Burak, Peygamber’den kaçtı Cebrail ona seslendi:
 “Edepsizlik eyleme, asî olma” dedi ya
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28 ‘Asîler işi düşvâr anda körmegey didâr
 ‘Azâb kılguçı Cebbâr urnı tamûg tidi ya

29 Burâk bu sözni işitdi başını yirge koydı
 Közdin yaşın akızdı hâcetim bar tidi ya

30 “Yüz ming Burâk ucmahda turupdırlar hizmetde
 Barça sizning hazretde arzulıkdır “ tidi ya

31 Burâk aydı: “Ey Ahmed mening birle kılgıl ‘ahd
 ‘Arasat’nıng küninde meni mingil” tidi ya

32 Resûl anda ‘ahd itdi “Hassa bolgıl kil tidi
 Başdın saçın aldı çin çin inan” tidi ya

33 ‘Âlem fahrı Muhammed Burâk birle kıldı ‘ahd
 Cebra‘il kılıp ‘izzet tizginini tutdı ya

34 Cebra‘il tizginin tutdı Mika‘il üzengiyi basdı
 İsra‘fil koltukluban Resûl anda mindi ya

35 Ong yanında Cebra‘il sol yanında Mika‘il
 Aldunda hem İsra‘fil ‘Azra‘il song irdi ya

36 Ong yanındın ün kildi Resûl anı işitdi
 Meyl anga kılmadı andın ötüp bardı ya

37 Yiti kademdin ötti sol yanındın ün kildi
 İltifâtın kılmadı melek tahsin kıldı ya

38 Resûl anda susadı şerbet inüben kildi
 Resûl bakıben kördi tört kadehde irdi ya

39 Biri anıng hamr irdi biri anıng engübin
 Biri anıng ürüng şehd (ü) şeker irdi ya

40 Resûl hamr almadı engübinge bakmadı
 İki kadehni aldı Resûl içip kandı ya

41 Tört ton kildi Resûl’e sarıg, hem yaşıl, kızıl, ak
 Sarıg, kızılnı koydı yaşıl, aknı aldı ya
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28 “Asîlerin işi zordur, orada görmeyecek Allâh’ın cemâlini
 Azâb edici Cebbâr yeri cehennem” dedi ya

29 Burâk bu sözü işitti başını yere eğdi
 Gözünden yaş akıttı “Bir dileğim var.” dedi ya

30 “Yüz bin Burâk cennette bekliyor hizmet için
 Hepsi size saygı göstermede isteklidir.” dedi ya

31 Burak dedi: “Ey Ahmed benim ile eyle ahd
 Kıyamet gününde bana bin” dedi ya

32 Peygamber, orada söz verdi “Bana ait ol, gel” dedi
 Başından saçını aldı “Tam gerçek, inan” dedi ya

33 Âlemin övüncü Muhammet Burak ile etti ahd
 Cebrail ululuk gösterip dizginini tuttu ya

34 Cebrail dizginini tuttu Mikail üzengiyi tuttu
 İsrafil yardım etti Peygamber o zaman bindi ya

35 Sağ yanında Cebrail sol yanında Mikail
 Önünde de İsrafil Azrail ardında idi ya

36 Sağ yanından ses geldi Peygamber onu işitti
 O (sese) meyletmedi oradan geçip gitti ya

37 Yedi kapıdan geçti sol yanından ses geldi
 Yüzünü çevirip bakmadı melek takdir etti ya

38 Peygamber orada susadı şerbet inip geldi
 Peygamber bakıp gördü dört kadehte idi ya

39 Biri onun şarap idi biri onun bal
 Biri onun ak süt, bal ve şeker idi ya

40 Peygamber şarabı almadı bala bakmadı
 İki kadehi aldı Peygamber içip kandı ya

41 Dört elbise geldi Peygamber’e sarı, yeşil, kızıl, ak
 Sarıyı, kızılı bıraktı yeşili, akı aldı ya
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42 “Sarıg, kızılnı koydıng yaşıl, aknı aldıng
 Peygamberler tonıdır yahşı kıldıng” tidi ya

43 Resûl eydi: “Ey Emîn ‘acebdürür bu müşkil
 Sagdın soldın kilgen ün ne ünidür ol?” tidi ya

44 “Sag kolıngda dünyâ (ir)di seni aldayın tidi
 Yahşı kıldıng bakmadıng ümmet harâb irdi ya”

45 “Sol yanıngdın kilgen ün Cehûd irdi ol mel‘ûn
 İltifâtın kılmadıng mahrûm bolup kaldı ya”

46 Resûl bu sözni işitdi müşkilleri hâl boldı
 Közini yumup açunça Mescid-i Aksâ’ga kirdi ya

47 Mescid-i Aksâ’ga kirdi peygamberlerni kördi
 Barça tutuban ‘izzet kopup selâm kıldı ya

48 Resûl ‘aleyk aldı barçası birle körişdi
 Barça temâm tolunay yarubanı turdı ya

49 Üç yüz on üç mürseller tört ming tört yüz nebîler
 Song kilmiş evliyâlar barça hazır boldı ya

50 Mûsâ aytdı: “Ey Âdem yüz ming sa‘adet bu dem
 Safîyullah sizdir siz kiçing imâm” tidi ya

51 Âdem, Mûsâ’ga bakdı “Kaçan revâdır” tidi
 Mustafa’nıng aldunda bizge kiçmek tidi ya

52 Resûl imâmlık kıldı peygamberler saf turdı
 Hak kullıgın kıluban barça “Âmin” tidi ya

53 Arka mihrâbga birdi peygamberlerge bakdı
 Resûl du‘â kıluban barça “Amîn” tidi ya

54 Du‘â kıluban kopdı hücre başıga kildi
 Nûrdın nerdibân urıldı Resûl aşıp bardı ya

55 Evvelki kökge yitdi feriştelerni kördi
 Gürûh gürûh kilüben turup selâm kıldı ya
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42 “Sarıyı, kızılı bıraktın yeşili, akı aldın
 Peygamberler elbisesidir hoş davrandın” dedi ya

43 Peygamber dedi: “Ey Emîn şaşılacak şeydir bu bilinmezlik
 Sağdan, soldan gelen ses nasıl (bir) sestir o?” dedi ya

44 Sağ tarafında dünya idi “Seni aldatayım.” dedi
 Doğru davrandın, bakmadın ümmet(in) perişân idi ya”

45 “Sol yanından gelen ses Yahûdî idi o lanetlenmiş
 Yüzünü çevirip bakmadın mahrum olup kaldı ya”

46 Peygamber bu sözü işitti merak ettiklerini öğrendi
 Gözünü yumup açınca Mescid-i Aksâ’ya girdi ya

47 Mescid-i Aksâ’ya girdi peygamberleri gördü
 Hepsi hürmet gösterip koşup selâm verdi(ler) ya

48 Peygamber, selâm(larını) aldı hepsi ile görüştü
 Hepsinin arasında dolunay (gibi) parlayarak durdu ya

49 Üç yüz on üç peygamberler dört bin dört yüz nebîler
 Ardından gelen evliyâlar hepsi hazır oldu ya

50 Mûsâ dedi: “Ey Âdem yüz binlerce mutluluk bu an
 Safiyullah sizsiniz geçin, imâmlık edin.” dedi ya

51 Âdem, Mûsâ’ya baktı “Nasıl, uygun mudur?” dedi.
 “Mustafa’nın huzurunda bize imâmlık etmek?” dedi ya

52 Peygamber imâmlık etti peygamberler saf durdu
 Allâh’a kulluk(larını) eyleyip hepsi “Âmin” dedi ya

53 Arkasını mihrâba verdi peygamberlere baktı
 Peygamber dua edince hepsi “Amîn” dedi ya

54 Dua edip ayağa kalktı mescidin eşiğine geldi
 Nurdan merdiven kuruldu Peygamber geçip vardı ya

55 Birinci göğe ulaştı melekleri gördü
 Toplu toplu gelerek durup selâm verdi(ler) ya
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56 İkinçi kökge yitdi feriştelerni kördi
 Barça karşu turuben kelip selâm kıldı ya

57 Üçinçi kökge aşdı körklük horusnı kördi
 Uşal horusnı körüp Cebrâ‘il’din sordı ya

58 Emîn eydi: “Horusdır. Vaktin saklap turubdır
 Munda ise bu horus anda aytur.” tidi ya

59 Törtinçi kökge aşdı İsâ Resûl’ni kördi
 İsâ utru yürüban turup selâm kıldı ya

60 Resûl ‘aleykim aldı Beyt-ül Ma‘mûr’nı kördi
 Hak kullıgın kıluban pend ü nasihat kıldı ya

61 Beşinçi kökge aşdı Mûsâ Resûl’ni kördi
 Mûsâ ilgeri çıkdı selâm kılıp turdı ya

62 Mûsâ eydi: “Ya Ahmed derhast kılgay sen ümmet
 Sâkıt kılgıl namâzın ümmetingdin” tidi ya

63 Altınçı kökge aşdı feriştelerni kördi
 Teninde baş yok irdi tang ‘acâib kaldı ya

64 Yitinçi kökge aşdı feriştelerni kördi
 Kıyâsını bilmedi zemân karar kıldı ya

65 Kimi anıng kıyâmda kimi anıng rükû‘da
 Kimi anın sücûda “Rabbiye’l a‘lâ” tidi ya

66 Resûl yukarı baktı ‘arşni hevâda kördi
 Yiti ming bu dünyâda tang ‘acâib kıldı ya

67 Resûl yukarı bakdı közü ‘arşga tüşdi
 Mustafâ’nıng agzıga bir nemerse tamdı ya

68 Baldın irdi süçükrek kardın idi sogurak
 Üç yüz altmış tamarı yaruban turdı ya

69 Hak’dın nidâ yitildi: “Arşga kadem bas” tidi
 Habibullah oltırıp na‘leyn tartar irdi ya 
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56 İkinci göğe ulaştı melekleri gördü
 Hepsi karşı gelerek gelip selam verdi(ler) ya

57 Üçüncü göğe çıktı güzellik sahibi horozu gördü
 İşte o horozu görüp Cebrail’den sordu ya

58 Emîn dedi: “Horozdur. Zamanı korumaktadır
 Burada ise bu horoz zamanında seslenir.” dedi ya

59 Dördüncü göğe çıktı İsâ Peygamber’i gördü
 İsâ karşı gelerek durup selâm verdi ya

60 Peygamber selâm aldı Beyt-ül Ma‘mûr’u gördü
 Allâh’a kulluğunu eyleyip öğüt, nasihat etti ya

61 Beşinci göğe çıktı Mûsâ Peygamber’i gördü
 Mûsâ ön tarafa çıktı selâm verip durdu ya

62 Mûsâ dedi: “Ey Ahmed isteyeceksin ümmet
 Değersiz eyle namazını ümmetinden” dedi ya 

63 Altıncı göğe çıktı melekleri gördü
 Vücut(lar)ında baş yok idi şaşırıp hayret etti ya

64 Yedinci göğe çıktı melekleri gördü
 Sayısını bilemedi vakit tamam oldu ya

65 Kimi on(lar)ın kıyâmda kimi on(lar)ın rükû‘da
 Kimi on(lar)ın secdede “Rabbim ne yücedir.” dedi ya

66 Peygamber yukarı baktı dokuzuncu göğü yukarıda gördü
 Yedi bin bu dünya kadar şaşırıp hayret etti ya

67 Peygamber yukarı baktı gözü dokuzuncu göğe düştü
 Mustafa’nın ağzına bir şey damladı ya

68 Baldan daha tatlı idi kardan daha soğuk idi
 Üç yüz altmış damarı(nı) parlatıp durdu ya

69 Allâh’tan ses ulaştı: “Göğün dokuzuncu katına adım at” dedi
 Allâh’ın sevgilisi oturup ayakkabı (sını) çıkarır idi ya
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70 Yarlıg yiberdi Settâr: “Na‘leyn tartmagıl zinhâr
 Na‘leyn birle bas kadem gerdung kalsun” tidi ya 

71 Resûl na‘leyn tartmadı ‘arşga kadem basdı
 Hak’dın nidâ yitildi: “Tiz yürügil” tidi ya

72 Dokuzuncu gökten geçip vardı Sidre makamına ulaştı
 Sidre makamından geçip Ufuk makamına ulaştı ya

73 Sidre makamını geçti  Ufuk makamına ulaştı
 Geri döndüğü zaman, Cebrâil pek çok özür diledi ya:

74 “Menim makâmım ‘Ufuk mundın artık menzil yok
 Eyâ Resûl bilgil uk perim küyer” tidi ya

75 Refref inüben kildi Resûl refrefge aşdı
 Sansız ming hicâb kiçdi Lâmekânga yitdi ya

76 Körgil Hüdâ’nıng sun‘ın mihmân kılur Resûl’in
 Tahıyyât selâmın Mustafâ’ga kıldı ya

77 Resûl ‘aklıge kildi tizgin ‘aleyk aldı
 İki ilin köterip şükür kılıp turdı ya

78 Hak’dın nidâ yitildi “Ne kiltürding?” dip eydi:
 “Dost dostıga kilür de hâli kilmes” tidi ya

79 Resûl eydi: “Ya Settâr rahm kılguçı Gaffâr
 Men nemerse kiltürdim yokdır sende” tidi ya

80 “Tört nemerse kiltürdim yokdur sening gencinde
 Cürm, hâcet, yoksızlık törtinçi yazık” tidi ya

81 “Ong kolımda niyâzım sol kolımda hâcetim
 Ümmetlerim günahın kiçrü birgil” tidi ya

82 “Aytur Resûl tilegil bu dem hâcet vaktidür
 Ni hâcet kim tileseng kabul kılay” tidi ya

83 Resûl aytur: “Tiler men ümmetlerim kolar men
 ‘Asî ümmet yazıkın ‘avf kılgıl” tidi ya
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70 Buyruk gönderdi Settâr: “Ayakkabı(nı) çıkartma sakın
 Ayakkabı ile adım at tozu kalsın” dedi ya

71 Peygamber ayakkabı(sını) çıkartmadı dokuzuncu göğe adım attı
 Allâh’tan ses ulaştı: “Tez yürü” dedi ya

72 ‘Arşdın ötüben bardı Sidre makâmıga yitildi
 Sidre makâmdın ötüp Ufuk makâmıga yitdi ya

73 Sidre makâmın ötdi Ufuk makâmıga yitdi
 Kaytıp anda Cebrâ‘il öküş ‘özr kıldı ya

74 “Benim makamım Ufuk buradan ileri gitmeme izin yok
 Ey Peygamber bil, anla kanat(lar)ım yanar” dedi ya

