
HURÜFİLİK 
VE 

MİRMİ CALEM CELAL BİK'IN BİR MEKTUBU 

ABDOLBAKI GÖLPıNARLı 

Hicri 796 yılı zilkacdesinin altıncı perşenbe günü (29. VIII. 1394), 
:ikindrden sonra Tebriz'e bağlı Alınca'da öldürülen FazluWih-ı Hurıl· 

Wnin kılrduğu Hurilfllik, ölümünden sonra halifeleri tarafından, İran'dan 
,ziyade Anadolu ve Rumeli'de yayılmıştır. 

Daha Selçuklular devrinde Baba İlyas adına tertiplenen Babahlar 
isyanı (638-1240), Anadolu'daki Batinı cereyanın devlet idaresi yıkma
yı hedef tutacak kadar kuvvetiendiğini bize gösterdiği gibi, Kaqı 
.Ahmed-i Niğidi'nin «El-veledü'ş-şefik ve'l-hafidü'l-halik:, ından, Yunus 
Emre'nin şeyhi Tapduk Baba'nın çevresinde toplanan ve «Tap~ 

,duklar .t>denen zümrenin dahi halk tarafından Mubahı ve Batini 
tanındığını öğreniyoruz .. Müellife göre göçebeler, Gökbörü - oğullaq, 
İlmin ve Turgut boyları, Loluva ilindeki Tahtacılar, bu ildeki 
· madenIerde çalışan kömürcüler hep aşırı ve şerıata aykırı inanç
ları gütmekteler. 1 Hiç şüphe yok ki, Tapduk Baba'nın şeyhi olan 

.Sam Saltuk ile Rumeli'ye geçen göçer-evli Türkmenler arasında, 

bu boylardan ve bu kanaati güdenlerden birçoğu, oralarda kal
mış, bir kısmı da sonradan Halil Ece'nin başbuğluğunda Anadolu'ya 

· göçmüş ve Bedreddin isyanına katılanların mühim bir kısmını bunlar 
· teşkil etmiştir 2. Bugün bile AlevIler içinde, Rumeli' deki Bedreddin Sufileri, 
,Simavna Kadısı-oğlu'nu pır tanırlar ve Bedreddin ocağına bağlıdırlar. 

XV. yüzyılda Azerbaycan ve İran'. elde eden SafevIler, Iran'da 
:kendilerİni Cacferı mezhebinin (İsna-Aşeriyye)' hadimi gösteriyorlar, 

.. dinin zahirine aykırı inanç güden zümrelere serbestlik vermiyorlar, 

1 A b dül b a k j Göl p ı nar lı • Alevi-Bektaşi nefesleri, İstanbul 1963. s. 271-273. 

2 Bk. Yunus Enıre ve tasavvuf adlı eserimiz (İstanbul 1961), s. 29. Barak ve Sal
~tuk Babalar ile Tapduk için bk. aynı eser, s. 17-50. 
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onları da Sünniler kadar tehlikeli görüyorlardı. Fakat buna karşılık. 

Anadolu'yu içten elde edebilmek için göndetdikleri halifeler, Alevilere. 
Batını zümrelere Safevileri bir « Mehdı» mübeşşiri,hatta « İmam» tanıtı
yorlal'dı 3. 

Fazlullah'ın halifeleri arasında, Anadolu'nun birçok yerlerini gezen, 
rivayete göre Ankara'ya gelip Hacı Bayram (833/1429-1430) ile görüş
mek istiyen, fakatmuvaffak olamıyan, nihayet 807'de (1418),. Haleb'de 
derisi yüzülerek öldürülen ve ölümündeki fecaatle de, şiiri kadar büyük 
bil' şôhret sağlayan Nesımi ile Tireli Abdülmecid ibn-i Ferişteh İzzed
dın, Hunlflliğin Anadolu'da yayılmasında büyük bir rol oynayanlardan
dır. Tireli Abdülmecid, FazluHah'ın halifelerinden Seyyid İshak'ın 
«Hubnume» sini, Ebu'l-Hasan-ı Isfahani'ye atfen türkçeye çevirmiş 4. 

yine hurfifi'liğe ait «Hiduyelnume >, adlı eserini, 838 Rebiulevvelinde 
· (1434) te'lif etmiş 5, «Ahiretnume ~ 6 yi yazmıştır. Aynı müellifin, FazIuI
lah'ın «Cuvidannuine:) sini telhis eden « /şknume» adlı mensfir bıl' risa
lesi daha vardır ki, bu risale İstanbul'da, XiX. yüzyılda taşbasması. 

· olarak bir ,kaç kere basılmıştır. 

Osmanoğulları ülkesinde' Hurfifiliği yayan, yalnız bu 'iki kişi değil-
· dir; bu ayrı bir konu olmakla beraber burada, bir kişiden daha bah
, sedeceğiz. 

