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GİRİŞ 

BURDUR MEVLEvlHANESİ 
ŞEYHLERİNDEN FEDAİ DEDE 

~ilal Çakıcı* 

XVI. yüzyıl, Osmanlı devletinin her alanda olduğu gibi edebi alanda da 
gelişme gösterdiği bir dönemdir. Bu gelişmede, devletin sanata bakış açısı
nın önemi büyüktür. Başta padişah olmak üzere şiirle yakından ilgilenen 
devlet büyükleri, çevrelerinde birtakım sanat ortamlarının oluşmasını sağla
mışlar, sanatçıları maddi ve manevi olarak desteklemişlerdir. Bu yüzyılda, 
yaşadığı dönemde büyük ün kazamnış ve sonraki yüzyıllarda da gündemde· 
kalarak etkisini sürdürmüş önemli şairler yetişmiştir. Divan edebiyatı konu-

.· sunda yapılan genel değerlendirmelerin ekseninde çoğunlukla bu döneınin 
ünlü şairleri olmuştur. Halbuki adları fazla duyulmamış, ikinci planda kalmış 
şairlerin de yaşadıkları dönem, içinde bulundukları edebi anlayış ve çevre 
açısından bir önemi vardır ve az ya da çok bunun ortaya konması bir gerekli
liktir. Böylece bir dönem, bütün olarak ve eleştirel bir bakış açısıyla değer
lendirilme imkanı bulacak ve edebiyat tarihi içerisindeki gerçek yerini alınış 
olabilir. Bu amaçla hazırladığım "Fedai, Hayatı, Edebi Kişiliği ve Divanının 
Tenkitli Metni" adlı doktora tezimle41 kütüphanelerde iki nüshası bulunan 
Fedai Divanlnın tezkirelere göre Fedai mahlasım kullanan 7.divan şairinden 
hangisine ait olduğunu tespit etmiş; buna ilişkin olarak "Metinden Hareketle 
Edebiyat Tarihi: Fedai Divanı Örneği" başlıklı bir de bildiri sunmuştum.42Bu 
yazıda ise, Burdur Mevlevlhiinesinde şeyhlik vazifesinde de bulunmuş olan 
Fedai'nin hayatı ve edebi kişiliğiyle ilgili bilgilere; onun Mevlan~ ve Mevle-
viliğe dair şiirlerine yer verilecektir. · 

• Yrd. Doç. Dr., Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebi-
yatı Bölümü. - · 

41 Bilal Çakıcı, Feda! Hayatı, Edebi Kişiliği ve Divanı'nın Tenkitli Metni, Doktora Tezi, 
Ankara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2005. 

42 1 Uluslararası Türk Dı1i ve Edebiyatı Sempozyumu (23-24-25-26 Ekim 2007) Bildirileri, 
Isparta 2008, s. 149-154. 
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FEDAİ'NİNHAYATI 

Adı ve Mahlası 

Burdur Mevlevihfuıesi Şeyhlerinden Fedai Dede 

Fedai'nin hayatı hakkında bilgi bulunan kaynaklar, onun adının "Mu
l;ıammed" olduğu konusunda birleşmektedir. Sakıb Dede, Sefine' de_ biyogra
fisini "I:Ia:lret-i FidayI Mul;ıammed Dede"'13 başlığı altında vermekte; Esrar 
Dede, "nam-ı giramileri Mul;ıammed' dür"44

, Ali Enver ise "nam-ı 'alileri 
Mul;ıammed ve .. .'.45 ifadeleriyle onun adının Muhammed olduğunu kaydet
mektedirler. Sakıb Dede Divane Muhammed Çelebi'nin Fedai ile görüşme
sini anlatırken, şairin adını "Mul;ıammed Şüfl" olarak belirtmektedir.46 