75 Minder inip geldi Peygamber mindere oturdu
 Sayısız bin(ler)ce perde geçti mekansızlığa ulaştı ya

76 Gör Allâh’ın yarattık(lar)ını konuk eyler Peygamber’ini
 Tahiyyât ve selâmını Mustafa’ya kıldı ya

77 Peygamber’(in) aklına geldi hemen selâma karşılık verdi
 İki elini kaldırıp şükür edip durdu ya

78 Allâh’tan ses ulaştı: “Ne getirdin?” deyip söyledi:
 “Dost dostuna gelir de boş gelmez” dedi ya

79 Peygamber dedi: “Ya Settâr esirgeyici, bağışlayıcı
 Ben (bir) şey getirdim yoktur sende” dedi ya

80 “Dört şey getirdim yoktur senin hazinende
 Suç, istek, yoksuzluk dördüncü(sü) günah” dedi ya

81 “Sağ yanımda yakarışım sol yanımda dileğim
 Ümmetlerimin günahını bağışlayıver” dedi ya

82 “Söyle Peygamber, dile bu vakit dilek vaktidir
 Ne dilek ki dilesen kabul olacak” dedi ya

83 Peygamber der: “ Dilerim ben ümmetlerim, isterim ben
 Asî ümmet(in) günahını bağışla” dedi ya
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84 “Enbiyâlar serveri evliyâlarnıng fahrı
 İki ‘âlem çeragı kil merhabâ” tidi ya

85 “Cümle deryâlarnı men şehd ü şeker itdim
 Kayda kim sen isteseng anda barsun” tidi ya

86 “Barça dırahtlarnı men gül (ü) mercân yaratdım
 Kayda kim sen tileseng meyve bolsun “tidi ya

87 “Eyâ dostum Muhammed niçe aygay sen ümmet
 Ümmetlerning yazıkın kiçrü birdim” tidi ya

88 “Levlâke lemâ halakt-ül eflâk(e) tidim men senga
 İki ‘âlem çeragı habîbim sen” tidi ya

89 “Bu dünyâ vü ol dünyâ dostluk üçün yaratdım
 ‘Arasat’nıng küninde rızâ sening” tidi ya

90 Rahmet hil‘atın kiydi magfiret tacın urdı
 Resûlu’llâh sevindi Hazret’indin yandı ya

91 Sol kolıga evrildi yiti tamugnı kördi 
 Her biri kökrep mevc ursa otı saçrar irdi ya

92 Her bir tamug içinde feriştelerni kördi
 Otdın gürziler alup yandırırlar irdi ya

93 Kara irdi yüzleri çagır irdi közleri
 Yarım anıng tenleri kardın sovık irdi ya

94 Bir gürûhnı tutuban otdın sandal aluban
 İrinlerin kisüben ‘azâb kılur irdi ya

95 Bir gürûhnı tutuban otdın çengeller urup
 Tillerni ingsedin tarta turur irdi ya

96 Bir gürûhnı tutuban imçekindin asıban
 Bir gürûhınıng muynında otdın guller irdi ya

97 Hâviyânıng içinde iki kimerse kördi
 Kendü ata anası tang ‘acâib kaldı ya
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84 “Peygamberler(in) başta geleni evliyâların övüncü
 İki âlemin aydınlatıcısı gel, merhaba” dedi ya

85 “Bütün denizleri ben bal ve şeker ettim
 Neredekini sen istesen o zaman varsın” dedi ya

86 “Bütün ağaçları ben gül ve mercan yarattım
 Neredekini sen dilesen meyve olsun” dedi ya

87 “Ey dostum Muhammed ne kadar söyleyeceksen ümmet
 Ümmetlerinin günahını bağışladım” dedi ya

88 “Sen olmasaydın yeri göğü yaratmazdım, dedim ben sana
 İki âlemin aydınlatıcısı sevgilimsin sen” dedi ya

89 “Bu dünya ve o dünya dostluk için yarattım
 Kıyâmet gününde rızâ senin” dedi ya

90 Esirgenme elbisesini giydi bağışlanma tacını taktı
 Allâh’ın Resûlü sevindi Allâh’ın huzurundan geri döndü ya

91 Sol tarafa döndü yedi cehennemi gördü
 Her biri kükreyip dalgalansa ateşi sıçrar idi ya

92 Her bir cehennem içinde melekleri gördü
 Ateşten gürzler alıp yakarlar idi ya

93 Kara idi yüzleri çakır idi gözleri
 Yarım on(lar)ın bedenleri kardan(daha) soğuk idi ya

94 Bir bölüğünü tutup ateşten sandal ağacı alıp
 Dudaklarını kesip işkence eder(ler) idi ya

95 Bir bölüğünü tutup ateşten çengellere takıp
 Dillerini ense(lerin)den çekip duru(lar) idi ya

96 Bir bölüğünü tutup meme(ler)inden asıp
 Bir bölüğünün boynunda ateşten halkalar idi ya

97 Yedinci cehennemin içinde iki kimse gördü
 Kendi babası (ve) anası şaşırıp hayret etti ya
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98 Otdın na‘leyn kiyüben katrandın hem tonları
 Yıglab Resûl’ni körüp köp zarılıklar kıldı ya

99 “Bizni otda koymagıl Hazret’indin tilegil
 Mahrûm koyup kitmegil eyâ ferzend” tidi ya

100 Resûl bu sözni işitdi köngli yavlak agrıdı
 Hak’dın nidâ kildi: “Bizni sevgil” tidi ya

101 “İki sevgilük sıgmas bir köngülning içinde
 Ata anangnı sevgil ya ümmeting” tidi ya

102 “Atamdın hem kiçermin anamdın hem kiçermin
 Ümmetlerim yazukın Kiçre birgil” tidi ya

103 Resûl bulardın ötdi ong kolıga evrildi
 Sekkiz ucmah körindi şâdmânlıklar boldı ya 

104 Ucmah taba yüridi huriler hem karşu kilid
 Mustafâ’nıng başıga dürr mercân saçdı ya

105 Resûl ucmahga kirdi közi alarnı kördi
 Tört arıknı körürban anga karap turdı ya

106 Bir anıng suv irdi biri anıng engübin
 Biri anıng üring şehd ü şeker irdi ya

107 Bir anıng kâfûrdın küpeçleri zümrüd
 Tahtı anıng ‘anberdin köşki nûrdın irdi ya

108 Her bir ucmah içinde elvân elvân köşkler
 Her bir köşk içinde yitmiş ming hûr irdi ya

109 Mü’min üçün Buraklar firdevs otını otlar
 Kevser suyını sular cevlân kılur irdi ya

110 Resûl bulardın ötdi makâmıga evrildi
 Mekke şehri içige inübeni kildi ya

111 Resûl inüben kildi öküş ‘özrler koldı
 Burak tizginin tutup kaytubanı kirdi ya
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98 Ateşten ayakkabı giyip katrandan da elbiseleri
 Ağlayıp, Peygamber’i görüp çok ağlayıp inlediler ya

99 “Bizi ateşte koyma Allâh’ından dile
 Mahrum koyup gitme ey oğul” dedi(ler) ya

100 Peygamber bu sözü işitti gönlü fena ağrıdı
 Allâh’tan ses geldi: “Bizi sev” dedi ya

101 “İki sevgili sığmaz bir gönülün içine
 Babanı, ananı sev ya da ümmetini” dedi ya

102 “Babamdan da geçerim anamdan da geçerim
 Ümmetlerimin günahını bağışlayıver” dedi ya

103 Peygamber bunlardan geçti sağ tarafa yöneldi
 Sekiz cennet göründü mutluluklar oldu ya

104 Cennete doğru yürüdü cennet kızları da karşı geldi
 Mustafa’nın başına inci mercan saçtı(lar) ya 

105 Peygamber cennete girdi gözü onları gördü
 Dört ırmağı görüp on(lar)a bakıp durdu ya

106 Biri onun su idi biri onun bal
 Biri onun ak süt bal ve şeker idi ya

107 Biri onun kâfûrdan kerpiçleri zümrüt
 Tahtı onun anberden köşkü nurdan idi ya

108 Her bir cennet içinde rengarenk köşkler
 Her bir köşk içinde yetmiş bin cennet kızı idi ya

109 Mümin için Buraklar cennet otunu otlar
 Kevser suyunu içer gezip dolaşı(lar) idi ya

110 Peygamber bunlardan geçti makamına yöneldi
 Mekke şehri içine inip geldi ya

111 Peygamber inip geldi pek çok özürler diledi
 Burak’ın dizginini tutup geri dönüp gitti ya
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112 Resûl hücrege kirdi kendi urınıga kiçdi
 Resûl’ning yatkan urını henüz ısıg irdi ya

113 Subh oldı tang atdı Resûl mescidge kirdi
 Cümle razını eydi barça “Belî” tidi ya

114 Barça “Belî” tidiler mutî’ bolup turdılar
 Bütmegen münâfıklar yüzi kara boldı ya

115 ‘Abdullah İbn ‘Abbâs su‘al kıldı Resûl’din:
 “Kördüngüz mü didârın?” Resûl “Belî” tidi ya

116 Resûl mi’râcın işit kendi îmânıng yarut
 Zâhir batınıng arıt nûr-(ı) safâ kildi ya

117 Kul Süleymân hoş aydı Resûl mi‘râcın yaydı
 Resûl mi‘râcın aytıp dostıga yâdkâr koydı ya
  
  59
 İsma‘il Kıssası

1 Kiling dostlar bu dünyâ kiçdi âhir boldı ya
 Toldı iren himmeti bir sözim yâdıma kildi ya

2 Sözim işitgil ey mü‘min kiter dünyâ zengârı
 İsma‘il’ning kıssası canga safâ kildi ya

3 Canımga safâ kildi pîrimdin nazâr boldı
 Esrâr ma‘anîsin kördi dürr ü cevher aldı ya

4 Mürsel nebîler kiçdi dünyâ imgekin çekdi
 Âhır vefâ bolmadı didâr tiyü bardı ya

5 Didâr tilegen yatmas yilge ‘ömrini satmas
 Mihnetge yüzin çatmas canın fedâ kıldı ya

6 Kıldı ‘Abbâs rivâyet Mustafâ’nıng lafzındın
 Sahâbeler ingreşip közde yaşlar saçdı ya

7 Ol İbrahim Peygamber kördi düşünde server
 Yarlıg yiberdi Cebbâr: “Kurbân kirek” tidi ya
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112 Peygamber ev(in)e girdi kendi odasına geçti
 Peygamber’in yattığı yatak henüz sıcak idi ya

113 Sabah oldu, tan attı Peygamber mescite girdi
 Bütün sırrını anlattı hepsi “Evet” dedi(ler) ya

114 Hepsi “Evet” dediler itaatkar olup durdular
 İnanmayan münafıklar(ın) yüz(ler)i kara oldu ya

115 Abbâs’ın oğlu Abdullah cevap talep etti Peygamber’den:
 “Gördünüz mü Allâh’ın cemâlini?” Peygamber “Evet” dedi ya

116 Peygamber’in mirâcını işit kendi imânını tazele
 Açık-gizli (şeyleri) temizle mutluluk veren nur geldi ya

117 Kul Süleyman hoş söyledi Peygamber’in mirâcını yaydı
 Peygamber’in mirâcını söyleyip dost(lar)ına yâdigâr bıraktı ya

  59
 İsma‘il Kıssası

1 Gelin dostlar bu dünyâ geçti, nihayet oldu ya
 Er kişilerin yardımı çoğaldı bir sözüm hatırıma geldi ya

2 Sözümü işit ey mümin gider dünya pasını
 İsmail’in hikâyesi cana hoşluk geldi ya

3 Canıma mutluluk geldi pîrimden nazar oldu
 Sırların anlamını gördü inci ve mücevher aldı ya

4 Peygamberler, nebîler geçti dünya zahmetini çekti
 Sonunda vefâ olmadı Allâh’ın cemâli diye vardı ya

5 Didâr dileyen kişi yatmaz dünya zevklerine ömrünü satmaz
 Sıkıntıya yüzünü çatmaz canını fedâ etti ya

6 Etti Abbâs rivâyet Mustafâ’nın dilinden
 Peygamber’in dostları ağlayıp göz(ler)inden yaşlar saçtı ya

7 O İbrahim Peygamber gördü düşünde server
 Buyruk gönderdi Cebbâr: “Kurbân gerek” dedi ya
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8 Halîl işâret bildi yüz tiveni kiltürdi
 Minâ tagına iletüp kurbân kılup kildi ya

9 Hak’dın fermân yitildi Cebrâil’ge “Bar” tidi
 “Aygıl Halîl oğlını kurbân kılsun” tidi ya

10 “İki sevüklük sıgmas bir köngülnüng içinde
 Mening rızâm tilesin ya İsmâ‘il” tidi ya

11 Halîl aytur: “Yâ Kerîm sırrım bilgüçü Hakîm
 Oğlum kurbân kılayın kabul kılgıl” tidi ya

12 Halîl ivige kirdi İsmâ‘il’yüzin kördi
 Sırrın köngülde tutdı “Kopgıl Hacer” tidi ya

13 Hacer irdi anası İbrahim’dir atası
 İki cihân safâsı hoş İsmâ‘il tidi ya

14 “Eyâ Hacer sen kopgıl İsmâ‘il başın yugıl
 Sürme közüge çekgil dostga iltey” tidi ya

15 Miskin Hacer bilmedi oğlı başın taradı
 Sürme közige sürtüp saçlarını ördi ya

16 Başın közin sıpadı tacın başıga koydı
 Arıg tonlar kiydirdi alup anı kildi ya

17 Halîl içkeri kirdi almas piçak yip aldı
 Ol piçaknı kizlep yaşrup alıp çıkdı ya

18 İsmâ‘il ilikin tutdı Mekke şehridin çıkdı
 Ata ogul ikisi yüz yapanga koydı ya

19 İblis bu işni bildi içi taşı ot boldı
 İsmâ‘il’ni aldadı “Barma anda” tidi ya

20 Aydı: “İsmâ‘il yangıl mening pendimni algıl
 Minâ taba barmagıl kanıng töker” tidi ya

21 “Kanımnı niçük töker babam meni hoş sever
 Dostlar yüzin körgeli ilte turur” tidi ya
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8 Halil işâret(i) anladı yüz deveyi getirdi
 Minâ dağına iletip kurbân edip geldi ya