Konya Müzesi Kütüphanesinde, nr. 1723 'de kayıdlı mecmuada, 
,Fazlullah'm halifelerinden Seyyid ŞerIf, manzum bir mektubunda: 

Lfkin alelhusus azız-i lutif-sunc 

Yu:nf semiyy-i Hayder-i f(errumı seldm 

Buşed be benegış tevakkuc ki ez Şerıf 
Guyed ce71ub-[ cdmi'-i atvurru selam 

Pir Ahmed u beruder-i cdnfş Aydın 
On her du rdhat-z dil u efkurru selum 

3 bk. Alevi-Bektaşi nefesleri 'nin 6. bölümü: «İran 'a bağlılık", s. 83-88. 

4 Bir nüshası, İstanbul Üniversite Kütüphanesi türkçe yazmaları nr. 968ö'dedir. 
«Habname »nin 1214 h. (L79ı:ı) da yazılmış bir nushası, İstanbul Millet Kütüphiinesi, Ali 

,'Emir! yazmaları nr. 1O!2'de kayıdlı me!muadadır. 

5 Aynı mecmua, 53 b _ 73 b. 

6 Aynı mecmua, 73 b - 93 a. 
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Zon pes reved be-zdviye vu bUsed dslan 
Guyed zi bendegdn der u dfvdrrd seldm 

95· 

beyitleri ile, PJr Ahmed İle can kardeşi Aydın'a selam yollamakta, 
.(137 b-lS8 a); başka bir mamum mektubunda da: 

Arza dih derdmendi-f mdrd 
Şevk-z in cdn-z bi ser u pdrd 

Hdssa der hidmet-i Erdr-i Kebfr 
Biresan şevk-z in hakfr-i fakir 

Fahr~i erbab-ı fazZ Pir Ahmed . . 

On mueyyei be dovZei-i sermed 

beyitleri ile gene· Pir Ahmed'e selam göndermektedir (142 a). İkiner 
. mektuptan açıkçaanlaşılıyor ki Pir Ahmed, emirdir, ebedi· devletle
müeyyeddir. Hicri 700 sularında (1300-1301) Aydınoğulları. devletini 
kuran ve 734hicriyedek (1333) hüküm süren Aydın Bey'in adı, 1394' te· 
öldürülen Fazluııah'm halifesi Şerif'in mektubunda geçemez. Bu bakım
dan «Emır-i Kebir Pir Ahmed i>, Karamanoğullarından olup Fatih ile 
çağdaş bulunan ve Karaman ülkesinin, Osmanoğulları devletine ilhakm
dan sonra 874'te (H69) kardeşi Kasım ile müştereken saltanata kıyam. 
eden, nihayet 880'de (1475), Şam civarında ölen Pır Ahmed olsa gerek7 • 

Pır Ahmed'in Kasım, İshak, Alaeddin, Süleyman ve Nure Sufi adlı beş. 
kardeşi vardır H. 

Ihtimal bunlardan birinin bir adı da Aydın'dır: yahud da bu Ay
dın, sulbi kardeş· değildir de, ilk mektupta zikredildiği gibi, bir «can. 
kardeşi »dir. 

* * * 
Osmanoğulları ülkesinde, Hunlfiliğin saraya kadar nüfuz e ttf.ği n i 

görüyoruz. Fahreddin-i Acemi (865/1460), padişahm Huriifilere tema
yülünü vezir Mahmud Paşa'dan (879/1474) duymuş,şeriat adına nüfuzunu 

. kullanarak Huriifileri, Edirne'de, Üç-şerefeli camicin müderrisi bulundu-

7 H a i i i E cl h e ro, Düve[-i iı id 7liye, İstanbul 1927, s. 298- 299; 

8 H a i i i E cl h e ro, Karamanoğulları hakkında vesdik-i mahkr1ke, s.48. 
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ğu anlarda diri-diri yaktırmıştı n. Latifi, «Tezkire>' sinde, Temennayi'den 
'hahsederken bu olayı anlattığı gibi ~°, Hamidi deı Osmanlı ülkesinde 
ilk yazdığı kasidede bu olayı belirtirll. Bu çok şiddetli "te'dibe, hele 
Yavuz'un, Anadolu'daki bütün Şli-Balın'i zümreleri imha etmek "Ve 
Batıniliğin kökünü kazımak gayretine rağmen Kalender!, Ahdal, Cami, 
Haydari gibi adlar altındaki zümrelerin, fa'aliyetIerine devam ettiklerini 
Kanuni devrinde, Kalenderan-ı Rafıziyan'ın zaviye ve hanikahlarmm 
.yıktırılmasından ve kendilerinin, Osmanlı diyarından sürülmelerinden 
anlıyoruz 12. 