Şairin Divane Muhammed Çelebi'ye intisap ettiği ve ondan hilafet aldığı 
ileride Tarikati ve Görevi bölümünde de bahsedileceği gibi şair hakkında 
bilgi veren kaynaklarda geçmektedir. Fedai'nin Mevlevilerin hilafet şecere
sindeki yeri de bir belge olarak önemlidir. Mevlana'dan sonraki halifeler 
zincirini veren silsile-namder bilgi bakımından güvenilirliği olan kaynaklar
dır. Abdulbaki Gölpınarlı'nın kitabına aldığı bu lıilafet-namderin birinde 
şairin adı "Fedai Mustafa Efendi" olarak anılmaktadır47 • 

Şairin mahlası "ı.s:ıl..IJ" dir. Bu kelime, KamOs-ı Türki'de "fida,I" 48
, 

Redhouse ve Devellioğlu sözlüğünde "feda,I" 49 biçiminde geçmektedir. 
Devellioğlu, kelimenin aslının "fida,I" olduğunu da kaydeder. Burhôn-ı Ka
tı' da "fidayi" biçiminde geçen kelimenin halk dilinde "fedayI" olarak kulla'-

-nıldığı belirtilmektedir. 50 Deh-huda ise kelimeyle ilgili bilgileri Burhan-ı
Katı' dan aktarmakta ve kelimeyi "fida>i" ve "feda,I" olarak harekelemekte
dir. 51 

Divan'ın her iki nüshası da harekeli olduğu için mahlasın nasıl kullanıl- . 
. dığı konusundaki tereddüt ortadan kalkmaktadır. Mahlas, şairin adının geçti
ği Latin harfli kaynaklarda her ne kadar "FedayI veya Fedai" olarak belirtil
mişse de nüshalarda "Fidayl" biçiınindedir. 

Abdulbaki Gölpınarlı, şaire bu mahlasın Divane Muhammed Çelebi tara
fından verildiğini Sefineyi kaynak gösterereksöylemektedir.52 Ancak Sefi-

43 Sefine, C.2, s. 12. 
44 Esrar Dede, s. 414. 
45 Semii-hfine-i Edeb, s. 186. 
46" Sefine, C.l, s. 30. 
47 Gölpınarlı, Mevlfinfi'dan Sonra Mevlevilik, s. 403. Şairin silsiledeki yeri şu biçimde geç

mektedir: " ..... ve fı Dlviini Muhammed·Efendi-ra ve fı Fediiyi Mustafa Efendi-rii ve fi.Hı
zır Şiih Çelebi-rii: .. " 

48 Kfimüs-ı Türk!, İstanbul 1317, s.984. 
49 Redhouse, s. 382; Devellioğlu, s.303 
50 Burhfin-ı Katı, s. 255. 
51 Deh-hudfi, "fida'l" maddesi. 
52 Gölpınarlı, Mevlfinfi'dan Sonra Mevlevilik, s." 120: 
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ne' deki bilginin şairin doğrudan mahlası ile ilgili olduğu düşüncesinde deği
lim. Fedai'nin fedakarlığından söz edildikten sonra Divane Muhammed Çe
lebi ile karşılaşmalarının ve onu herkesçe bilinen özverisi sebebiyle bİyii 

fidifyj-j mii biiş u pii-dfiş nİger (Gel sen bizim fedaimiz ol ve karşılık gör!) 
diyerek tarikatine davet etmesinin anlatıldığı bölüm şöyledir: · 

" ... kerem-i meydan-ı fıdayI-var ve pervaıie-kirdiir her dem l;ıuZür-ı 'alilerinde 
pergiir-ı ber-kar olup pür-cüş-ı neş'e-i .ijidemat ve heva-yı mizbanI olmağ;la 
derya-yı kerem-i ğ;avşaneleri cüş-aver-i sal;ıil-i büsn-i nazar ve kan-ı lutf-ı 
15:utbaneleri 'ata-güster-i sa'il-i yümn-i nefes olup bİyii fidifyj-j mii biiş upii
diiş nİger mazmün-ı 'inayet-meşbümyla da'vet ve rişte-keş-i bI'at buyu
rup ... "53 

Görüldüğü gibi bu metin şairin mahlasım alınasıyla değil, onun tarlkate 
girişiyle ilgilidir. Şairin bu mahlası, onun herkesçe bilinen özverisinden do
layı aldığı anlaşılmaktadır. 