9 Allâh’tan buyruk ulaştı Cebrail’e “Git” dedi
 “Söyle, Halil oğlunu kurbân etsin” dedi ya

10 “İki sevgili sığmaz bir gönülün içine
 Benim hoşnutluğumu dilesin ya da İsmâ‘l’i” dedi ya

11 Halîl der: “ Ey kerem sahibi sırrımı bilici hüküm sahibi
 Oğlumu kurbân edeyim kabul eyle” dedi ya

12 Halil evi(ne) girdi İsmail’in yüzünü gördü
 Sırrını gönlünde tuttu “Ayağa kalk Hacer” dedi ya

13 Hacer idi anası İbrahim’di babası
 İki cihân mutluluğu hoş İsmail dedi ya

14 “Ey Hacer sen kalk İsmail’in başını yıka
 Gözüne sürme çek dosta götüreceğim” dedi ya

15 Zavallı Hacer bilmedi oğlunun başını taradı
 Gözüne sürme çekip saçlarını ördü ya

16 Başını, gözünü okşadı tacını başına koydu
 Temiz elbiseler giydirdi onu alıp geldi ya

17 Halîl içeri girdi elmas, bıçak, ip aldı
 Bıçağı gizleyip saklayarak alıp çıktı ya

18 İsmail’in elini tuttu Mekke şehrinden çıktı
 Baba oğul ikisi kır tarafına koyuldu(lar) ya

19 Şeytân bu işi anladı içi dışı ateş doldu
 İsmail’i kandırdı “Gitme oraya” dedi ya

20 Dedi : “İsmail geri dön benim öğüdümü dinle
 Minâ’ya doğru gitme kanını dökecek” dedi ya

21 “ Kanımı niçin dökecek? Babam beni çok sever
 Dostların yüzünü görmek için götüre durur” dedi ya
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22 “Hak’dın bolubdır fermân seni iltedir kurbân
 Yitig piçak yip alıp bara turur” tid ya

23 İsmâ‘il nazar kıldı İblis aydugun bildi
 Karamay taşını aldı “Kul anıng min” tidi ya
  
24 Taşını Şeytân’ga atdı İblis yügürüb kaçdı
 Mel‘ûn sözi bolmadı mahrûm bolıp kaldı ya

25 Ata ogul bardılar tag içine kirdiler
 Kurbân yirini kördiler zemân karar kıldı ya

26 Halîl aytur: “Can oğlan Hak’dın bolıpdır fermân
 Seni kılurmen kurbân rızâng nedür?” tidi ya

27 “Rızâm budır ki kopgıl Hak’nıng fermânın tutgıl
 Manga rahîm kılmagıl bolma ‘asî “ tidi ya

28 “Birey cânım ey baba meni kılsangız kurbân
 Sözim kabul kıluban kurbân kılıng” tidi ya

29 “Üç sözim bar ey baba kulak tutung aytayın
 Eger kabul kılsangız men aytayın” tidi ya

30 Halil aytur: “Ey ferzend ‘azîz cânım cigerbend
 Her ne kim sen aytursın kabul kılayın” tidi ya

31 “Evvel sözim tutungız el ayakım baglangız
 El ayakım boş koymang cân seçükdür” tidi ya

32 “Cân acıgındin bilmeyin el ayakım tebrengey
 Sizge kanım sıçragay ‘asî bolgum” tidi ya

33 “Asîler işi düşvâr anda körmegey didâr
 ‘Azâb kılur ol Cebbâr urnı tamug” tidi ya

34 “Kıyâmet kün kıyn körgey ata sözin tutmagan
 Türlüg ‘azâblar körgey söz sizingdir” tidi ya

35 “İkinçi sözim mening yüzimni yirge koyıng
 Manga rahim kılmangız bolmang ‘asî” tidi ya
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22 “Allâh’tan gelmektedir emir seni edecektir kurbân
 Keskin bıçak, ip alıp gide durur” dedi ya

23 İsmail baktı Şeytânın dediğini bildi
 Bakmadan (bir) taş aldı “Ben O’nun kuluyum” dedi ya

24 Taşını şeytâna attı Şeytân koşarak kaçtı
 Mel‘ûnun sözü olmadı mahrûm olup kaldı ya

25 Baba oğul vardılar dağ içine girdiler
 Kurbân yerini gördüler vakit tamam oldu ya

26 Halil der: “Canım oğlum Allâh’tan gelmiştir emir
 Seni edeceğim kurbân razılığın var mıdır?” dedi ya

27 “Razılığım budur ki kalk Allâh’ın emrini yerine getir
 Bana merhamet etme olma asî” dedi ya

28 “Vereceğim canımı ey baba beni etseniz kurban
 Sözümü kabul edip kurban edin” dedi ya

29 “Üç sözüm var ey baba kulak verin söyleyeyim
 Eğer kabul ederseniz ben söyleyeyim” dedi ya

30 Halil der: “Ey oğul sevgili canım, gönül bağım
 Her ne ki sen söylersin kabul edeceğim.” dedi ya

31 “Önce sözümü tutunuz elimi, ayağımı bağlayınız
 Elimi, ayağımı serbest bırakmayın can çok tatlıdır.” dedi ya

32 “Can(ım)ın acıdığınıbilmeyin elim, ayağım deprenecek
 Size kanım sıçrayacak (olursa) asî olurum.” dedi ya

33 “Asîlerin işi zordur, orada göremeyecekler Allâh’ın cemâlini
 Eziyet eyler o Cebbâr (asînin) yeri cehennem” dedi ya

34 “Kıyâmet günü zorluk görecek baba sözünü tutmayan
 Türlü eziyetler görecek söz sizindir.” dedi ya

35 “İkinci sözüm benim yüzümü yere koyun
 Bana merhâmet etmeyin asî olmayın.” dedi ya
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36 “Üçinçi kurbân kılgıl kanlıg tonımnı algıl
 İletip anamga birgil yâdigâr bolsun” tidi ya

37 “Bu sırni ol bilmedi meni toya körmedi
 Mungın râzın eytmedi hasret birle kaldı ya”

38 “Yip piçakni körgey anam köngli tüzmegey
 Kanlıg tonımni körgey ârâm kılgay” tidi ya

39 “Kaçan ivge barsangız ivge yalguz kirsengiz
 Munglug anam körsengiz selâm aytung” tidi ya

40 “Anam bolguçı giryân ferzend hakında biryân
 Niçük tüzgey bu derdge munglug anam” tidi ya

41 “Butagdın ayrılgay taze şahı kurıgay
 Kan yaşlarin agızgay munglug anam” tidi ya

42 Muradıga yitmeyen didârımga toymayan
 Mungın zârin aytmayan hasret içre kaldı ya

43 “Anam meni yoklagay közin yaşın agızgay
 Seherlerde ah urup köp yıglagay” tidi ya

44 “Hak’nın hükmi bundagdır çâre kılup bolmaydır 
 Bî-çârelik yiridir hükim O’nıngdır” tidi ya

45 “Hak’nıng hükmini tutsın ak sütini bâhil kılsun
 Du‘ada unutmasun anam meni” tidi ya

46 “İlning oglı oynagay anam meni yoklagay
 Munglu anam ne kılgay rahim kılıng” tidi ya

47 “Analar zâr giryân ferzend hakkında biryân
 Mening anam dik ana kaçan bolgay” tidi ya

48 “Siz hem mihribân ata biz dik oglını tuta
 Başım kiser haletde közni yumung” tidi ya

49 “Katıg mungga kalmangız küyer otga yanmangız
 Hak fermânıng koymangız munglug babam” tidi ya



299

HİKMETLER VE KISSALAR

36 “Üçüncü söz(üm) (beni)kurban et kanlı elbisemi al
 Götürüp anama ver yâdigâr olsun” dedi ya

37 “Bu sırrı o bilmedi beni doyasıya görmedi
 Bu işe râzılığını demedi hasret ile kaldı ya”

38 “İpi, bıçağı görecek anamın gönlü kararacak
 Kanlı elbisemi görecek karar kılacak” dedi ya

39 “Ne zaman eve var(ır)sanız eve yalnız gir(er) seniz
 Kaygılı anamı görürseniz selâm söyleyin” dedi ya

40 “Ana olacak ağlayan oğlu hakkında yanan
 Nasıl dayanacak bu derde zavallı anam” dedi ya

41 “Budağından ayrılacak yeşil dalı kuruyacak
 Kan(lı) gözyaşlarını akıtacak zavallı anam” dedi ya

42 “Muradına eremeyen yüzüme doymayan
 Derdini, ağlayışını söyleyemeyen hasret içinde kaldı ya”

43 “Anam beni arayacak gözünün yaşını akıtacak
 Seherlerde ah çekip pek çok ağlayacak” dedi ya

44 “Allâh’ın hükmü böyledir çaresi olmayacaktır
 Çaresizlik yeridir hüküm Allâh’ındır” dedi ya

45 “Allâh’ın hükmüne uysun ak sütünü bıraksın
 Duada unutmasın anam beni” dedi ya

46 “Ellerin oğlu oynayacak anam beni arayacak
 Zavallı anam ne yapacak, merhamet edin” dedi ya

47 “Analar ah çekerek ağlar oğlu hakkında yanar
 Benim anam gibi ana nasıl olacak?” dedi ya

48 “Siz hem şefkatli baba biz gibi oğlunu tuta
 Başımı keser durumda gözünüzü yumun” dedi ya

49 “Fazla sıkıntıda kalmayınız yanar ateşe yanmayınız
 Allâh’ın emrine uyunuz zavallı babam” dedi ya
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50 Ata ogıl yıgladı Minâ tagı titredi
 Babasıga zâr itip yüzin yirge koydı ya

51 “Ogıl üzdim ümidim tama‘nı sindin kisdim
 Babam men candın kiçdim hükmin tutung” tidi ya

52 Miskin İbrâhim kopdı iliklerin bagladı
 Ayakların koşuban köp münâcât kıldı ya

53 Halil aytur: “Ey Rahmân oglım kılurum kurbân
 Fedâ kıldım senga cân kabûl kılgıl” tidi ya

54 “Men miskin sâdık men tenim birle ‘âşık men
 Hak hükmine lâyık men ötrü öley” tidi ya

55 “El ayakım baglangız mendin köngül üzingiz
 Hak buyrugın tutungız tiz bolıngız” tidi ya

56 Barça râzını aytdı yüzini yirge koydı
 İlik ayak uzatıp teslim bolup yatdı ya

57 Miskin İbrâhim kopdı piçak bogazga koydı
 Piçak yüzi ütmedi igri bolup turdı ya

58 İsmâ‘il başın köterdi “Bu ne sebebdir?” tidi
 “Uçı birle sançıngız bolmang ‘asî” tidi ya

59 Piçak yüzi ütmedi bogaznı hiç kismedi
 Herçend kıldı ütmedi Halil kahrı kıldı ya

60 Halil’ning kahrı kildi piçaknı taşga urdı
 Piçak bogazınça batdı taşta titrep turdı ya

61 Aytur: “Taşnı kisersin İsmâ‘il’ni kismezsin
 Mening sözim tutmasın bu ne sırdır?” tidi ya

62 Hak’nıng fermânı boldı ol piçak tilge kildi
 Fasih tilini sözledi “Bu ne kahr?” tidi ya

63 “Sen aytursın kim kiskil Cebbâr aytur kismegil
 Niçük anı kiseyin ‘azâb kılur” tidi ya
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50 Baba oğul ağladı Minâ dağı titredi
 Babasına ağlayıp yüzünü yere koydu ya

51 “Oğul kestim ümidimi neslini senden kestim
 Babam ben candan geçtim (Allâh’ın) hükmünü tutun” dedi ya

52 Zavallı İbrâhim kalktı ellerini bağladı
 Ayaklarını da bağlayıp pek çok dua etti ya

53 Halil der: “Ey merhabet sahibi, oğlumu ediyorum kurban
 Fedâ ettim sana cân kabul eyle” dedi ya

54 “Ben zavallı, sâdık kulun ben bedenim ile âşık ben
 Allâh hükmüne uyarak cana kıyıcı olacağım” dedi ya

55 “Elimi ayağımı bağlayınız beni gönlünüzden çıkarınız
 Allâh’ın emrini yerine getiriniz, tez davranınız” dedi ya

56 Bütün içindekileri söyledi yüzünü yere koydu
 Elini ayağını uzatıp teslim olup yattı ya

57 Zavallı İbrâhim kalktı bıçağı boğaz(ın)a dayadı
 Bıçak teni delmedi eğrilip kaldı ya

58 İsmail başını kaldırdı “Bu ne sebeptir?” dedi
 “Ucu ile dürtünüz asî olmayın” dedi ya

59 Bıçak teni delmedi boğazını hiç kesmedi
 Tekrar tekrar sürdü delmedi Halil öfkelendi ya

60 Halil’in öfkesi geldi bıçağı taşa vurdu
 Bıçak sapına kadar battı taşta titreyip durdu ya

61 Der: “Taşı kesersin İsmail’i kesmezsin
 Benim sözümü tutmazsın bu ne sırdır?” dedi ya

62 Allâh’tan emir geldi o bıçak dile geldi
 Açık dille söyledi: “Bu ne öfke” dedi ya

63 “Sen dersin ki kes Allâh der kesme
 Nasıl onu keseyim azâp eyler” dedi ya
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64 ‘Arş kürsi ingredi levh kalem titre(d)i
 Yir gök barça titreyür zâr u figân kıldı y

65 Sansız melâ‘ik indi yüz Hazret’ke kiltürdi
 İsmâ‘il’ni tileben Rab’ge râzın aydı ya

66 Ol Cebrâ‘il yitildi Hak selâmın tikürdi
 Körklü koçkar indirdi kurbân anı kıldı ya

67 Başı kara kök koçkar firdevs otını otlar
 Havz-ı Kevser’ni sulap anda cevlân kıldı ya

68 Hak fermânıng tikürdi kurbânıng kabûl kıldı
 İsmâ‘il’ning başıga dürri gevher saçdı ya

69 Bu koçkarnıng yünindin abdal aldı mebtûlga
 Bu koçkarnıng tirisi sufra anda boldı ya

70 “Uşbu koçkarnı algıl İsmâ‘il ilikini yazgıl
 Hazret’ke şükr kılgıl körklük hediye” tidi ya

71 İsmâ‘il’ning aslındın bir ir kopar neslindin
 ‘Âlem tolgay nûrındın Hak Muhammed irdi ya