* ~, 

* 

Şimdi sunacağımız vesika da bu devirlerde Hurüfiliğİn. ne kadar 
.yaygın olduğunu gösterir. Bu, XVI. yüzyıl şairlerinden ve devlet ricalin
,den olup 982 hicride (1)74-1575) vefat eden Celal Bik'in manzum. bir 
mektubudur. Ahdi (1002/1593-1594), Celal'İn Manastırlı olduğunu,. 
tasavvuf meyli olup mutasavvıfane "eş'arı Qulunduğunu, «Sacd ü Sa ,d » 
;adlı munazara yollu bir kitabı ile manzum «Avamil şerhi» ve «Hüsiı-i 
Yusuf il adlı bir kitabı olduğunu söylüyor. Beyanı (1006/1598), Mit

·cAlemIik rütbesine kadar çıkmışken "bir sebeble şeret-i sohbet-i pad
şahıden .rriehcur" olduğunu bildiriyor; fakat bu sebebi belirtmiyor. 
Hasan Çelebi (1012/1603), "Kalenderan-ı tarikat" ile diyar-ı Arab ve 
.Şam ve Haleb seyahatinde, Hama Beyi Ca'fer Çelebi'ye intisab ettiğini, 
bu surette yükseldiğini, Riyazi de (1054 h.-1644), "Bazı ceraim isna
dı ile meclis-i padşahiden" dur olduğunu söylüyor. Faizi (1031/1621), 
alelusı11 birkaç parça şiirini alıyor. Ali (1008/1599), bize bu zatın nazardan 
"düşmesindeki sebebi açıklamaktadır: Adı Hüseyin, mahlası Celali olan 
bu şair, Manastırlıdır. Tımar sahibi olup Şam ve Haleb'e gitmiştir. 

Hama sancak beyi ile aşinalık peyda etmiş, padişah lalalığına na
il olmuştur. Selim II devrinde Emir - i calem olmuşken vezir-i eazam 
ve damad Muhammed Paşa-yı Tavil (Sokollu; ölm. 987/1579, Bk. 
Hadikatü'l-vüzera, Istanbul, 1271, s. 32-34), Ebu's-Suı1d (982/1571) 

!l Şakayık-ı nuemaniye tercümesi, İstanbul 1289, s. 81-83 ; Hasan-Beyzade, Ta
.rih, 78 b. 

10 İstanbul 1314, s. 110-111. 

11 Külligai-z 1 ıivan-z Mevlana Hamidi, (nşr. İ. H. Ertaylan), İstanbul 1949; 884 

ffamazan evasıhnda yazılmış nüshanın tıpkı-basımı, s. 284 ve Önsöz, s. 10. 

12 Nişa~cı tarihi, İstanbul 1279, s. 23-!·~6:;ı. 
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'we Şeyh Niireddin-zade ile (981/1574) husiimeti vardır. Aıı, padi
:şaha mukarrebken, "ba'zılar kaviince reddine bais, Fazl-ı Huru
:f'i'nin Caviddn nam mecmiia-i l11uzahrafatına rağbetden hadis oldu" 
:sözleri ile gözden düşmesinin sebebini bildiriyor. Celal, Şam'a beyler
bey i ta'yın edilmişken azlediliyor; sılasma gitmesine izin veriliyor. 
'Yolda, ikinci konalda: 

Btı çeşm-i Iırın-feşanım giryan olub kalur nı! 

Seyl-f sirişkim ahır umman ohıb ka/ur mı 

ımaflaCh bir gazel yazıp gönderiyor. Birkaç gün sonra: 

Bunca feryadım işitdin dimedin dad ideyin 
Sen ki dad ilmeyesin bç:.n kime feryad fe/eyin 

,matlach bir gazel yazıyor 13. 

:1; * .,. 

Celal Bik'in «Hzısn-i Yilsu!;· adlı manzum risalesinin bir nüshasi, 
Hstanbul Üniversite Kütüphanesi TY, 111'. 1872 'de, Rıza Paşa kitapları 
<arasındadır. Bu eser Selim II adına yazılmıştı!". Mukaddimede: 

Şalıdur anZadam am nice şah 

Hilkati TUır cismi zıll-i İıaıı 
Yacni Sultan Selim-i aIZ-baM 
Şeh-suvar-ı semend-i paye-i taht 

'beyti ile bunu belirtiyor (8"). 250 beyitIik mukaddimeden sonra, ,: Me
:hasin-i mahbiib-ı bınazır i) faslında g'üzelin, «kakül, zülf, cebın, ebru, 
·çeşm ... » gibi mehasinini, bu sözleri uedih yaparak gazellerle vasfedi
'yor ve kitabını, bir kıt'a ile bitiriyor. 63 küçük yapraktan meydana 
gelen bu kitap onun, zamanındaki şairler arasında kuvvetli bir yeri 
.olduğunu gösteriyor. Dlvanını bulamadık; belki bir gün buluruz. «Hı1sn-i 
Yusuf:9 un mukaddimesindeki: 

13 Kürıhü'l-ahbar, Üniversite Kütüphanesi, TY. nr. 5959. 459 a. 

TUrleiynt Mecmuası XIV 7 
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Vech-i Ademdür alısen-i takvim 
Fehm ider ancak anı kalb-i selcm 

Ademi bilmez olmayan adem 
Yacni bii sırra olmaz mahrem 

51rr-ı esma semada mücmeldür 
Vech-i Adem'de hem'mufassaldür 

beyitleri (6n- b ), onun inancını belirten beyitlerdir. 

Celal Bik, metnini sunduğumuz manzum mektubu da herhalde .. , 
kendisine Hurüii denmesi dolayısiyle ve bu menkubiyyet devresinde. 
yahud da biraz önce yazmış, Vezır'e; Ebu's-SuGd'a, NGreddin-zade'ye,. 
belki bir süretini de padişaha göndermiştir. 