Memleketi 
Fedai, Hamid Sancağına bağlı Burdur kasabasındandır. Bu durum Sefi-

ne 'de "liva-i I::Iamid muzafütı ve Burdur-nam Js:aşabadan ... "54
, Esrar Dede'de 

"liva-yı l:Iamid'de Burdur-nam Js:aşaba ahalisinden iken ... "55 ve Semii-Jıiine-İ 
Edeb'de ise "kendileri Ijamid ilinde Burdur Js:aşabasındandur."56 biçiminde 
ifade edilınektedir. 

DİVan' da "l:Iamid" ismi, Şehzade Korkud medhinde söylendiği dolaylı 
olarak anlaşılan bir Fars'ça kasidede, 

Mir-i ba.ijşI .ijusrev,..i miran-ı Sancals:-ı I:Iamid 
Şöhre-i şaff-ı diliran-ı zeman valii-yı 'Id(Dİvan, Farsça Şiirler VI/8)57 

biçiminde geçmektedir. 

Mesleği 
Şairin mesleğiyle ilgili olarak bilgi veren tek kaynak Sefine' dir. Eserde 

" ... mubterifın-i l;ıayyakinden58 olup ... "59
; Fedai'nin Divane Muhammed Çe-

53 Sefine, C. l, s. 31. 
54 Sefine, C.2, s. 12. 
55 Esrar Dede, s. 413. 
56 Seınfi-lıfine-i Edeb, s. 185. 
57 Örnek olarak verilen şiirler, adıgeçen doktora tezimizin "Tenkitli Metin Bölümü"nden 

alınmıştır. Bu şiirlerin sonunda yay ayraç içinde verilen kısaltmalardan "K" kasideyi; "G" 
gazeli; ''Mus." Musammatları belirtmektedir. Musammatlar dışındaki şiirlerde rakamlar
dan ilki şiir numarasını, ikincisi de beyit numarasını; musammatlarda ise ilk numara bend 
numarasını, ikincisi de mısra numarasını göstemektedir. 

58 ''Ijayyak" Arapça bir kelime olup dokiımacı anlamına gelmektedir (bkz.: Redlıouse, s. 
468; Delı~Hudfi, '?ıaY.Y.ik"maddesi). 
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lehi ile karşılaşmalarının anlatıldığı, eserin bir başka yerinde de " ... ta'ife-i 
pay-bafündan60 Mul).ammed ŞüfI-nam bir şadU}-ı şafI-nijadufi ... "61 ifadeleri 
yer almaktadır. Buna göre şairin Burdur kasabasında dokumacılıkla uğraşan 
biri olduğu anlaşılmaktadır. 

Mezhebi, Tarikati ve Şeyhliği 
Fedai'nin, sünni olduğu kimi beyitlerdeki ifadelerinden anlaşılmaktadır: 

Tamam oldı bu üç ~sın uş tutarsa mezh,eb-i Sünni 
Sevüp buyurdugın tutsun bi-la-'aks ol ki mayildür 

(Divan, Kıta XL/5) 

Niçe bir bu keşret-i babş-i bulülI cebr ile 
Ferd ol iy Sünnlilahl ittibadufi var iken 

(Divan, G. CLXXVI/7) 

Şah Kulu isyanında dergahı yakılan şairin Yavuz Sultan Selim övgüsün
de yazdığı bir kasidesinde şiayı "ilhad" ve "küfür" kelimeleriyle anması da 
ehl-i sünnete bağlılığım gösterir: 

Kim durur ol 1$:ami'-i ilbad u rafZ u küfrü şirk 
Tab.t u tac-ı din-i İslam u cihanufi ecderi 

(Divan, K. XXXII/45) 

Mevleviliği ise, özellikle Mevlana medhinde söylediği bir murabbaından 
açıkça anlaşılmaktadır. Bu mütekerrir murabbaın ilk bendi, 

Sırr'."ı Il~ u Muştafü vü Murtaza genc-i 'ulüm 
I).utb-ı 'alem mefbar-i eşraf-ı keşşaf-ı hümüm 
MüşterI-tali' 'utarid-slret ü beyza-1$:udüm 
IJa.iret-i şeyb.üm Celale'd-din-i Mevlana-yı Rüm 

(Divan, Mus. IlI/1) 

biçiınindedir. 19 bentten oluşan bu şiirde şair, her bendin sonunda "Ila.iret-i 
şeyb.üm Celale'd-din-i Mevlana-yı Rüm" diyerek Mevlana'ya bağlılığım 
ifade etmektedir. 