72 Atı anıng Muhammed bolgay ümmete rahat
 Teşrif kıldı Hak cennet didâr va‘de kıldı ya

73 ‘Âşıklarnıng derdige tapar devâ tilese
 Kulda tilek bolmasa kaçan tapar tidi ya

74 ‘Âşıklarnı sınayur derdige devâ birür
 Kul Süleymân aytuban dostga yâdigâr koydı ya

  60
 Yarım Elma Kıssası

1 Köring Kâdir kudretin bilsün tiyü san‘atın
 Mustafâ’nıng ümmetin andag teşrîf kıldı ya

2 Közni birdi körgeli ‘akl birdi bilgeli
 Hak yâdını aygalı tilini yine birdi ya
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64 Gökyüzü ve yeryüzü inledi Levh-i kalem titredi
 Yer gök tüm titreyerek ağlayıp feryat etti ya

65 Sayısız melek indi Hazret’e yüz gösterdi
 İsmail’i dileyip Allâh’a sırrını dedi ya

66 O Cebrail gönderildi Allâh’ın selâmını eriştirdi
 Güzel (bir) koç indirdi onu kurban etti ya

67 Başı kara pek sevimli koç cennet otunu otlar
 Kevser çeşmesinden su içip orada salınıp gezdi ya

68 Allâh emrini eriştirdi kurbanını kabul etti
 İsmail’in başına inci mercân saçtı ya

69 Bu kurbanın yününden abdal aldı giymek için
 Bu koçun postu sofra (örtüsü) oldu ya

70 “İşte bu koçu al İsmail’in elini çöz
 Allâh’a şükreyle güzel hediye” dedi ya

71 İsmail’in aslından bir er yetişir neslinden
 Âlem dolacak nurundan Hak Muhammed idi ya

72 Adı O’nun Muhammed ümmetine olacak rahat
 Şereflendirdi Allâh, cennet (ve) cemâlini söz verdi ya

73 Âşıklarının derdini sezer, çâre dilese(ler)
 Kulun dileği olmasa nasıl sezer dedi ya

74 Âşıklarını sınar derdine devâ verir
 Kul Süleyman söyleyerek dost(lar)a yâdigâr bıraktı ya

  60
 Yarım Elma Kıssası

1 Görün Kâdir Allâh’ın gücünü bilsin(ler) diye sanatını
 Mustafa’nın ümmetini böyle şereflendirdi ya

2 Göz verdi görmek için akıl verdi bilmek için
 Allâh adını anması için dil de verdi ya
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3 Yok irdik bizni bar kıldı ten yaratdı cân birdi
 Katre sudın bizlerni mundâg körklük kıldı ya

4 Kolını birdi tutgalı ayak birdi yürgeli
 Ni‘met birdi yiygeli şükr kılsun tidi ya

5 Hudâ’yıngnı bilmesin nige şükr kılmassın
 Atang anang barçası kara yirge kirdi ya

6 Togan âdem anadın kurıg kalmas ölmedin
 Uşbu yürgen âdemler vallâh öler tidi ya

7 Söz muhtasar kılalı söz başıga baralı
 Yâdigâr kıla köreli ölmes burun tidi ya

8 Burun ötken Âdem’din Peygamber’ning songındın
 Bir ir çıkdı Kûfe’din Atı Nu‘mân irdi ya

9 Yaratdı ol bir ü bar yarlıkar anı Cebbâr
 Mücerred idi özi atı Sabit irdi ya

10 Arıkda su bar irdi Sabit tahârat aldı
 Su birle kızıl alma akıp barır irdi ya

11 Sabit almanı kördi sudın kolıga aldı
 Yartımnı yiyip irdi könglinde ol irdi ya

12 Nige yidim yartımnı tapsam irdi igesin
 Birsem irdi behâsın tiben korkup turdı ya

13 Yartımnı kolga aldı çarbaglarnı kadurdı
 Kelüp çarbakga kirdi bir ir karşu kildi ya

14 Selâm birdi bu yigit uşbu yigitni körgeç
 Kolındagı almanı “Bizniki” dip aldı ya

15 “Bu almanı alupsın bizdin ruhsat almazsın
 Ahiretde cezâsın hûb birürsin” tidi ya

16 Yigit eydi: “Kilüp men sizni istep yürüp men
 Ahiretde korkgandın hazır birgüm” tidi ya
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3 Yok idik bizi var etti beden yarattı can verdi
 Damla sudan bizleri böyle güzel eyledi ya

4 El verdi tutmak için ayak verdi yürümek için
 Nimet verdi yemek için “Şükür eylesin” dedi ya

5 Allâh’ını bilmezsin niçin şükür etmezsin
 Baban, anan hepsi kara yere girdi ya

6 Doğan insan anadan kuru kalmaz ölmeden
 İşte bu yürüyen insanlar “Vallâhi ölür” dedi ya

7 Sözü kısa tutalı(m) söz başına varalı(m)
 Yâdigâr edip göreli(m) “Ölmeden önce” dedi ya

8 İlk peygamber Âdem’den son peygamber’in soyundan
 Bir insan çıktı Kû’fe’den adı Numân idi ya

9 Yarattı o bir ve var (Allâh) bağışlar onu Cebbâr
 Bekâr idi kendisi adı Sabit idi ya

10 Irmakta su var idi Sabit abdest aldı
 Su ile (bir) kızıl elma akıp gelir idi ya 

11 Sabit elmayı gördü sudan eline aldı
 Yarısını yedi, gönlünde O idi ya

12 “Niçin yedim yarısını bulsam idi sahibini
 Versem idi pahasını” deyip korkup durdu ya

13 Yarımını eline aldı bahçelere göz gezdirdi
 Gelip (bir) bahçeye girdi bir kişi karşı geldi ya

14 Selam verdi bu yiğit, işte o yiğidi görünce
 Elindeki elmayı “Bizim (elmamız)” deyip aldı ya

15 “Bu elmayı alırsın bizden izin almazsın
 Ahirette cezasını (bir) güzel verirsin” dedi ya

16 Yiğit dedi: “Gelip ben sizi dileyerek yola koyuldum
 Ahiretten korktuğumdan vereceğim hazır” dedi ya
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17 Ol ir yigitni kördi ‘âbid irdikin bildi
 Bir kızı hem bar irdi sâhib-i cemâl irdi ya

18 Ol ir eydi: “Sözüm bar ivimde bir kızım bar
 Uşbu kızımnı alsang kiçüreyin” tidi ya

19 “Sözlegeli tili yok körerge hem közi yok
 Ayagı hem kolı yok kızım mundag” tidi ya

20 Ol ir eydi: “Bu kızımnı almasang meni râzı kılmasang
 Yarım alma cezâsın sendin algum” tidi ya

21 “Alay” dise kıznı alub ne kılsun anı
 Yarım alma yigendin ‘ilâc tapmay turdı ya

22 Sözlegeli tili yok bolsa körer közi yok
 Manga müşkil boldı dip sözin kabul kıldı ya

23 “Sözin kabul kılmasam bu kıznı almasam
 Ahiretde cezâsın ne kılayın” tidi ya

24 “Her ne bolsa bolayın bu kıznı hem alayın
 Ahiret ‘azabındın kurtulayın” tidi ya

25 “Kabul kıldı sözni almak boldı kıznı
 Kıyâmetning cezâsın munda tartay” tidi ya

26 Hoş vakt boldı atası râzı boldı anası
 Toylar kılup hem nikâh ol sa‘atde boldı ya

27 Hatunlar yıgıldılar ivige töşek saldılar
 Kıznı alıp kildiler uşbu yigit kördi ya

28 Körgeç anı seskendi kaçıb taşkarı çıkdı
 “Özge kıznı kiltürüp muzâh kılursız” tidi ya

29 Hatunlar köb yıgıldılar kah kah idüp güldiler
 “Uşbu irür kızımız bizge inan” tidi ya 

30 Aytur yigit: “Nidersiz? bizni muzâh itersiz
 Bizge digen kızıngız bu imesdir” tidi ya
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17 O kişi yiğidi gördü ibâdet ehli olduğunu anladı
 Bir kızı da var idi güzellik sahibi idi ya

18 O kişi dedi: “Söyleyeceğim var evimde bir kızım var
 İşte o kızımı al(ır)san bağışlayayım” dedi ya

19 “Konuşmak için dili yok görmek için de gözü yok
 Ayağı da eli de yok kızım bu şekilde” dedi ya

20 O yiğit, “Bu kızımı almazsan beni razı etmezsen
 Yarım elmanın cezasını senden alırım” dedi ya

21 “Alacağım” dese kızını alıp ne yapsın onu
 Yarım elma yiyenden dermân bulmayacaktır ya

22 Konuşmak için dili yok olsa görür gözü yok
 “Bana zor oldu” deyip sözünü kabul etti ya

23 “Sözünü kabul etmesem bu kızını almasam
 Ahirette cezâsını ne edeyim” dedi ya

24 “Her ne olsa kabul edeyim bu kızını da alayım
 Ahiret azabından kurtulayım” dedi ya

25 Kabul etti sözünü almaya râzı oldu kızını
 “Kıyâmetin cezâsını bu dünyada çekeyim” dedi ya

26 Mutlu oldu babası râzı oldu anası
 Düğünler yapıp tez zamanda nikahlandılar ya

27 Kadınlar toplandılar evine döşek götürdüler
 Kızı alıp geldiler işte bu yiğit gördü ya

28 Görünce onu vehimlendi koşup dışarı çıktı
 “Diğer kızını getirerek alay ediyorsunuz” dedi ya

29 Kadınlar bütün toplandılar kahkahalarla güldüler
 “İşte bu kızımız, bize inan” dediler

30 Yiğit der: “Ne ediyorsunuz? Benimle alay ediyorsunuz
 Bana denilen kızınız bu değildir” dedi ya
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31 “Agız diseng agzı bar közi diseng közi bar
 Âyet hadis sözi bar mundag irir” tidi ya

32 Yigit kördi kıznı ters ögürdi yüzini
 “Yalgançıdır atası kıznı almam” tidi ya

33 Kildi kıznıng atası “Yokdır sözim hatâsı”
 Ata birle anası külüp‘özr kıldı ya

34 “Tili yokdır digenim fâsik sözini eymedi
 Hak yâdını koymadı tildin müdâm” tidi ya

35 “Közi yokdır digenim nâ-mahremni körmedi
 Hatt-ı Kur’ân özge nazar kılmas” irdi ya

36 “Ayakı yok digenim yaman yire yürümedi
 İşit imdi bu sözni eyâ ferzend” tidi ya

37 Yigit bu sözni işitdi sırnı könglünde tutdı
 Bu söz yigit könglünde andag ma‘kûl boldı ya

38 Yigit kızga koşıldı yıpak bolıp işildi
 Köngülleri tinüben ârâm karar kıldı ya

39 Niçe künler ötipdir kız hâmile bolıpdır
 İçindeki hamili bir ir oglan boldı ya

40 Oglanga toy kıldılar köp halâyık kildiler
 Bu oglanıng atını anda Nu‘mân koydı ya

41 Oglan altı yaşadı anı mektebge saldı
 Her künde mollasıga okup kilür irdi ya

42 Bir pâdşâh bar irdi uşbu şehirde irdi
 Pâdşâh hôd hanımga müzâh tagı kıldı ya

43 Hezl birle söz aydı bir menzil oynadı
 Hanım eydi pâdşâhga: “Sen cehennemî” tidi ya

44 Pâdşâh aytur: “Ne dirsin, sözni bilmey aytursin
 Men cehennemî bolsam sen talâk bol” tidi ya
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31 “Ağız desen ağzı var gözü desen gözü var
 Âyet, hadis sözü var bu şekildedir” dedi ya

32 Yiğit gördü kızı ters çevirdi yüzünü
 “Yalancıdır babası, kızını almam” dedi ya

33 Geldi kızın babası “Yoktur sözümün hatâsı”
 Baba ile anası gülerek özür diledi(ler) ya

34 “Dili yoktur dediğim günah (olan) söz söylemedi
 Dil(in)den Allâh’ın adını anmayı bırakmadı” dedi ya

35 “Gözü yoktur dediğim yabancıyı görmedi
 Kur‘ân yazısından başka (şeye) bakmaz idi ya”

36 “Ayağı yok dediğim kötü yere yürümedi
 İşit şimdi bu sözü ey oğul” dedi ya

37 Yiğit bu sözü işitti düşündüğünü gönlünde tuttu
 Bu söz yiğidin gönlünde böyle makûl oldu ya

38 Yiğit kıza eş oldu ipek olup örüldü
 Gönülleri dinince güven sürekli oldu ya

39 Nice günler geçmiştir kız hamile olmuştur
 İçindeki yükü bir er oğlan oldu ya

40 Oğlan (için) şenlik yaptılar çok insanlar geldiler
 Bu oğlanın adını o zaman Numân koydu(lar) ya

41 Oğlan altı yaşına geldi onu mektebe gönderdi(ler)
 Her gün hocasına (gidip) okuyup gelir idi ya

42 Bir padişah var idi işte bu şehirde idi
 Padişah kendi hanımını alaya da aldı ya

43 Şakayla söz söyledi bir zaman eğlendi
 Hanımı dedi padişaha “Sen cehennemliksin” dedi ya

44 Padişah der: “Sen ne dersin, sözünü bilmeden söylersin
 Ben cehennemlik ol(ur)sam sen de boş ol” dedi ya
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45 Mollalarnı yıgdırdı “Rivâyet bar mu?” tidi
 “Üç kün kiçe tabmasangız ölersizler” tidi ya

46 Barça ‘âlim yıgıldı kitâbnı bir bir kıldı
 Rivâyetni tapmayın yıglaşurlar irdi ya

47 Nu‘mân üstâddın sordı “Nige yıglarsız?” tidi
 Molla aydı, “Ey oğlum tik olturgıl” tidi ya

48 Yine kayta soradı “Nige aytmaysız” tidi
 “Üç kün boldı perişân boladırsız” tidi ya

49 Han hatunga aytupdır cehennemîsin diyüpdür
 Men cehennemî bolsam sen talâk bol tidi ya

50 “Munça munça yıglarsız meni hanga iltüngiz
 Uşbu sözning cevâbın men birürmin” tidi ya

51 Aydı molla: “Barayın ‘âlimlerge aytayın
 Bu sözingni ‘âlimler ma‘kûl körer” tidi ya

52 Molla bardı ‘âlimge ‘âlim kildi oglanga
 “Oglan bizlerge devlet şayed bolgay” tidi ya

53 Bu oglannı aldılar alup hanga bardılar
 ‘Âlimlerge han eydi: “Tabdıngız mu?” tidi ya

54 “Bu oglannı pâdşâh alup sizge kilüp biz
 Uşbu oglan rivâyet men birür men” tidi ya