Bu mektuba, iki mecmuada rastladık .. Bu meemualann biri Kony.a.. 
Müzesinde, Abdülbaki Gölpınarlı yazmaları arasında, nr. 71 'de kayıdır.' 
mecmuadır. 

Bu mecmua, mıklapsız meşin ciltle ciltlenmiş, fersüdedii- ve birçok:: 
yerleri okunamaz bir hale gelmiştir. 19 x 11, 5 eb'adındadır ve 99 yap
ı·aktır. Yazı, 14 x 7, 4 kısmını kaplamakla beraber, yan taraflarının yu::
kan, aşağı, sağ ve sol kısımlan da mail olarak yazılıdır. Yazı güzel:.. 
bir nesihtir. Başlıklarda, şiirlerin kimlere ait olduğu surhla yazılmış
tır. Her sahifede 23 satır vardır. 1a-3a; 42 a - 46 b - 58 a ; 79...i.L:.90-a-
ve 92 a - 99 a yapraklarında, ayrı yazılar ile yazılmış şiirler var. Öbür 
yapraklar, aym nesihle yazılıdır. 3 b - 22 b de, Arifı, Garıbi, Aıı, 
Rühı, Gazelll, Nurı, Zati, Askerı, Hayatl, Gubarı v. s. nin terclleru 
vardır. Bunların arasında, fTercic-i bend-i Ceıaı Bik», 12 a-b 
yapraklarında yer almaktadır. Terellerden sonra Kanl'nin Kanııni'ye· 
arızası, Taşlıcalı Yahya 'mn terciCi, Edirneli Valihl'nin {i Şikayetname ~ sii 
Rahml'nin, Yenişehir güzelleri hakkında bir {Şehrengjz)\ i, Saı'nin Sa-
nı adlı birisinin ilhadı hakkında <; Hikmetname) adlı bir mesnevi'si •. 
Azızl'nin terciCi, tarihler, Kanıınl'nin oğlu Mustafa Sultan'a, Kanııni'y.e
şehzadelere mersiyeler, onlardan sonra müseddesler ve kıt'alar gelmekte:-
dir. Tarihler arasıııda, Bakl'nin Kacbe kadısı oluşuna, Ebu's-Suııd'un öıümü.,..
ne, Bayezıd Sultan'ın İran'd:ı dört oğlu ile öldürülmesine, İskender
Çelebi',lin çeşmesine, Karadefterdar'ııı Budun beylerbeyi oluşuna, Su1tan_ 
Süleyman'ın, Selim II' in tahta geçmesil1~ ve daha bir çpk önemliı 
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)unlar, 933 ile 1043 arasında (1526-1633) dır. 
o 1 - 27 a yapraklarında yer almıştır. 

i Üniversite Kütüphanesinde, Türkçe yaz
ayıdhdır. 20 x 12, 8 eb'adında olan bu mec
:lir, Bu mecmuada Mır-Hond tarihinden bazı 
eri, Talibı adlı bir şairin Çivizade'ye (995/ 
.ttar'm « Mansfırname ~ sinden bir parça, 
esi risalesi, gazeller, tahmisler v.s. vardır. 
şu ketebe var : 

rki U:ol _1....7.. \t~O o\..4~ )ya;"" jI (,ı • .,..),) ,--;-,ı;,iı 

cL. p ~.:b.:.k_; ..)~ J~ J~jO ~\\i 0y-! ......G:.f;' 

fa"JI J."ı ":""J P '<"' j JJ\'I~~~ 

~~t l.S-,yo)J'}1 0l-L yARJI .J..» 

Bu mecmuda Celal Bik' in mektubu, f: K as f d e - i C el aı B i k 
mavvarallCihu kabruhii:~ başlığını taşımaktadır. (78 a -79 b yap
raklarında). 

Görülüyor ki, her iki mecmua da aynı yüzyıla, Celal Bik'in yaşadı
ğı çağa aiddir ve bu bakımdan cidden değerlidir. Celal Bik, bu mektu
bunda Bayezıd'in; o kadar yüce mertebesi olduğu halde yedi kere 
sürüldüğünü, Mevlana'nın, (, etrak» ta'nından, yani kaba-saba, köylü
kentli kişilerin kınamasından dertlere düştüğünü söylemekte (beyit, 12-
14), kendisine rafz isnadının iftira oldüğunu bildirmekte, ondan sonra: 

Ehl-i Hakk'a Hurfıfidür dirsin 
Sen ki cilm-i ledünde kiisırsm 

vakıf oldın mı sen Huriifi nedür 
Mushafun cevher-i hurufı (zurfıfı) nedür 
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Nur.iur ismi vü sı/alı aTlun 
Müfredatı miirekkebatı anun 

Şübhe yok oldugıııda Şeytan'i 

Kadh idenler Imrilf-ı Kur' anı 

Böyle mi aldı ragbet-i Kur' an 
Be karil yiizli ıaenetl şeytan 

K' ana mensub olan olıır zmdfk 
Nilr-ı Kur'an'a bu mıdur tasdik 

Hamdii lillalı (lkfdemizdiir htzb 
Har/-i Kur'em'a almışlIZ mensiib (b. 66-72) 

beyitleri ile Hurufl olduğunu müevvelen ıkrar etmekte, hatta Hunlf1li
ğİn müdafaasım yapmaktadır. 