Fedai, "plr" redifli 

Şad selam olsun sana iy lutf u cüdufi kam Pir 
İy kemal-i b.ayr u ibsaıı_iJe b.all$:ufi cam Pir 

59 Sefine, C.2, s. 12. 
6° Farsça birleşik sıfat olan "piiy-biif' kelimesi "kumaş dokuyan kimse" demektir 

(bk:z.:Burhfin-ı .Kfitı: s. 580) 
61 Sefine, c.ı, s. 30. 
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matla'lı gazelinde de Mevlana'ya seslenmektedir (Divan, G. LXIXII); 

DemI k'ez-ınihr-i an mevla şeh-i inevliiyiyan.ra~ad 
Be-şevl~eş Iiı zemin ber-cüşed u heft asman ra~ad 

. (Divan, Farsça Şiirler VIIl/1) 
matla'lı şiirinde de sema' dan bahsetmektedir. · 
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Mevlana ve Mevlevilikle doğrudan ilgili olan bu şiirleri dışında Feda!, 
bazı şiirlerinde de Bahaeddin Veled, Mevlana, Şems, Sultan Veled, lliu Arif 
Çelebi isimlerine yer vermektedir. Bu beytilerden bazıları şöyledir: 

Hem sırr-ı Mevlana vü Şems evlad u aşbab-ı yal.dn 
Hem l>utb-ı 'alem kim anı Is:alb-i imaman eyledüfi 

Cem' eyle Mevlana vü Şems evtad u l>utb u cem' ile 
Tabte'l-livada canı çün müştals: u b.vahan eyledüfi 

(Divan, K. N/71,73) 

Sultan-ı Şems-i 'alem ü Sultan Veled hem ol 
'Arif ki nür-ı çeşm-i ij:uzavendigiir'dur 

K'ol ij:aZı:et-i Mubammed-i Belb.I'dür ad ile 
Ma'nide sırr-ı I;IaZı:et-i Perverdigiir'dur 

(Divan, K. VI/35-36) 

Sakıb Dede şairin Mevleviliğini, 

" ... ni'met-i gayr-i müterals:Is:ibe-i teşrif-i I;IaZı:et-i fabru'r-rical ve 
ıab.nı'l-abdal ile reside-i 'Id ü ls:adr-i ils:bal ü icliil-i ser-efraz-ı tac ü 
b.il'at-i biliifet-i Mevleviyye olup ... "62 ifadeleriyle dile getirirken Esrar 
Dede ve Sema-hfine-i Edeb yazarı Ali Enver, onun hilafet zincirindeki 
yerini ve intisap ettiği kişiyi belirtmektedirler: 

" ... I;IaZı:et-i Suıtan~ı Ebu's-seyf 1$:uddise sırruhu'n-nüranI cenab-ı celii
det-me,ablanna intisab ile ... "63 

" ... I;IaZı:et-i Ebu's-seyf Sultan-ı DivanI'ye intisab ve anuii şeref-i şob
betleriyle ticiiret-i ma'neviyye iktisab itmişlerdür ... "64 

Bu ifadelerde "I;IaZı:et-i fab.nı'r-rical ve ıab.nı'l-abdal", "Sultan-ı Ebu's
seyf', ya da "I;IaZı:et-i Ebu's-seyf Sultan-ı DivanI" biçiminde anılan kişi, 
Mevlevi'liğin Anadolu'daki yayılmasında önemli bir rol üstlenmiş olan Di-