55 Pâdşâh tahtında olturdı kiçik oglannı kördi
 Han aydı: “Ey yaş oglan cevâb birgil” tidi ya

56 Eydi oglan: “Ol zemân tahtındın tüşgil revân
 Taht üstinde olturup cevâb birgüm” tidi ya

57 Pâdşâh tahtındın tüşdi ol oglannı mindirdi
 Mes‘elesin soradı “Cevâb birgil” tidi ya

58 “Korkgay musız Tengri’din yaman günâh işlerdin
 Kaytgan musız fi‘ilingdin tiben oglan sordı ya
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45 Din adamlarını toplattı “Rivayet var mı?” dedi
 “Üç güne kadar bul(a)mazsanız öleceksiniz” dedi ya

46 Bütün ‘âlimler toplandı kitap(lar)ı bir bir aradı(lar)
 Rivayeti bulamayan(lar) ağlaşırlar idi ya

47 Numân üstadından sordu: “Niçin ağlarsınız?” dedi
 Hoca dedi: “Ey oğlum, sessiz otur” dedi ya

48 Yine dönüp sordu: “Niçin söylemiyorsunuz” dedi
 “Üç gün oldu, perişan oluyorsunuz” dedi ya

49 Padişah hanımına söyler: “Cehennemliksin, diyorsun,
 Ben cehennemlik ol(ur)sam sen boş ol” dedi ya

50 “Pek çok ağlarsınız, beni padişaha götürünüz
 İşte bu sözün cevâbını ben veririm” dedi ya

51 Dedi hoca: “Gideyim âlimlere söyleyeyim
 Bu sözünü âlimler uygun görürler” dedi ya

52 Hoca vardı âlime âlim geldi oğlana
 “Oğlan bizlere devlet ola ki, olacak” dedi ya

53 Bu oğlanı aldılar alıp padişaha vardılar
 Âlimlere padişah dedi: “Buldunuz mu?” dedi ya

54 “Bu oğlanı (Ey) padişah alıp size geldik biz
 İşte bu oğlan rivâyeti ben bilirim” dedi ya

55 Padişah tahtında oturdu küçük oğlanı gördü
 Padişah dedi: “Ey taze oğlan cevap ver” dedi ya

56 Oğlan dedi: “O zaman tahtından in hemen
 Taht üstünde oturup cevap vereceğim” dedi ya

5 7 Padişah tahtından indi o oğlanı çıkardı
 Meselesini sordu “Cevap ver” dedi ya

58 “Korkar mısınız Tanrı’dan? Kötü, günah işlerden?
 Dönen misiniz eyleminden?” diyen oğlan sordu ya
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59 Pâdşâh aydı: “Ey bütem bar irdi menim atam
 Atamnıng hem kaşında bir kızı bar” irdi ya

60 Atam ölgendin song men bardım bir kiçe anga
 Kız aydı: “Ey pâdşâh bu iş ‘aceb” tidi ya

61 “Ol kiçe anga bardım hûb anga meyl kıldım
 Ol kiçe bu fi‘ilimdin kaytıp irdim” tidi ya

62 Velnâz‘at okudı me‘anisini bildirdi
 Heft-i yekni29 koynındın alıbeni kördi ya

63 “Cehennemî imes sen hanım hem talâk bolmas
 Bu âyetning me‘anisi mundag turur” tidi ya

64 Gürûh gürûh ‘âlimler han yanında hâdimler
 Han kaşında halâyıklar tang ‘acaib kaldı ya

65 “Uşbu oglan ir bolur il içinde bir bolur
 Altı yaşar oglannı â‘zam bolsun” tidi ya

66 Rivâyetni bildirdi halkınıng könglin tindirdi
 İmâm-ı Â‘zam atları uşbu yirde boldı ya

67 Anasıga bardılar sevinçler aldılar
 “Altı yaşar oglangız â‘zam boldı” tidi ya

68 Cevâb birdi anası işitingler hem tidi
 “Menim oglım üç yaşında â‘zam bolur irdi ya”

69 “Sudın almanı aldı bî-ruhsat anı yidi
 Yarım alma şumlıgı altı yaşga kaldı ya”

70 “Hak fermânın tutunglar harâm şüphe yimengler
 Kişi malın almanglar” tiben cevâb birdi ya
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59 Padişah dedi: “Ey oğlum var idi benim babam
 Babamın da yanında bir kız var idi ya”

60 “Babam öldükten sonra ben vardım bir gece ona
 Kız dedi: “Ey padişah bu iş şaşılacak iş” dedi ya

61 “O gece ona vardım hoş ona meylettim
 O gece bu eylemimden geri döndüm idi” dedi ya

62 Nâziât suresini okudu anlamını bildirdi
 Yedide birini koynundan alırken gördü ya

63 “Sen cehennemlik değilsin hanımın da boş olmaz
 Bu âyetin anlamı bu şekildedir” dedi ya

64 Bölük bölük âlimler padişah(ın) yannında hizmetçiler
 Padişah(ın) karşısında şaşırıp hayret etti(ler) ya

65 “İşte bu oğlan er olur ülke içinde bir olur
 Altı yaşındaki oğlan âzam olsun” dedi ya

66 Rivâyetini bildirdi halkın gönlünü dindirdi
 İmâm-ı Âzam adları işte bu yerde oldu ya

67 Anasına vardılar sevinçli oldular
 “Altı yaşında oğlunuz âzam oldu” dedi ya

68 Cevap verdi anası işitenler de söyledi:
 “Benim oğlum üç yaşında âzam olur idi ya”

69 “Sudan elmayı aldı izinsiz onu yedi
 Yarım elma(nın) uğursuzluğu altı yaşına erteletti ya”

70 “Allâh’ın emrini tutun haram ve şüpheli (şeyleri) yemeyin
 Kişi malını almayın” deyip cevap verdi ya
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  61
 Kıssa-yı Kûdeknâme30

1 Mustafa’dın müjde’ ümmetige kildi ya
 Dürr-i girân behâsın bizge revân kildi ya

2 Dürr-i yetîm irür bil kulagıngga yahşi il
 Uşol dürni fikr kıl ne sadefdin sızdı ya

3 Sızdı Resûl agzıdın mahlûkâtnıng magzıdin
 Ebâ Bekr lafzıdın andag haber irdi ya

4 Aydı bir kün peygamber nâgah üydin çıkdılar
 Halâyıknı kördiler ‘ıydlaşur irdi ya

5 Ol kün rûze ‘ıydî irdi ulug kiçigni kördi
 Oynap külüp yörürdi bir sa‘at turdı ya

6 Kördi bir tam tübinde ma‘reke kırağında
 Bir tıfl-ı nâ-resîde yığlay turur irdi ya

7 Kildi Resûl kaşıga kıldı rahm hâliga
 Koyup kolın başıga şefkat birle sordı ya

8 Sordı Resûl kimsin kiminsin kaydın bunda kilüpsin
 Ne yirlerde irdingsin manga aygıl manga tidi ya

9 Aydı garip yetîm min yetîmlikde yitip min
 Gam lâyıga batıp min çıkabilmey tidi ya

10 Bürehnemin tonum yok gürsinemin nânım yok
 Anıng üçün hûşum yok ne kılayın tidi ya

11  Mening tingim oğlanlar minip türlüg tiveler
 Kiyip arıg hoş tonlar ‘ıydlaşur irdi ya

12 Resûl aydı min sanga tive bolayın bu hâl
 Mingil oglan sin manga oğlan karap küldi ya

13 Yetîm besî sevindi içi taşı yarundı
 Ol tivege kuvandı kilip revân mindi ya
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  61
 Kıssa-yı Kûdeknâme

1 Mustafa’dan müjde ümmetine geldi ya
 Değerli incinin bahasını hemen bize kıldı ya

2 Eşsiz inci idi bil kulağına küpe et
 O inciyi fikir et hangi sedeften çıktı ya

3 Çıktı Resûl ağzından yaratılmışların özünden
 Ebu Bekir’in sözünden böyle haber verdi ya

4 Dedi, bir gün Peygamber anîden evden çıktılar
 İnsanları gördüler bayramlaşırlar idi ya

5 Bu gün bayram günü idi büyük küçüğünü gördü
 Oynayıp gülüp yürüdü anîden evden çıktı ya

6 Gördü bir duvar dibinde meydanın bir köşesinde
 Baliğ olmamış bir çocuk ağlar durur idi ya

7 Geldi Resûl önüne acıdı durumuna
 Elini koydu başına şefkat ile sordu ya

8 Sordu Resûl: “Kimsin buraya nereden geldin?
 Hangi yerlerdensin bana söyle” dedi ya

9 Dedi garip, “yetimim yetim olarak büyüdüm
 Gam çamuruna batmışım çıkabilemem” dedi ya

10 “Çıplağım elbisem yok açım ekmeğim yok
 Onun için fikrim yok ne yapayım” dedi ya

11 “Benim yaşıtım oğlanlar türlü develere biniyorlar
 Giyip temiz hoş elbiseler bayramlaşıyorlar” dedi ya

12 Resûl dedi: “Bin, deve olayım sana şimdi
 Bin oğlan sen bana”, oğlan bakıp güldü ya

13 Yetim pek çok sevindi, içi dışı ışıdı
 O deveye sevinerek gelip hemen bindi ya
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14 Aytur tivem yörügıl mini anda yitürgil
 Tiveler tik kılıngıl Resûl andag kıldı ya

15 Ol tiveler ‘af‘afın işitip oğlan kulağı
 Eyâ tivem sin takı af ‘af kılgıl tidi ya

16 Tive binen ol refref kıldı dü kere ‘af ‘af
 Cümle ferişte saf saf kilip turur irdi ya

17 Hâtif aydı hay hay bes bundın artuk hükm
 İşitgil iy bû’l-heves nige andag tidi ya

18 ‘Af ‘af anıng affıdur rahmetning suyıdur
 Yazuklarnıng mahvıdır va‘de andag buldı ya

19 İki hisse ümmeti iki ‘afda kutıldı
 Üçünçide bes yitdi hay bir hissesi kaldı ya

20 Sıddîk aydı yâ Nebî revâ mudur bu sabî
 Arkanıza mingeli Resûl ârî tidi ya

21 Yine bir ‘af tigeydi barın halâs itgeydi
 ‘Âlemni gül kılgaydı hâtifi bes tidi ya ya

22 Resûl aydı yârânlar yankak alıp kilingler
 Mining satıp alınglar yâ Ebû Bekr bardı ya

23 Revân ivge yögürdü altı yankak ketürdi
 Gelüp aldında turdı kûdek anı kördi ya

24 Körgeç anı tiledi Ebû Bekr birmedi
 Niçe tenâvül31aytdı kûdek becid boldı ya 

25 Sıddîk aydı tivengni birseng birin yankaknı
 Tive birip almaknı kûdek sehel kördi ya

26 Aydı turun tüşeyin yankaklarnı alayın
 Tivem sanga bireyin tivedin revân tüşti ya

27 Yankaklarnı birdiler tivesini aldılar
 Könglini hoş kıldılar Nebî ‘özr aydı ya
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14 Dedi, devem yürü develer gibi hareket et
 Beni oraya ulaştır, Resûl de öyle yaptı ya

15 O develer bağırtısını işitip oğlanın kulağı
 “Ey devem sen dahi bağır” dedi ya

16 Deve bu gün hareketlenerek iki kere bağırdı
 Bütün melekler saf saf gelip durur idi ya

17 Gaipten bir ses: “Hey hey sen bundan sonra hüküm yok
 İşit ey keyfine düşkün ne deyip söyledi?” dedi ya

18 “Bağırtı O’nun affıdır bağışlama O’nun suyudur
 Günahlarını saçmaktadır vade böyle” idi ya

19 “İki hisse ümmeti iki bağırmada kurtuldu
 Üçüncüde sen” dedi bir hissesi kaldı ya

20 Sıddık dedi: “Ey Nebî layık mıdır bu çocuk
 Üstünüze binmekte?” Resûl “Evet” dedi ya 

21 Yine bir bağırsaydı hepsini kurtarsaydı
 Dünyayı gül kılsaydı gaipten bir ses öyle dedi ya

22 Resûl dedi: “Dostlar ceviz alıp geliniz
 Beni satın alınız ey Ebu Bekir” dedi ya 

23 Sıddık hemen koştu altı ceviz getirdi
 Gelip karşıda durdu çocuk onu gördü ya 

24 Görünce cevizi istedi Ebu Bekir ona vermedi
 Bir süre ona aldırmadı çocuk ağlayıp durdu ya 

25 Sıddık dedi: “Deveni verirsen veririm cevizleri
 Deveyi verip (ceviz) almayı çocuk kolay gördü ya

26 Dedi oğlan: “İneyim cevizleri alayım
 Devemi size vereyim çocuk hemen indi ya

27 Cevizleri verdiler devesini aldılar
 Gönlünü hoş kıldılar Nebî sebebini dedi ya:
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28 Yetîm hâlin sorungız yetim könglün alınız
 Andag Resul körünüz yetîmge ne kıldı ya

29 Bilse irdi ol sabî ol tivening yüngini
 On sekiz ming ‘âlemni birse birmes irdi ya

30 Satdı irse yüngini îtâ almas yükini
 İzlep anıng tügini kaçan tapar irdi ya

31 ‘Arşdın narı menzili anda irdi ol velî
 Bizning üçün Hak celî yir yüzige koydı ya

32 Niçün anı sevmessin cânıng fidâ kılmassın
 Cânıng fedâ kılmassın bilegen fedâ kıldı ya

33 Ol mu‘cize-i kâ’inât ashâbıga her sâ‘at
 Ona kılganın münâcât kılıp aytur irdi ya

34 Oldur sini kiltürgen bu menzilge tigürgen
 Agır yüküng kötürgen Kâdir kudret irdi ya

35 İki cihân nakdini altı yankakga satdı
 Kıymetni bilmedi kûdekligin kıldı ya

36 Kûdek kıldı oglanlık sin kılmagıl nâdânlık
 Sûd kılmas ziyânlık nevbet sizge kaldı ya

37 Men hem bahâ kılındım kıymetni bilindim
 Şeş yankakga satıldım şükr Allâh tidi ya

38 Resûl andag iş kıldı yetim könglüni avladı
 Sizler yetim könglini avlangızlar tidi ya

39 Bolsang Resûl’ge ümmet kılıng yetimge şefkât
 Bolgay sanga köp rahmet Resûl andag tidi ya
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28 “Yetimin hâlini sorunuz garibin elini tutunuz”
 Böyle Resûl’ü görünüz yetime neler kıldı ya