Yiizı'ini yur vuz('z( ile ahmak 
Cusl ile hiç olur mu kara taş ak 

beytinde hem bir cinas yapmakta, hem abdestin remizleri olduğunu 
bildirip gene inancını belirtmekte (b. 83) 

Bunca taat lalarsm iy gammaz 
Nediiriir anladın mı sırr-z namaz 

beyti ile de aynı inancı kuvvetIendirmekte (b. 84), 86. beyitte, Hunlfıle
rin en kuvvetli dayanaklarından biri olan ve "Mi'rac gecesi, rabbimi, 
kıvırcık saçlı, bıyıksız, sakalsız bir delikanlı şeklinde gördüm" mea
linde bulunan hadıse işaret etmekte, kendisine ,ışık" denmesini, guya 
reddetmekle beraber: 

Işık olmak yiğ olmadan eşşek 
Hardan ebterdı'iriir muray! ne şek 

beyti ile (b. 93) ~ ışık, olmayı da kabul eylemektedir H. 

* * * 
14 «I ş i k» için bk. YunlZs E;;'re divanı (nş •. A. Gölpınarlı), İstanbul 1948, c. II-III, 

677-679. 
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Birinci mecmııadaki lerdc, beş benddir; her bendi, onbir beyittir 
ve terdc beyti: 

.4b-ı Hayvan mısın nesin ey mey 
Lael-i eanan mısın nesin ey mey 

beytidir. Kanıınl'nin zamanında Selim II'in padişah olacağına dair Ahdı 
Ve Aşık Çelebi'de (979/1571) bulunan ve belki de Selim LI zamanında 
rütbesİnin yükselmesine sebeb olan şu kıt'a da, bu mecmııada mevcud
dur (91 a): 

Dün giee vakıcamda bir pfre 
Didim ey şeyh-i akıl ii dana 

Hazret-i padşah-ı devrdnm 
Perıç şelızadesf ki 'uar zfba 

Biri bebr ii bir! peleııg biri şfr 
Biri Sfmurg u bfrisf Anka 

Kangzsı tae u tahta malik olur 
Kangısıdur cihanda Hzzr-ı baka 

Bana bU szrn dfdüm iCliim it 
Didi Hayrü' l-uman avsatuhd 

'1, * 
:i: 

Celal Bik'in sü\üs ve nesih yazılarını Şeyh Hamdullah'tan temeş
şuk etmiş bir hattat olduğunu da kaydedip 15, onun haline pek münasib 
ol an şu: 

Halidk-z cihan dleme kzfdıkda ieceW 
Her şahsı birer hdl ile kılmış miitesellf 

beytini de yazarak mektılbunun metnini veriyoruz: 

15 M üst a k i m z ii cl e, Tııhfe-i haftalin, Istanbul 1928, s. 178. 
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Be - tariki'l- mesnevi Mir-i calem 

Celal Bik'in Vezir-ı aCzam ve Müfti-i 

Ekrem ve Nôrüddin - zade'ye i'tiraz ve 

cevabıdur ki zikrolunur 1 

Yine iy dil cevaba ol hazır 
Ehl-i Hakk'a Hudadurur nazır 

Sahara sihrzıdiir sual-i hasiid 
Yed-i beyza kalıııda hod mevcud 

Sihr-i Fircavn iimesün seni zar 
Eyle suCban-ı şi'riini ızhar 

Olmasaydun nihıil-i ber-hordar 
Taş atar mıydı sana her cerrar 

Hiilel-i dehr özge Iııiletdiir 

Gah şadiyy ii geh melaletdzır 

Geh birf gah bıri gülibdiir 
İkisi birbirine miicibdiir 

Ehl-i hikmet bu Iııilele cazim 
Şad u gam birbirfne mııslelzim 

Yacni Niimrild'ı eylesem 2 tesilm 
Anlanılmaz makö-m-ı İbraMm 

Lecc-i Fir(avn'e diişmese Musa 
Olmazıdı asası ejderha 

(Ü. 78 a) 

10 Ger Ebil-Cehl olmasa mürted 
Zahir olmazdı mucciz-i Ahmed 

Evliya hod belıiya hazırdur 
Lıılf-ı Hak mübtelaya nazırdu,. 

25 a 

1 Bu başlık, bizim mecmfiamızdadır; Üniversite Kütüphanesi nüshasında (= ü) 
« ı>: a s ı d e - i C e i ii ı B i k n a v var a i i ii h u ~ ab r a h u» başlığı var (78 a). 