62 Sefine, C.2, s. 12. 
63 Esrar Dede, s. 413-414. 
64 Sema-hfiııe-i Edeb, s. 186. 
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vane Muhammed Çelebi'dir.65 Şair, Divane Muhammed Çelebi'ye intisap 
etmiş, kısa sürede onun büyük iltifatını kazanarak halifesi olmuş ve Bur
dur'da bir dergah yaptırarak orada şeyhlik hizmetini yürütmüştür.66 

Sakıb Dede'nin anlattıklarına göre Fedai, Mevlevi taliplerinin gözdesi 
olmuş, onların yetişmesi için büyük uğraşlar vermiş ve.İrşad görevi sırasında 
gerek davranışları, gerekse sözleri dolayısıyla ilişkide bulunduğu kimselerin 
övgüsünü kazanmıştır. Şiirleri, bütün akl-ı selim sahipleri ve şair.yaratılışlı 
kişilerce beğenilmiş, elden ele dolaşır olmuştur. 67 

Seyahatleri 
Fedai'nin Bağdat'a gittiği, orada başta Fuzuli olmak üzere bazı Iraklı şa

irlerle görüştüğü, onlarla karşılıklı şiir söyledikleri, hatta Fuzuli'nin Fe
. dai'nin bir gazelini tanzir ettiği Esrar Dede ve Semii-hiine-i Edeb 'de verilen 
bilgiler arasındadır. 

Bu durumu Esrar Dede, 

" ... J:likayet olınur ki eşna-yı seyaQ.iit-i diir u diyarlarında Diirü's
selam-ı Bagdad'a varup FuZülI-i Bağdadi ve sa'ir şu<ara-yı <Ira].<: 
tetebbu<-ı aşiir-ı latifeleriyle temettü< itmişlerdür ... "68 

Ali Enver ise, 

" ... Müma ileyh seyabatle Bagdad'a gidüp FuZülI-i Bağdadi ve sa'ir 
şu<ara-yı 'Ira].<: ile hem-bezm-i şobbet-i müşa<ere olmış ve batta gazel-i 
atllerine FurulI bir na~Ire söylemişdür ... "69 biçiminde ifade etmekte
dirler. 

Fedai Divanlnda bulunmayan söz konusu gazel Seflne'de de örnek ola
rak verildiği halde, bu eserde Fuzuli ile nazire ilişkisinin olduğundan söz 
edilmemektedir; aynca şairin Bağdat'a gittiğiıie ilişkin bir bilgi de yoktur. 

Şiirlerinde Bağdat' a gittiğine ilişkin açık bir bilgi bulunmayan şairin 
aşağıdaki beytinde onun hacca gittiği ifad~ edilınektedir: 

65 Gölpınarlı, Mevlfinfi'dan Sonra Mevlevı1ik, s. 101. Gölpınarlı, Divane Muhammed Çele
bi'nin "Sultan-ı Divani" olarak bilinmesini, "Divane" lakabından uydurulduğu biçlı:ninde 
bir yorumla açıklamaktadır (s. l 03) 

66 Şairin şeyh olduğu şiirlerinden de anlaşılınaktadır. Divandaki ilk gazelin matla'ı da bunu 
gösterir: 

B'ismi'lHih itdüm uş süban-ı 'ışl}a ihtida 
Ben 'ışl}a 'ışl} eri bana çün itdük il}tida (G. I/l) 

67 Sefine, C.2, s. 12. 
68 Esrar Dede, s. 414-415. 
69 Semfi-hfine-i Edeb, s.186. 
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Ta ki fa.rZ oldı tavaf-ı Ka'be tavf itdüm hem-In 
Şimdi fa.rZ uş ].aılb-i meksürufi tavafıdur bafia 

(Divan, G. IV/8) 
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Aynca şaırın aşağıda ilk bendi verilen "Medl;t-i Ka'be-i Mu'az;z;ama 
Şerrefeha'llah" başlıklı. 9 bentlik mütekerrir murabba'ından, onun hacca 
gitmiş biri olarak izlenimlerini ve önerilerini okuyucuya aktardığı görülmek
tedir: 