29 Bilse idi o sabî o devenin kıymetini
 On sekiz bin âleme verse olmaz idi ya

30 Bilse idi kıymetini artırarak alamaz yükünü
 Orada ne gördüğünü izleyerek bulamaz idi ya

31 Arştan öte menzili orada idi o velî
 Bizim için Hak belli yeryüzüne koydu ya

32 Niçin O’nu sevmezsin canını fedâ kılmazsın
 Kulluk etmede ölmezsin ey gafil dedi ya

33 Her kime bu varlıklar sahabeye her saat
 Kılandır münacat kılıp olmaz dedi ya

34 Odur seni ulaştıran bu menzile eriştiren
 Ağır yükünü kaldıran Kâdir Hudâ dedi ya

35 İki cihan kıymetlisini altı cevize sattı
 Kıymetini bilmedi çocukluğunu yaptı ya

36 O ki yaptı çocukluk sen yapma bilmezlik
 Ticarette yapma ziyanlık sıra bize geldi ya

37 Ben hem değer kılındım kıymet ile alındım
 Beş cevize satıldım şükür Allâh dedi ya

38 Resûl böyle eyledi yetim gönlünü aldı
 Sizler de yetim gönlünü alınız dedi ya

39 Olursan Resûl’e ümmet yetime eylen şefkat 
 Olacak sana çok rahmet Resûl böyle dedi ya
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  62
 Ahir Zemân Muhemmesi32

 Esirgeyen ve Bağışlayan Allâh’ın Adıyla

1 Yirni nitak yaratdı irse kökni hemân
 Aynı nitak yaratdı irse künni hemân
 Enbiyâ mursellerni aytsam temâm
 Andın artuk takı ‘aceb dengleri var

2 Zamâne ahîr bolsa neler bolgay
 Dünyâga türlük türlük belâ tolgay
 ‘Âlimler çagır içip zinâ kılgay
 Andın artuk takı ‘aceb dengleri var

3 Seyyidzâde ‘âlimler çagır içgey
 Helâl kuyup harâm işge harîs bolgay
 Hak Te‘âlâ belâ kapugın tamam açkay
 Andın artuk takı ‘aceb dengleri var

4 Bahîller harâm birle harîs bolgay
 Köp hatunlar irlerine harâm bolgay
 İslâm bilmez bedbahtlar şâdmân bolgay
 Andın artuk takı ‘aceb dengleri var

5 Zamâne ahirî bolsa ‘âlimler azgay
 Mü’minlerning oglı kızı yesir bolgay
 Kâfirler uftanmay men men tigey
 Andın artuk takı ‘aceb dengleri var

6 Deccâl mel’ûn çıkuban Rûm’ga vargay
 Mehdî çıkdı diyü Deccâl’ga haber bolgay
 Seksan ming cühûd perî cem‘ bolgay
 Andın artuk takı ‘aceb dagları var

7 Deccâl mel’ûn Horasan’ga  sefer kılgay
 İslâm bilmez bedbahtlar şâdmân bolgay
 Mehdî barup Bagdad taba uruş kılgay
 Andın artuk tekı ‘aceb dengleri var
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  62
 Ahir Zemân Muhemmesi

 Esirgeyen ve Bağışlayan Allâh’ın Adıyla

1 Yeri nasıl yarattı ise göğü de (öyle)
 Ayı nasıl yarattı ise güneşi de (öyle)
 Nebîleri, peygamberleri söylesem hep
 Bunlardan da hayrete düşürücü (olaylar) var

2 Dünyanın sonu gelse neler olacak?
 Dünyaya türlü türlü belâlar dolacak
 Âlimler şarap içip zinâ edecek
 Bunlardan da hayrete düşürücü (olaylar) var

3  Peygamber soyundan âlimler şarap içecek
 Helâli bırakıp haram işe aşırı istekli olacak
 Yüce Allâh belâ kapısını ardına kadar açacak
 Bunlardan da hayrete düşürücü (olaylar) var

4 Cimriler haram ile aç gözlü olacak
 Birçok kadın kocasına haram olacak
 İslâmı bilmeyen bahtı karalar mutlu olacak
 Bunlardan da hayrete düşürücü (olaylar) var

5 Kıyâmet kopsa ‘âlimler yolunu şaşıracak
 Müminlerin oğulları, kızları tutsak olacak
 Kafirler utanmayacak “Ben, ben” diyecek
 Bunlardan da hayrete düşürücü (olaylar) var

6 Lanetli Deccâl çıkıp Anadolu’ya varacak
 Mehdi geldi diye Deccâl’a haber verilecek
 Seksen bin kurtulmuş Yahudi peri toplanacak
 Bunlardan da hayrete düşürücü (olaylar) var

7 Lanetli Deccâl, Horasan’a sefer eyleyecek
 İslâm’ı bilmez kara bahtlılar mutlu olacak
 Mehdi gidip Bağdat tarafına savaş eyleyecek
 Bunlardan da hayrete düşürücü (olaylar) var
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8 Müsülmânlar Mehdî taba cem‘ bolgay
 Kün tutulup gavga kopup heyhat bolgay
 Muhammed ümmetleri naliş kılgay
 Andın artuk takı ‘aceb dengleri var

9 Mehdî çıkup Mekke taba sefer kılgay
 Muhammed ravzasıga yüzin sürgey
 Ravzadın âvâz çıkup İsâ tikey
 Andın artuk tekı ‘eceb danglerı var

10 İsâ ingey temâm tugel tokız yüzde
 Deccâl’nı öltürgeyler biling anda
 Mehdî’ni imâm kılgay İsâ anda
 Andın artuk tekı ‘eceb danglerı var

11 İsâ’ge kökdin ingey fermân birle
 Mehdî turup selâm kılgay ta’zîm birle
 Âdemî zâd oglı aytur fermân birle
 Andın artuk tekı ‘eceb danglerı var

12 Tokız yüzde on bişde Ye’cûc çıkgay
 İsâ Mehdî birle barup Turga aşgey
 Ol kâfirler bu dünyânı temâm kılgay
 Andın artuk tekı eceb danglerı var

13 Hevâdın kuşlar inip taşlar atkay
 Ol taşlar Ye’cûclerni helâk kılgay
 Ol Uganım heybet birle hükm kılgay
 Andın artuk tekı ‘eceb danglerı var
  
14 Tokız yüzde yine bir iş kopkay
 Dabbetü’l-arz çıkgay Kur’an köterilgey
 Muhammed ümmetleri naliş kılgay
 Andın artuk tekı ‘eceb danglerı var

15 Tokız yüzde yine bir ‘aceb kilgey
 İsrâfîl fermân birlen sûrun urgay
 Yir kök ara terik canlar hiç kalmagay
 Andın artuk tekı ‘eceb danglerı var
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8 Müslümânlar Mehdi’den tarafa toplanacak
 Güneş tutulup kavga çıkıp yazık olacak
 Muhammed’in ümmetleri (ağlayıp) inleyecek
 Bunlardan da hayrete düşürücü (olaylar) var

9 Mehdi çıkıp Mekke tarafına sefer eyleyecek
 Muhammed’in kabrine yüzünü sürecek
 Kabirden ayrılıp İsâ’ya varacak
 Bunlardan da hayrete düşürücü (olaylar) var

10 İsâ inecek tam tamına dokuz yüzde
 Deccâl’ı öldürecekler bilin o zaman
 Mehdi’yi imâm eyleyecek İsâ o zaman
 Bunlardan da hayrete düşürücü (olaylar) var

11 İsâ’ya gökten inecek fermân ile
 Mehdi durup selâm verecek hürmet ile
 İnsânoğlu söyler fermân ile
 Bunlardan da hayrete düşürücü (olaylar) var

12 Dokuz yüz on beşte Yâ‘cûc çıkacak 
 Mehdi ile İsâ varıp Tur’u aşacak
 O kâfirler bu dünyayı sonlandıracak
 Bunlardan da hayrete düşürücü (olaylar) var

13 Havadan kuşlar alçalarak taşlar atacak
 O taşlar Ya‘cûcları helâk edecek
 O Yaratıcı Allâh heybetle hükmeyleyecek
 Bunlardan da hayrete düşürücü (olaylar) var

14 Dokuz yüzde yine bir iş ortaya çıkacak
 Dâbbet-ül-arz çıkacak Kur’ân kaldırılacak
 Muhammed’in ümmetleri ağlayıp inleyecek
 Bunlardan da hayrete düşürücü (olaylar) var

15 Dokuz yüzde yine bir şaşırtıcı gelecek
 İsrâfil (Allâh’ın) emri ile surunu öttürecek
 Yer gök arasındaki canlılar hiç kalmayacak
 Bunlardan da hayrete düşürücü (olaylar) var
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16 İsrâfîl fermân birle surun urgay
 ‘Azrâ’il öz cânını özi algay
 Mengü bakı ol Uganım özi kalgay
 Andın artuk tekı ‘eceb danglerı var

17 Kırk yıldın song İsrâfîl sûrun urgay
 İkinçi sûrıngnı urgıl tigey
 Bendelerim yir yüzine kopsun tigey
 Andın artuk tekı ‘eceb danglerı var

18 İsrâfîl fermân birle sûrun urgay
 Kamug cânlar tenlerige kirüp kilgey
 Yaş olan tik âdem oglı baş kötergey
 Andın artuk tekı ‘eceb danglerı var

19 Ol Uganım kadı bolıp hükm kılgay
 Muhammed şefaetge kilüp turgay
 Melâ’ikler peygemberler titrep turgay
 Andın artuk tekı ‘eceb danglerı var

20 Cebrâ’îl feriştelerni başlap kilgey
 İnançımız  ya Muhammed  sen sen tigey
 Hak katında sendin inâk yokdır tigey
 Andın artuk tekı ‘eceb danglerı var

21 Adem ata özi yıglap yügrüp kilgey
 Mûsâ Kelîm mursellerni başlap kilgey
 Muhammed’ning boynun kuçıp kardaş tigey
 Andın artuk tekı ‘eceb danglerı var

22 İbrahîm Muhammed’ge millet tigey
 Cebrâ’îl Muhammed’ge tavâf kılgey
 Kamu ulug ferişteler yıglep turgay
 Andın artuk tekı ‘eceb danglerı var

23 Ebu Cehl otdın tonun kiyüp kilgey
 Şefâ‘etning bizdin derîg kılm tigey
 Muhammed’ning hazretine kilüp turgay
 Andın artuk tekı ‘eceb danglerı var
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16 İsrâfil, (Allâh’ın) emri ile surunu öttürecek
 Azrail kendi canını kendisi alacak
 Ebedî bâkî Yaratıcı Allâh kalacak
 Bunlardan da hayrete düşürücü (olaylar) var

17 Kırk yıldan sonra İsrâfil surunu öttürecek
 “İkinci kez surunu öttür” diyecek
 “Kullarım yeryüzünde (yine) dirilsin” diyecek
 Bunlardan da hayrete düşürücü (olaylar) var

18 İsrâfil (Allâh’ın) emriyle sûrunu öttürecek
 Bütün canlar bedenlerine girip gelecek
 Yavru oğlak gibi insanoğlu baş çekecek
 Bunlardan da hayrete düşürücü (olaylar) var

19 Yaratıcı Allâh’ım kadı olup hüküm verecek
 Muhammed şefaat için gelip duracak
 Melekler, peygamberler titreyerek duracak
 Bunlardan da hayrete düşürücü (olaylar) var

20 Cebrâ‘il meleklerin başında gelecek
 “İnandığımız Muhammed Sensin” diyecek
 “Allâh huzurunda senden sâdık yoktur” diyecek
 Bunlardan da hayrete düşürücü (olaylar) var

21 Âdem baba kendisi ağlayıp koşarak gelecek
 Mûsâ Kelîm peygamberlerin başında gelecek
 Muhammed’in boynuna sarılıp “Kardaş” diyecek
 Bunlardan da hayrete düşürücü (olaylar) var

22 İbrahim, Muhammed’e “Millet” diyecek
 Cebrâ‘il Muhammed’in çevresinde dönecek
 Bütün ulu melekler ağlayıp duracak
 Bunlardan da hayrete düşürücü (olaylar) var

23 Ebû Cehil ateşten elbisesini giyip gelecek
 “Şefaatini bizden esirgeme” diyecek
 Muhammed’in huzuruna gelip duracak
 Bunlardan da hayrete düşürücü (olaylar) var
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24 Dünyâda bilmez boldım men men t igey
 Tamug içre ‘azâbını kördim tigey
 Rahmet sendin bu kün meni t utgıl tigey
 Andın artuk tekı ‘eceb danglerı var

25 Muhammed’e secde kılgay başın urgay
 Közlerindin katre katre yaşlar akgay
 Şefâ’eting derîg kılma mendin tigey
 Andın artuk tekı ‘eceb danglerı var

26 ‘Abdulmuttalip ‘Abdullah’ga balam tigey
 Muhammed’ning elin tutup yüzin öpgey
 Tutub alup ön kün köterdim tigey
 Andın artuk tekı ‘eceb danglerı var

27 Muhammed anasıga ta‘zim kılgay
 Anasınıng boynun kuçup ana tigey
 Kiçiklikdin yitim kaldım sendin tigey
 Andın artuk tekı ‘eceb danglerı var

28 Muhammed ‘Abdulmuttalip’ge babam tigey
 Mahbûb cânlar körüben ‘ibret algay
 Melâ’ikler peygemberler  şâdmân bolgay
 Andın artuk takı ‘aceb denglerı var

29 Cebrâ’îl Burak’nı tutup turgay
 İsrâfîl sağ kolındın tutup turgay
 ‘Azrâ’il mizânını basup turgay
 Andın artuk tekı ‘eceb danglerı var

30 Ol Muhammed ‘alemin tikip turgay
 Kamug ul mahşer halkı kilüp turgay
 Ol Muhammed turuban ‘arz kılgay
 Andın artuk tekı ‘eceb danglerı var

31 Melâ’ikler peygemberler dem urmagay
 Agız açup söz aygalı hal bolmagay
 Ol Muhammed Rabbim Allah Ugan tigey
 Andın artuk tekı ‘eceb danglerı var
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24 “Dünyada bilmez oldum ben” diyecek
 “Cehennem içinde azâbını gördüm” diyecek
 “Merhamet senden bu gün beni kurtar” diyecek
 Bunlardan da hayrete düşürücü (olaylar) var