LI eylese: Ü. 



iHurfıfilik ve Mir·i calem Celal Sik'in bir mektuhu 

Hazret-i Bdyezıd-i BıstG.mz 
Anzlurken hub1s ile namı 

Kzldılar yeddi defa tard-ı bilad 
,Da d ahmak/arun elinden dad 

Yine Munld ceıal-i Rtzmf hem 
Tat n-ı drakden 3 oZub pür gam 

.salikin 4 blri eylemiş naçar 

.Bu 5 azfz-i cihandan islifsar 

.Evliyanm meratibin kadrin 
Derecatm zehayirin sadmı 

Dimiş ol nükte-dan o serverdiir 
Münkiri kangısınzm ekserdiir. 

Sicn-i miicmindüriir fend dünyd 25 il 

Ehi-i Hakka zebanidür aCda 

Şol zaman bulur ehl-i dil tevffk 
Kıla inkar tl bir nice. zmdfk 

~:20 Müşkil olur bir ıki bed-sfrei 
Dahi ide ehl-i Hakka bl·illet 

Cehidür ceM halkı münkir iderı 
Kibrdiir ehl-i ilmi miidbir iden 

Cdhil alıvaZe olımaz vakıf 
Arifürı halirıi biZı1r arif 

CemC oZub bacz-ı miirıkir-i blhad 
Kimisı müsrıid ii kimı mtlslled 

Bize dahl ii taarruz ilmişler 
Ciimie semi-i 7 daiaZe gitmişler 

Niikie-perddz zarın 8 II gıybetde 
Lık İblfs gibi gaybetde 

(Ü. 78 b.) 
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II 'idrakden (Doğrusu hu olsa gerek. "etrakden" olursa, kaba-saba. köylü taifesinden 
[m'anasına gelir). 

4 Solik': Ü (yanlış; vezİn düşer). 
;5 Bir': -Ü ('yanlış olduğu meydanda). 
-6 !.k!a::: Ü. (Doğrusu bu). 
,7 ll" U. 
:tl tacıı: Ü. 



104 Abdiilbaki Gölpınarlı 

Cin gibi kendiiler nihan olmuş 
Habs-ı tıynetled iyan olmuş 

Eylemişler bir fki na-hemvar 
Yine kendü sıfatlarm ız/uir 

Nice bühtanlar eyleyiib isnad il 
Sebs idüb gdh fajz u gdh ilhad' 

Biz de bu ciimleye hitab ideZiim 
30 Aııa 10 bil-gayb ile itab ideZiim 

Alan olsun söz orlanun şahım 
Ahz ider hissesıni bed-hahm 

Kaşağu ele alalum yaran 
Kocuııur yağıra olan hayııan 

Bab-ı sultan ki kacr-ı deryadur' 
Si'idde-i Kdcbe-i muaııadur 

Bahr perr-i megesle zehr olmaz 
". Bir hatayUe kfşi ka/ır olmaz 

Kacbe fse zünilba raftdur II 
Nass-z klit{ beyan-ı vdkıcdur 

Ger gedd ger fakir u ger bi-dın 
Dahil olduğı günde ôlur emın 12 

Kfmyadur ekdbirin nazan 
Zer iderler nigdh ilc mederi 

Bir kemal eMi ka{ ider page' 
Ola ıR zıll-f Huddya hem-saye' 

Nice gıllar musalıdbelde ola 
Rilz u şeb zıll-i 14 afiyelde ola 

Kurb-ı sultan mukw'rib-i Hak'dur 
Ana fren veliyy-i mutlakdur 15 

rı «İşhad» yazılmış, kenara «isTla,{» olarak çıkılmış ve bir «Sab» konmuş: Ü:-. 
10 Recm: Ü. (Doğrusu bu). 
11 Zii.niibe da!iCdızr : Ü. 
12 Bizde, kağıdın yırtık yerine bir kağıt yapıştırılmış: bil' önceki beyit tamamilb 

örtülmüş; bu beytin de birinci mısraı, son kelime müstesna. kağıdın, altında. lIaJmJ~. 

13 Olsa: Ü. 
l·ı lzz ii: Ü. 
15 Bu beyit Ü. nüshasında yok. 



Hurfifilik ve Mır-i calem CeHll Bik'in bir mektubu 

40 Ana dahl ilmek isteyen lıardur 
Ne şek ol har 16 hardan alıkardur 

Sahlar mazhar-z vefayetdür 
Kavl ii fNi kamu kerametdüt 

iltifat eylemezler insana 
Anı vazc itmeyince mizdna 

Olmasa bir kişide istiCdad 
şalı ile olmaz arasmda vedad 17 

Bu taarruz karfn-i sultana 
ittir ol na-şin/ısz 18 küfrana 

Nazar-ı şahda bulur mı seddd 
Olmayan IıW,alinde isı{dad 

ŞaMar hem-rikabma taş alar 
Kime takınıır anlamaz ol har 

Kendii re'yinde anlarım Iıaşa 

Kangı giistah idermiş istiğna 

Eyleyen kendii ne/sini tekmil 
padişalız Li) kılıır mı lıiç tecMI 

Ola bir kam 20 1 şiğinde cabid 
50 Anı felım itmemekdür emr-i bacid 

Bir kara cahil ebter-i 21 mıırdar 

Fehm ide görmedin anun nesi var 

Şiikr ü insaf bir ganfmetdiir 
RafZ u ilhad külr ii nicmeldiir 22 

(Ü. 79 a_), 

Kine !ıaşa ki dine nafic ola 2ö a 

Ba-IıusılS emr-i gayr 'l,akic ola 

Şerc ile kıssa k' olmaya müsbel 
Sıl-'i zann eylemek virür zillet 

16 «hdl'» sözü bizde yok. 
17 Bu beyit, Ü. de yok. 
18 Ndsipdsı: Ü. 
Li) Pddşdhl1l: Ü. 
20 Ola yıllarla: Ü. 
21 Ebter ... i ~ Ü .. 
22 Fikr ii ilhad kiifr ii ızicmeilür: Ü. 
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60 