Bal>: iy can 'ibret ile gör nişanın rüy u der-gahufi 
Açılsa çeşm ü püşt olsa mutl'i l>:alb-i agahufi 
İdinüp kul;tl u püştlban gubann biinn ol riihufi 
Dil ü candan temaşa 4:11 cemalin Ka'betu'llah'ufi 

(Divan, Mus. II/1) 

"Getürdi" redifli gazelinin.aşağıdaki beytinde ise Fedai, Şam ve Mısır'ı 
dolandığım söylemektedir: 

Tapufidan ayrılalı Şam u Mışr'ı cümle tolandum 
Mal;tabbetüfi yine bu mülke bI-4:arar getürdi 

(Divan, G. CCXXXVI/8) 

Gazel boyunca.uzun bir ayrılıktan sonra sevgilisine/hamisine döndüğünü 
ifade eden şairin bu beytinde geçen Şam ve Mısır'ı, uzak diyarlar olması 
dolayısıyla mecazi bir anlamda kullandığı söylenebilir. Bu ifade gerçek an
lamıyla da kullanılmış olabilir. Bu durumda onun Bağdat'a da uğramış ol
ması ihtimalinden söz edilebilir, 

Ölümü 
Fedai, Burdur' daki şeyhlik görevini, hemen hemen ölümüne kadar sür

dürmüştür. 70Ömrünün son zamanlarında artık görevini yerine getiremeyecek 
duruma gelmiş, görevini Ubeyd Dede'ye devrederek bütünüyle uzleti tercih 
etmiş ve Burdur' da ölmüştür. Mezarının görev yaptığı dergahın arsasında 
olduğu Sefine' de kayıtlıdır. 71 

70 "lı:aşaba-i merlı:ümede zat-ı şerlfleri içün bfuılı:filı bina olınup ilii-iibiri'l-'ömr ol cilve-giih-ı 
'iilide ibviin-ı şafü ve bulliin-ı vefü ve müsii'ade-i rüzgiir-ı pür-cefü ile kiim-riin-ı 'Iş-i bvlş 
olmışlardur" Sefine, C.2, s. 12. · 

71 Şairin Ubeydullah Dede ile ilişkisi Sefine'de uzun uzun anlatılmaktadır. Rivayete göre, 
Hamid Sancağının ileri gelenlerinden olan Dede, Fedai'niİı kısa sürede büyük iltifatlara 
mazhar olarak şeyhliğe yükselmesinin dedikodulara sebep olması üzerine onunla biraraya 
gelmiş ve olayın aslını araştırmaya başlamış. Kısa sürede eleştirilerin yersiz olduğunu an
lamış sohbetlerine devam etmiş ve maddi manevi varlığıyla şeyhin hizmetinde bulunmuş
tur. Fedai'nin ömrünün son günlerinde artık sohbet etmeye gücünün kalmadığı bir sırada 
ondan görevi devralmıştır (bkz.:Sefine, s.12-13). · 
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Mizacı / 
Fedai, Mevlevilik yoluna girdiği günden ölümüne kadar istikrarlı bir ya

şam sürmüş, her zaman varını yoğunu görevi uğruna feda etmiştir. Sakıb 
Dede, onun çağrıldığı toplantılarda kimseyi rahatsız etmeden boş bulduğu 
bir yere oturduğunu, kendisine saygıyla yer gösterildiğinde ise ~'Hiç kimse 
bize 'şöyle buyur şuraya otur' demesin diye dervişlik ve kanaat köşesini 
istedik" anlamına gelen bir beyitle karşılık verdiğini ve her hareketinde der
vişçe tavırlarıyla herkesin gönlünde yer edindiğini aktarmaktadır. 72 

Şairin Tezkirelerdeki Biyografileri 
Burdurlu Fedai hakkında birinci dereceden bilgi bulunan kaynaklar, 

Sakıb ·Dede (ö. 1148/1735)'nin Sefine'si, Esrar Dede (ö. 1211/1796)'nin 
Tezldre-i Şu'arfi-yı Mevleviyyesi ve Ali Enver'in Semfi-hfiııe-i Edeb'idir 
(eserin yazılış tarihi:1309/1891). 