25 Muhammed’e secde edecek, başını vuracak
 Gözlerinden damla damla yaşlar akıcak
 “Şefaatini esirgeme benden” diyecek
 Bunlardan da hayrete düşürücü (olaylar) var

26 Abdulmuttalib, Abdullah’a “Yavrum” diyecek
 “Muhammed’in elini tutup yüzünü öpecek
 Tutup alıp dün kaldırdım” diyecek
 Bunlardan da hayrete düşürücü (olaylar) var

27 Muhammed, anasına saygı gösterecek
 Anasının boynuna sarılıp “Ana” diyecek
 “Küçüklükten yoksun kaldım senden” diyecek
 Bunlardan da hayrete düşürücü (olaylar) var

28 Muhammed, Abdulmuttalib’e “Babam” diyecek
 Sevgili insanlar(bunu) görüp ibret alacak
 Melekler ve peygamberler sevinçli olcak
 Bunlardan da hayrete düşürücü (olaylar) var

29 Cebrâ‘il Burak’ı  tutup duracak
 İsrâfil sağ yanında duracak
 Azrail terazisini kurup duracak
 Bunlardan da hayrete düşürücü (olaylar) var

30 Muhammed bayrağını dikip duracak
 Bütün o mahşer halkı gelip duracak
 Muhammed (onlardan) aralıklı duracak
 Bunlardan da hayrete düşürücü (olaylar) var

31 Melekler, peygamberler nefes almayacak
 Ağız açıp  (da) söz  söyleyecek hâl kalmayacak
 Muhammed “Rabb’im, Yaratıcı Allâh” diyecek
 Bunlardan da hayrete düşürücü (olaylar) var
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32 Şerâb içüb Şeytân birlen harîs bolgan
 Bes, emr fermânınımga huccet kılgan
 Men menlikdin menim birlen da‘va kılgan
 Andın artuk tekı ‘eceb danglerı var

33 Uftanmakdın mengleyindin tirler akgay
 Nedâmet işitüb Muhammed kuyı bakgay
 Ümmetlerim ‘afv kılgıl Allah tigey
 Andın artuk tekı ‘eceb danglerı var

34 Ol Uganım heybet birlen hükm kılgay
 Kamug ol mahşer halkın surıng tigey
 Tamug üzre Sıratnı tartung tigey
 Andın artuk tekı ‘eceb danglerı var

35 Muhammed mahşer halkın başlap bargay
 Sıratnı körüben ‘ibret algay
 Ümmetlerim hâli müşkil boldı tigey
 Andın artuk tekı ‘eceb danglerı var

36 Zebânîler halayıknı sürüp kilgey
 Ellerine otdın girzi tutup turgay
 Muhammed’ge  mehşer  halkı  feryâd  kılgay
 Andın artuk tekı ‘eceb danglerı var

37 Muhammed feryâd ünün işitüp turgay
 Vah menim ümmetlerim kayu tigey
 Eline ‘asâ alup yügürüp kilgey
 Andın artuk tekı ‘eceb danglerı var

38 Muhammed zebânîge heybet urgay
 Tamugnıng otıga hükm kılgay
 Ümmetlerim köydürmegil ateş tigey
 Andın artuk tekı ‘eceb danglerı var

39 Tamug içre melâ’ikler kıkıp kilgey
 Muhammed Hazretine kilüp turgay
 Şefâ’eting derîg kılma bizdin tigey
 Andın artuk tekı ‘eceb danglerı var
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32 Şarap içüp Şeytân ile aşırı hırslı olan
 Yeter buyruğuma delil gösteren
 Ben benlikten benim ile iddia eden
 Bunlardan da hayrete düşürücü (olaylar) var

33 Utanmaktan alnından terler akacak
 Pişmanlık işitip Muhammed kaygılı bakacak
 “Ümmetlerimi affet Allâh’ım” diyecek
 Bunlardan da hayrete düşürücü (olaylar) var

34 O Yaratıcı Allâh’ım heybetle hüküm kılacak
 “Bütün o mahşer halkını götürün” diyecek
 “Cehennem önüne Sırat’ı getirin” diyecek
 Bunlardan da hayrete düşürücü (olaylar) var

35 Muhammed, mahşer halkının başına varacak
 Sırat’ı görünce ibret alacak
 “Ümmetlerimin hâli çok zor oldu” diyecek
 Bunlardan da hayrete düşürücü (olaylar) var

36 Zebânîler insanları sürüp gelecek(ler)
 Ellerinde ateşten gürzler tutacak(lar)
 Muhammed’e mahşer halkı feryat edecek
 Bunlardan da hayrete düşürücü (olaylar) var

37 Muhammed, feryat seslerini işitip duracak
 “Vah benim ümmetlerim hangi (leri)?” diyecek
 Eline âsa alıp koşarak gelecek
 Bunlardan da hayrete düşürücü (olaylar) var

38 Muhammed, zebânî(ler)e heybet(le) gelecek
 Cehennemin ateşine hükmedecek
 “Ümmetlerimi yakma ateş” diyecek
 Bunlardan da hayrete düşürücü (olaylar) var

39 Cehennemin içindeki melekler çıkıp gelecek
 Muhammed, Allah’ın huzuruna gelip duracak
 “Şefaatini bizden esirgeme” diyecek
 Bunlardan da hayrete düşürücü (olaylar) var
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40 Muhammed Hazretine yügürüp bargay
 Ümmetlerim hâli müşkil boldı tigey
 ‘Ahdinge vefâ kılgıl Mevlâ’m tigey
 Andın artuk tekı eceb danglerı var

41 Mûsâ Kelîm kopuban yügürüp bargay
 Muhammedge kilüben haber birgey
 Ol heybet kün bu kün boldı tigey
 Andın artuk tekı ‘eceb danglerı var

42 Muhammed secde birle meşgul bolgay
 Mûsâ Kelîm Rabbim tiyü du‘â kılgay
 Ol çehâr-yârlar barçaları ümmet tigey
 Andın artuk tekı ‘eceb danglerı var

43 Uganımdın nidâ kilgey dostım tigey
 On sekkiz ming  ‘âlem fahrı Resûl tigey
 Hükm sendin bolsun imdi Ahmed tigey
 Andın artuk tekı ‘eceb danglerı var

44 Ümmetingge tamug harâm kıldım tigey
 Reyhân atlıg bostanlarnı virdim tigey
 Farıg tutkıl könglüngni dostım tigey
 Andın artuk tekı ‘eceb danglerı var

45 Muhammed Hazretine sevünüp bakgay
 Mûsâ Kelîm yoldaş bolup birge kilgey
 Kamug mehşer halkı kiling tigey
 Andın artuk tekı ‘eceb danglerı var

46 Kemug ol mahşer halkı şâdmân bolgay
 Atamız Âdem özi yügürüp kilgey
 Muhammed’ning boynun kuçıp oglım tigey
 Andın artuk tekı ‘eceb danglerı var

47 Muhammed atam anam kiling tigey
 Kamug ümmetlerim yüzin köring tigey
 Uganım ‘inâyet kıldı bizge tigey
 Andın artuk tekı ‘eceb danglerı var
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40 Muhammed, Allâh’ına koşup varacak
 “Ümmetlerimin hâli çok zorlaştı” diyecek
 “Verdiğin sözü yerine getir Mevlâ’m” diyecek
 Bunlardan da hayrete düşürücü (olaylar) var

41 Mûsâ Kelîm kalkıp koşarak gelecek
 Muhammed’e gelip haber verecek
 “O heybetli gün ki bugün oldu” diyecek
 Bunlardan da hayrete düşürücü (olaylar) var

42 Muhammed namazla meşgul olacak
 Mûsâ Kelîm “Rabb’im” diye dua edecek
 O dört sevgilinin hepsi “Ümmet” diyecek
 Bunlardan da hayrete düşürücü (olaylar) var

43 Yaratıcı’mdan ses gelecek, “Dostum” diyecek
 “On sekiz bin âlem, âlemin övüncü” diyecek
 “Şimdi hüküm sende olsun Ahmed” diyecek
 Bunlardan da hayrete düşürücü (olaylar) var

44 “Ümmetine cehennemi haram ettim” diyecek
 “Reyhan adlı bahçeleri verdim” diyecek
 “Rahat tut gönlünü dostum” diyecek
 Bunlardan da hayrete düşürücü (olaylar) var

45 Muhammed, Yaratıcı’sına bakıp sevinecek
 Mûsâ Kelîm yoldaş olup yanına gelecek
 “Bütün mahşer halkı gelin” diyecek
 Bunlardan da hayrete düşürücü (olaylar) var

46 Bütün o mahşer halkı mutlu olacak
 Babamız Âdem, kendisi koşarak gelecek
 Muhammed’in boynuna sarılıp  “Oğlum” diyecek
 Bunlardan da hayrete düşürücü (olaylar) var

47 Muhammed “Babam, anam gelin” diyecek
 “Bütün ümmetlerimin yüzünü görün” diyecek
 “Yaratan Allâh’ım bağışta bulundu bize” diyecek
 Bunlardan da hayrete düşürücü (olaylar) var
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48 Kamug mehşer halkın ol başlap kilgey
 Kamug ul hûr gılmân karşu kilgey
 Sekkiz uçmah nûrı birlen pür-nûr bolgay
 Andın artuk tekı ‘eceb danglerı var

49 Kul Süleymân tâ‘at kılgıl ‘afv kılgay
 Uganım esbâbını kavî virgey
 Ahıretde tâ‘at birlen rahm kılgay
 Andın artuk tekı ‘eceb danglerı var

  63
 Bibi Meryem33

 Esirgeyen ve Bağışlayan Allâh’ın Adıyla

1 Kâdir kudretin tinglep 
 Bir sözim yâd kildi ya
 Gizlep anı tutsa bolmas 
 Mevlâ’m ‘ata birdi ya

2 Meryem oglı ol İsâ
 Has kul irdi Mevlâ’mga
 Mevlâ’m anı agızlap
 İncil ‘ata birdi ya

3 Evliyâlar urugı
 Enbiyâlar surûrı
 Hürmetini bildürdi
 Kökde orun virdi ya

4 Bu dünyâga bakmagan
 Malga köngil birmegen
 El içinde turmagan
 İsâ hoçı irdi ya

5 Talâk birdi dünyâga
 Kadem urdı ‘ukbâga
 Tâ‘at kıldı Mevlâ’mga
 Tünler uyag turdı ya



333

HİKMETLER VE KISSALAR

48 Bütün mahşer halkının başında o gelecek
 Bütün o huriler, gılman(lar) karşı gelecek
 Sekiz cennet nuruyla nurlar dolmuş olacak
 Bunlardan da hayrete düşürücü (olaylar) var

49 Kul Süleymân ibâdet et (Allâh) affedecek
 Yaratan Allâh’ım gereklerini tam verecek
 Ahirette ibedet (edenlere) acıyacak
 Bunlardan da hayrete düşürücü (olaylar) var

  63
 Bibi Meryem

 Esirgeyen ve Bağışlayan Allâh’ın Adıyla

1 Kudret sahibinin kudretini dinleyip
 Bir sözüm hatır(ım)a geldi ya
 Onu saklı tutmak olmaz 
 Mevlâ’m bağış verdi ya

2 Meryem oğlu o İsâ
 Halis kul idi Mevlâ’ma
 Mevlâ’m ona dil ile
 İncil hediye etti ya

3 Evliyâlar nesli
 Peygamberler sevinci
 Hürmetini bildirdi
 Gökte makam verdi ya

4 Bu dünyaya bakmayan 
 Mala gönül vermeyen
 İl içinde durmayan
 İsâ gezgin idi ya

5 Boş verdi dünyaya
 Adım attı ahîrete
 İbâdet etti Mevlâ’ma
 Geceler uyanık durdu ya
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6 Meryem idi anası
 Hiç yok idi babası
 Peygamberler sahibi
 Yel’den doğmuş idi ya

7 Kayu elge ol kirse
 Tuma közsizni körse
 Turub du‘âlar kılsa
 Közlik bolur irdi ya

8 Olturgan aksaknı yürtgen
 Tügel illet arıtkan
 Ölüklerge cân koşkan
 İsa süçi irdi ya

9 İsa aytur: İy ana
 Bir pend eytayın senga
 Ul penddimni sen angla
 Bir sözim yad kildi ya 

10 Ana ogıl kopalım
 Kilim tonın kiyelim
 Bu dünyânı koyalım
 Tâ‘at vakti boldı ya

11 Meryem aytur: İy oglım
 Körer közüm, kulunum
 Kilesidür bu ölim
 Yahşi aytdıng tidi ya

12 Ana ogıl kopdılar
 Bu dünyanı koydılar
 Ahır vakti boldı ya

13 Bardı Lübnan tagına
 Atdı tagnıng başına

14 Kündüz roza tutdıler
 Tünler oyag turdıler
 Tâ‘et namâz kıldıler
 Kaç kün ande kiçdi ya



335

HİKMETLER VE KISSALAR

6 Meryem irdi anesi
 Hiç yok irdi atası
 Enbiyâler iyesi
 İldin tugmış irdi ya
  
7 Hangi yere o varsa
 Gözü olmayan gözsüzü görse
 Durup dualar etse
 Göz sahibi olurdu ya

8 Kötürümü aksağı yürüten
 Bütün hastalıkları sağaltan
 Ölülere can veren
 İsâ peygamber idi ya

9 İsâ der: “Ey ana
 Bir nasihat söyleyeyim sana,
 Bu nasihatımı sen anla
 Bir söz aklıma geldi ya

10 Ana oğul kalkalım
 Çul(dan) elbise giyelim
 Bu dünyayı bırakalım
 İbâdet vakti geldi ya

11 Meryem der: “Ey oğlum
 Görür gözüm, yavrum
 Gelecektir bu ölüm
 Güzel söyledin” dedi ya

12 Ana oğul kalktılar
 Bu dünyadan geçtiler
 Sonunda vakit geldi ya

13 Vardı Lübnan dağına
 Bıraktı dağın başına

14 Gündüz oruç tuttular
 Geceler uyanık durdular
 İbâdet (edip) namaz kıldılar
 Kaç gün orada geçti ya
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15 İnindegi yılanlar
 Yapandagı kiyikler
 Hevâdagı kuş kurtlar
 Barça selamge kildi ya