-:ııı Asl-z bed: Ü. 
-:24 Dıılmaz: Ü. 
':25 Şir ii : Ü. 

Abiiifbaki Gölpmarlz 

Şübhe yokdur buna ki asim olur 
Har-i Deeeaı gibi nadim (Jlur 

Asl-ı nık ehli 23 bil hata itmez 
Kafere mii' min iftira itmez 

Mı'i' mine had haıa dimek kafir 
Haml-t mü'min saıahadur zahir 

Sil'-i zandan iba ider mü 'min 
Tutmaz u okuduğm o müstalısin 

Budur ahlak-ı bed hakfkat-i hiil 
'Ulema kavmi ola mail-i maı 

Miihfikat ehline sıjat-ı kerfm 
Şfr-i 25 şekker görine maZ-ı yelfm 

Hfle-i şerca vakf ola takva 
Zaleme kavZine uya fetva 

vaiz u şeyh kapu kapu geze 
Bize miskinler içre ola meze 

Lazım fken musaZahat ilka 
Halka şirreile eylege igva 

İy muhallid muraiy ü larrar 
EIıl-i irfanı eyleme inkar 

Ne huZusm ne had var ihlasm 
MeyZin ikbfıZinedür eşhasm 

Hfle vü hudcadur işün mutlak 
Sende haşa k'ola mahabbet-i Hak 

Ehl-i Hakk'a Hurufidür dirsin 
Sen ki cilm-i Zediinde kasırsm 

Vakıf oldun mı sen Huruff necJ.lr 
Mushafun cevher-i hurufı nedü~ 2(; 

Nardur 27 ismi vü sıfatz anun 
Müfredatı mürekkebatı amm 2S 

26 "Mushalım cevher-i zııriifı ııediir» olsa gerek. 
-:2.7 Niir: Ü. (Vezin bozuk). 
:28 «Miilrediii ii miirekkebiilı amm» olması gerek. 



Hurufilik ve Mır-İ calem Celal Bik'in bİr mektubu 

Şübhe yok olduğunda Şeytanf 
Kadh idenler hııruf-ı Kur'an'ı 

70 Böyle mi aldı ragbet-i Kur'an 
Be kara yüzli lacnelf şeytdn 

K'ana mensub olan olur zzndfk 
Nur-ı Kur'an'a bu mzdur tasdfk 

Hamdü liııah akıdemizdiir hilb 
Harf-i Kur'an'a olmışıiz mensil.b 

Sen ki mensubsm bu dünya!ia 
Olmadun razı sırroı esmaya 

Ruz-z mahşerde cemcola insan 
Namelü namesi ola ferman 

Gele yevmü' l-hitdb fasl u beyan 
Yevme tübZe' s-serair ola Ciyan 

Ken.dözinıu mü'min anlayan kiisır 
Göre dünya-perest bir kajir 

Sen nice anlamışsm iy bed-hu 
Sırroı li/at nedür ya sırr-ı vuzilC 

cİlm bünyadıdur 30 furil e aCmal 
Bi-cilim her camel zZıal-z hdyal 31 

Sana bu sırrı açmamış üstad 
cAmel ü i<.avıün aldı bf-bünyad 

80 cİlm-i zalıir Camelden akdemdür 
cİlm ile her camel müsellemdür 

29 Kendiisin: Ü. 
aa Biinyüddur: Ü. 

CAmele cilm vacib ü ıazım 
İ kis.f birbirfne müsielzim 

Köre benzer mukallid ımanı 
Dikile birbirıne damanı 

Yüzüni yur vu:zuc ile ahmak:ı2 
Gusl ile hiç olur mı kara taş ak 

31 Bi cilim her camel dalı u dalül: Ü . 
• ~2 Yiiz yamak yok vıızii ile ahmak: Ü. 

(Ü. 7~) b.} 
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108 Abdülbaki Gölpınarlı 

Bunca U{at kılursun iy gammaz 
Nediiriir anladm mı sırr-ı namaz 

Kişi mahbabm anda bulmakdur 
Yacni miCrac-1 mü)min olmakdur 

IVfunkal'l ola kavm-ı naşıden 
Ala lıisse "Ra)aylu rabbf, den 

Tur-ı Sına ~H Hak' III Cinayetidür 26 b. 