16 Bir kün nagah kazaga
 İsa bardı rozga
 Ot yulduzı karmaga
 Az kiçrak kaldı ya

17 Yarlıg boldı İzimdin
 Ezrâ’il’ge Mevlim’din
 Meryem cânın alurge
 Yarlıg alıp kildi ya

18 Ol Azrâ’il itildi
 Meryem taba ol kildi
 Yüzine karşu turuban
 Turub selâm kıldı ya

19 Meryem revâna kopdı
 Tizgin elik aldı ya
 Kaydın kilding sen didi
 Tenim yavlak korkdı ya

20 Süngeklerim çançışur
 Yüreklerim titreşür
 Aziz cânım çuglaşur
 Atıng kim dip sordı ya

21 Men men serâylar buzguçı
 Cüftlerni tül kılguçı
 Men Ezrâ’il didi ya

22 Tizgin işingni kılgıl
 Can alurmen tidi ya

23 Meryem cânın algalı
 İliyyinge kozgalı
 İsâ’nı itim kılgalı
 Diyüp cevab birdi ya
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15 Deliğindeki yılanlar
 Yabandaki geyikler
 Havadaki kuş(lar), kurtlar
 Hepsi selâma geldi ya

16 Bir gün anîden kazara
 İsâ vardı oruca
 Ateş yıldızına bakmaya
 Biraz geççe kaldı ya

17 Buyruk oldu Rabb’imden
 Azrâil’e Mevlâ’mdan
 Meryem’in canını almaya
 Buyruk alıp geldi ya

18 O Azrail gönderildi
 Meryem’e doğru geldi
 Karşısına gelerek
 Durup selâm verdi ya

19 Meryem hemen kalktı
 Hemen karşısına gelip
 “Nereden geldin sen” dedi
 “Bedenim pek çok korktu ya”

20 “Kemiklerim sancışır
 Yüreğim titreşir,
 Tatlı canım çırpınır
 Adın nedir” deyip sordı ya

21 “Ben saraylar bozucu
 Eşleri ben dul edici,
 Ben Azrail” dedi ya

22 “Tez elden iş(ler)ini bitir,
 Can(ını) alırım” dedi ya

23 “Meryem’in canını almaya
 Makamına götürmeye
 İsâ’yı yetim koymaya”
 Deyip cevâp verdi ya
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24 Meryem aytur unagıl
 Munça işler kılmagıl
 Bir saetge sen turgıl
 Oglım kilsün didi ya

25 Oglım kilsün köreyin
 Başın közin sılayın
 Bir helâllik kılayın
 Cânım algıl didi ya

26 Aytur andag fermân yok
 Oglın kilür zemân yok
 Cân alurmen bilgil, uk
 Cevab mundag birdi ya

27 Baydın harc almasmen
 İrlige küç kılmasmen
 Uruş telaş kılmasmen
 Cân alurmen didi ya

28 Meryem cânun aldurdı
 İliyyinge koydırdı
 Ferişteler yıgleşıp
 Te’ziyege kildi ya

29 Ahşam namâzı kiçdi
 Yasıg namâzı kildi
 İsa söçi yıgleyu
 Anasıge kaytdı ya

30 Anam diyü ingreyür
 Kopkıl diyü yalvardı
 Tekı niçe uyursen
 Tang nemazı boldı ya

31 Aytur ana ne bolmış
 Tâ‘at kıle uyumış
 Namâz içre imganmuş
 Bir sa’atlik kutdı ya
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24 Meryem der: “Kabul et
 Böyle işler yapma
 Bir saat sen dur,
 Oğlum gelsin” dedi ya

25 “Oğlum gelsin göreyim,
 Başını, gözünü okşayayım
 Bir helâlleşeyim,
 Canımı (o zaman) al” dedi ya

26 Der: “Böyle bir izin yok,
 Oğlunun gelecek kadar zaman yok
 Canını alırım bil, anla”
 Cevabı böyle verdi ya

27 “Varlıklıdan haraç almam,
 Güçsüze zor eylemem
 Vuruşma, telaş eylemem,
 Can alırım” dedi ya

28 Meryem canını aldırdı
 Makamına götür(ül)dü
 Melekler toplanıp
 Taziyeye geldi ya

29 Akşam namazı geçti
 Yatsı namazı geldi
 İsâ Peygamber ağlayıp
 Anasına döndü ya

30 “Anam” diye ağlayıp
 “Ayağa kalk” diye yalvardı
 “Daha niye uyuyorsun?
 Sabah namazı oldu ya”

31 Der: “Anama ne olmuş?
 İbâdet ederken uyumuş
 Namaz kılarken yorulmuş
 Bir saatlik dinlendi.ya”
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32 Kiltürgan ta‘âmnı imedi
 Cânım kurbân bolsun didi
 Anasını kutuban
 Ta‘âmnı koydı ya

33 Ol kün Meryem turmadı
 İsâ agzın açmadı
 Barun ki tang atkunça
 Anasını kutdı ya

34 Bir ün kildi hevâdın
 Meryem bardı dünyâdın
 İtim kaldıng anadın
 Âvâz mundak kildi ya

35 İsâ munı işitdi
 Feryâd kılıp yıgladı
 Bagrın irge koyuban
 Bî-hûş bolıp yatdı ya

36 ‘Arş u kürsi titredi
 Levh u kalem yıglaşdı
 Ferişteler yıglaşdı
 Rahmet kılsun tidi ya

37 Eya Meryem bilmedim
 Toya közim körmedim
 Anam canıng aldung
 Kimni ana kiley didi ya

38 Aydı kayda bar geymen
 Kimni ana tigey men
 Kimning birle turgaymen
 Zarı kılup kopdı ya

39 Rahım rahmet eyle sen
 Sebep kılgan Hakîmsin
 Anam canın aldıng sen
 Neçük kılay tidi ya
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32 “Getirdiğim yemeği yemedi
 Canım kurban olsun” dedi
 Anasına sunarak
 Yiyeceği bıraktı ya

33 O gün Meryem kalkmadı
 İsâ (da) ağzını açmadı
 Varın ki tan atınca(ya dek)
 Anasının başında bekledi ya

34 Bir ses geldi gökyüzünden:
 “Meryem gitti dünyadan,
 Yetim kaldın anadan”
 Ses bu şekilde geldi ya

35 İsâ bunu işitti
 Feryat edip ağladı ya
 Bağrını yere dayayıp
 Kendinden geçip yattı ya

36 ‘Arş u kürsi titredi
 Levh u kalem ağlaştı
 Melekler ağlaştı
 “(Allâh) rahmet eylesin” dedi(ler)

37 “Ey Meryem bilmedim
 Doya doya görmedim,
 Anamın canını aldın
 Kime ana diyeceğim?” dedi ya

38 Dedi: “Nereye gideceğim?
 Kime ana diyeceğim?
 Kim ile kalacağım?”
 Ağlayıp inleyip kalktı ya

39 “Esirgeyen Allâh’ım rahmet eyle Sen
 Sebep eyleyen Hakîmsin
 Anamın canını aldın Sen
 Ne yapayım?” dedi ya
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40 Erlig İzimdin boldı
 Lübnan tagı teprendi
 Bargıl İsâ ilinge
 Cevab mundag birdi ya

41 İsâ bardı ilige
 Kirdi ilning içine
 Benî İsâ’nı kavmıne
 Turub selâm birdi ya

42 Ura turdı ol kavm
 Turub elik aldı ya
 Kaydın kildüng sen tidi
 Atıng kim dip sordı ya

43 Kutlug İsâ süçimen
 Anam öldi munglımen
 Kefenlik boz tilermen
 Râzın andag eydi ya

44 Yana aytur ol kavm
 Anda öküm yılan bar
 Birmeseler bu kavmler
 Yüz yıl kalsun tidi ya

45 Barça halâyık bargalı
 Kefenlik boz birmegey
 Sendin özge barmagay
 Sen uk bargıl tidi ya

46 İsâ ünlerın işitdi
 Nevmid bolıban kaytdı
 Kefenlik boz tapmadı
 Kirü yana kaytdı ya

47 Uçmagdın hurlar inmiş
 Takı çatırlar kurılmış
 Meryem ananı yuvmış
 Kefen çulgap sardı ya
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40 Hüküm Allâh’tan geldi
 Lübnan dağı yerinden oynadı
 “Var git İsâ ülkene”
 Cevabı bu şekilde verdi ya

41 İsâ gitti ülkesine
 Girdi ülkesinin içine
 İsâoğulları kavmine
 Durup selâm verdi ya

42 Ayağa kalktı o kavim
 Durup elini tuttular ya
 “Nereden geldin sen” dedi(ler)
 “Adın nedir?” deyip sordu(lar) ya

43 Kutlu İsâ: “Peygamberim,
 Anam öldü, üzgünüm,
 Kefenlik bez istiyorum”
 Gönlündekini böyle söyledi ya

44 Yine der o kavim:
 “Orada yığınla yılan var”
 Vermeseler bu insanlar
 “Yüz yıl kalsın” dedi ya

45 “Bütün insanlar varıp
 Kefenlik bez vermeyecek
 Senden başka varmayacak
 Sen var anla” dedi ya

46 İsâ seslerini duydu
 Ümitsizce geri döndü ya
 Kefenlik bez bulamadı
 Yine geri döndü ya

47 Cennetten huriler gelmiş
 (Ve) dahi çadırlar kurulmuş
 Meryem anayı yıkamış,
 Kefen giydirip sardı(lar) ya
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48 Meryem ananı yuvdılar
 Kefen totın sardılar
 Lehed içre koydılar
 Ferişteler indi ya

49 İtmiş ming ferişte kildi
 Meryem namâznı kıldı
 Namâzına başlagan
 Cebrâil Emîn irdi ya

50 Yarlıg bolsa İzimdin
 Meryem güri yarılsa
 Anıng yüzin ben körsem
 Tiben zarı kıldı ya

51 Yarlıg boldı İzimdin
 Meryem göri yarıldı
 Kudret birle tirildi
 Tizgin tilge kildi ya

52 Ol nûr lehed açıldı
 Meryem güri yarıldı
 Türlük çiçekler itildi
 Ol kudretde koydı ya

53 Aytur neçük mundagsen
 Neçük sabr kılmazsen
 Cevab bundag birdi ya

54 Bu dünyaga bakmagıl
 Malga könül birmegıl
 Hak kullugın koymagıl
 Kirek sanga tidi ya

55 Arif yapan gizer tik
 Nakş tonı bizer tik
 Dane incü tizer ik
 Kul Süleymân irdi ya



345

HİKMETLER VE KISSALAR

48 Meryem anayı yıkadılar
 Kefen örtü sardılar
 Mezâr içine koydular
 Melekler indi ya

49 Yetmiş bin melek geldi
 Meryem’in namâzını kıldılar
 Namâzına imâmlık eden
 Cebrail Emin idi ya

50 “Buyruk olsa Allâh’tan
 Meryem’in mezârı açılsa,
 O’nun yüzünü ben görsem”
 Deyip ağladı, inledi ya

51 Buyruk oldu Allâh’tan
 Meryem’in mezârı açıldı
 Kudret ile dirildi
 Hemen dile geldi ya

52 O nûrlu mezâr açıldı
 Meryem’im mezârı ışıdı
 Türlü çiçekler getirildi
 O kudret(sahibi) de koydu ya

53 Der. “Niçin böyle sen
 Niçin sabır göstermezsin?”
 Bu şekilde cevap verdi ya

54 “Bu dünyaya bakma
 Mala gönül verme
 Allâh’a kulluğunu bırakma
 Gerek sana” dedi ya

55 Ârifin yabanda gezdiği gibi
 Elbiseyi nakışla süsler gibi
 İnci tanesi dizer gibi
 Kul Süleymân idi ya
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SON NOTLAR

1. Bu beyit yazma nüshada yoktur.

2. Yazma nüshada “korkunçlık” yazılmış, ancak dörtlüğün anlamına uygun 
olmadığından taş basma nüshadaki “ümidlik” tercih edilmiştir.

3. Bu şiirin 6, 7, 8, 9, 12, 15, 16. dörtlükleri Kaya 1998:114/XIV. şiirden alınmıştır.

4. “Sohbetinde” yerine yazmada “içinde” yazılmış.

5. Bu dörtlük yazma nüshada yoktur.

6. Bu dörtlük yazma nüshada yoktur.

7. Yazmada “sadr” kelimesi yerine “mahkemede” kelimesi yazılmış.

8. Kaya 1998:121/XIX.

9. Kaya 1998:97/II.

10. Kaya 1998:96/I.

11. Kaya 1998:102/III.

12. Kaya 1998:104/IV.

13. Kaya 1998:105/V.

14. Kaya 1998:107/VII.

15. Kaya 1998:108/VIII.

16. Kaya 1998:109/IX.

17. Kaya 1998:110/X. 
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18. Kelime “pâye” olarak yazılmış; ancak bir sonraki mısrada işaret edildiği gibi “sâye” 
olmalıdır. 

19. Kaya 1998:113/XII.

20. Kaya 1998:114/XIII.

21. Kaya 1998:116/XV. 

22. Kaya 1998:118/XVII.

23. Kaya 1998:120/XVIII.

24. Kaya 1998:125/XXIV.

25. Kaya 1998:126/XXV.

26. Kaya 1998:127/XXVI.

27. Kaya 1998:129/XXVII.

28. Kaya 1998:130/XXVIII.

29. Heft-i Yek: Yedide biri. Kur’ân-ı Kerim’in son yedi sûresi.

30. “Kıssa-yı Kûdeknâme”, Yazma nüshada bulunmayan; ancak taş basma (Kazan 1896: 
55), Bakırgan Kitabı’nda Şemseddin’in şiiri olarak geçen bu kıssa, Ö. Kaya’nın 
çalışmasından (2000:155) öğrendiğimize göre, DTCF Kütüphanesi yazma nüshaları 
içinde, İsmail Saib I 746 numarada kayıtlı yazmanın 140b-143b varakları arasında 
Hakîm Süleymân Ata’ ya ait gösterilmektedir.

31. Metinde “tenâfül” yazılmış; ancak metnin anlamı bakımından “tenâvül” olmalıdır.

32. Ahır Zamân, Kazan 1906 (Taş basma kitap, TDK Kitaplığı, Fil. A/9740)

33. Süleymân Bakırganıy 1991, Bakırgan Kitâbı, Yazuvçı Neşriyatı (Haz. İ.Hakkul-S.
Refiddin), “Bibi Meryem”, s.63-69.

34. Kaya 1998:117/XVI.
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