Ra/iz/yy u Yezfd ıaenetidür 

Çehar Ya/un muhibMyüz biz ezel 
Bize isnad-ı ra/z ider ol kel 

Surh-ı ser dir /uıana ol (arnı 
Kendiinin surlı-ı ser iken namı 

9Qı Gah mullıiddiiriir dimiş gelı Işık 

Çeşm-i Iıu/ / aşa ibfiladur ışık 

Işık olmamışuz Huda calim 
Bize biilılanlar itmiş ol zalim 

Oldı senden bu iftira sadır 
Biz ışık olalum sen ol ka/ir 

Işık olmak yiğ olmadan eşşek 
Hardan eblerdiiriir murayi ne şek 

Kimden ışiteli ola yuf borusm 
illziretde vire anun sorusm 

Ciinbiiş-i merd Iıalka raşendiir 
Söyleyen zır-i perdeden zendiir 

Erliğiin sen ceıali kıl ızlıar 

Kalıbe zenler zıılıur ider naçar 

Fahr-i (alem buyurmış calel-rtıakSI 

Saretu kesresil-vifakı nifak :Sfi 

Er odur kim ola gw'azdan pak 
Kelm ider Iıakkı şirret-f elrak 

Er olanlar ere olur 36 başa baş 

Kanlar eyler ittifak i sa'vaş 

33 Tavr-ı Siinnı: Ü. (Doğrusu, karıneden de anlaşılıyor ki, budur), 
34 Fahr-i alem dimiş calel-ztl6.k : Ü. (Bu doğru; bİzİmkİnde vezİn bozuluyor). 
35 «ni/ak" yerine «şık6.k»: Ü. 
llft lıferd odur ki ola ere başa baş: Ü. 



HudHilik ve Mlr-İ calem Celiil Bik'in bil' mektubu 

100 Ben ki bir miistmend detvfşem 
Gonce veş haroı gamla dil-rfşem 

İCiikadım budar ki c abiel olom 
Siinniy ii mitmin ii muvalıhid olan 

Her kişıye suaı variddiir 
Balıs-i şer'a cidaı [asiddiir 

Şiiblıesf olan eylesiin talırlt 
Kibr fdense eglesiin lahrır ai 

Ra-be- ra olmasa eğer husama 
F ası olunmaz /ıusameli şe/ a 

Menl bacde' s-saaı (alim olur 
Sa)-i zann fle herkes asim olar 

Gıybet-f nas 3H emr-i mahişdiir 
iftira had hata-gı fô.hişdiir Bil 

Budarur miiceb-i cazab-ı elfm 
Niyyet-i katl-i nefs ifk-i cazim· 

Vechi yok bir murayi-z giim-rah 41l 

Gaş-ker dam-bar/de bir rabah 

Bıı ma~ı1le suaı ide şdha 
Tacn iden ,lı af tab ile ma/w 

110 Tfg ile kazıya b başı kelini 
Kesme fder 42 elzni vii dilini 

Padşalıa k'ola hitiibı amın 

Segf-i katı C gerek cevabi anan 

Miilk tannaz cadalel olmayıcak 
Söz tatıılmaz 43 siydset olmayıcak 

Dinle pendiim Celdli H agah ol 
Yola gir ehl-z cışka hem-rah ol 

·37 Kibr iden ye eylesiin tahrir: Ü. 
:38 Gıybetü' n-mis: Ü . 
. 39 Bu mısra yok; unutulmuş: Ü. 
40 Martiyi ını gümorah: Ü. 
,11 Tacn ide: Ü. 
42 Kesmelerdür: Ü. 
43 Dutalmaz: Ü. 
4-1 Celtil: Ü. 
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110 Abdülbaki Gölpınarlı 

Menzile azm it eyleme aram 
Zarar zrgüı:mesün sana ded ü dam 

İsm-i aCzam olursa fevz ü necat 
Ne gezend irgürür sana haşerat 

Nice cürmün nice günahun var 
Subh ile şam suz u ahun var 

Bar u büngahznun nihayeti yok 
Carminiln fih olansa gayeti yok 

Şehre gelmiş yatur nice har-var 
Hele talımıle bir nice har var 

Yoğiken bU yilke tahammülümilz 
Bize virdı gzna tevekkilliimiiz 

.120 Hara muhtac iken hele bu kez 
Hamdü /il/ah ki hardan it4G eşmez 

Geliniz szdk ile duca ideliim 
Halıka hamd ile sena ideliimlü 

Vire insaf anlara Barı 
Mahvola şirret lle inkarı 

Şeytanat zail ola cahilden 
Ehl-i dil kurtzfa erazilden 

Sözleri hak ise mesab olalar 
İki calemde kam-yab olalar 

İftira ıse olalar mağbUn 
Rilz-z mahşer ebed meıcun 47 

126 Bu marada icabet oİa karın 
Ehl-i insaf olan disün amın 

.45 At: Ü. 

46 Ü. de bu beyit, son beyittir; bundan sonraki beş beyit yoktur, belki de ortadsıh 
bir kerriise düşmüştür. 

47 Vezin düşük: « Rrlz - i mahşer olup ebed melc ıln " olsa gerek. Bir kelime. 
unutulmuş. 