Burada söz konusu her üç eserde Fedai ile ilgili yer alan bilgilerin çevri-
yazılı metinlerinin birarada verilınesi uygun olacaktır. · 

Salp.b Muştafii Dede, Sefinc-i Nefise D-MeniiÇ:ıbi'l-Mevleviyye 
I:IaZI"et-i FidayI Mubammed Dede73 

Sabıl<:an I:IaZI"et-i Ebu's-seyf l<:uddise sırruhu'l-'azlzüfi miyane-i meıılrnbe-i 
nefiselerine ta'biye ve taZm.In olundıgı üzre fu]}ara-yı şüfiyyeden ve liva-yı 

· I:Iamid mufüfütı ve Burdur nam ]}aşabadan mubterifin-i bayyakinden olup 
ni'met-i gayr-i mütera~be-i teşrlf-i I:IaZI"et-i fabru'r-rical ve ıabru'l-abdal 
ile reside-i 'Id ü ]}adr-i i]}bal ve iclal-i ser-efraz-ı tac ü bil'at-i bilafet-i 
Mevleviyye olup ]}aşaba-i mer]}ümede zat-ı şerifleri içün ban]}ah bina olmup 
ila,.ab.iri'l-'ömr ol cilve-gah-ı 'alide ib.van'-ı şata ve bullan-ı vefii ve 
müsa'ade-i rüzgar-ı pür-cefii ile kam-ran-ı 'Iş-i b"Iş * olmışlardur. Lakin ba'de 
bürhetin mine'z-zaman re'Isü'l-melabide Şeytan ~ulı burüşmda ol bu]}'a-yı 
mübarekeye ateş işabet idüp ıııiyane-i ta.tı.t u sübt..,ı memalik-i ehl-i sünnede 
ol dabı mubteri]} ve barab olmışdur. Mes'üldür ki yine bir Rabman l<:ulı 
ıuhilrıyla ma'mür ve cilve-gah-ı 'aşıl<:an-ı MevlevI ola. Ol çerag-efrübte-i 
-nür-ı gavş-ı a'~amI rüşena-yı çeşm-i can-ı taliban-ı MevlevI ve ııiçe ]}abitan-ı 

72 
" ••• ve 'adet-i baseneleri med'ü olduldarı mec1ilisi teşriflerinde balI olan bayyizi işgal ve 
abbabı telı:addüm il te'abburı 'adem-i işgal o!magın ikriimen ve ibtiriimen tek!If-i teraJı:lı:l 
alınca, beyt: 

Ez-an dervlşl vü künc-i Jı:ana'at şud heves ma-ra 
K'ez-anca bayyiz Inca şln nekned hlç kes ma-ra 

mefhüm-ı latlfiyle mulı:abele buyurup bayyiz il nişestlerinde ve aram u cünbişlerinde tavr
ı dervlşaneleri dil-fırlb-i şerlfve vai:I' il abliilı:-ı baseneleri dil-nişln-i plr il cevan olmagla 
zat-ı şerifleri merkez-i da'ire-i mababbet alınış idi."(Sc.fine, s. 13). 

73 Sefine, s. 12-13. · 
Metinde "boş" biçimindedir. 
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m~am-ı teslim ü il;ılası irşad-ı rah murad idüp ol bavalide şit-i kemal-i ·tıal-i 
'ibret-me,alleri seınirü'l-mecalisi'r-refl'a ve aşar-ı fı'liyye vü 1$:avliyyeleri 
pesendide-i fübül-i inşaf-siret ve 'ale'l-buşüş . mlzbanI-i yek-şebe ile na,il 
oldu1$:lan 'inayat-ı bI-nihaye ıniyanmda gül-deste-i manzümeleri dest-be
dest-i kümmel-i ı;evi'l-'u1$:üli's-se1Ime ve tabsin-kerde-i tıba'-ı müstal$:Iıne 
olmışdur ki teberrüken ve teyemmünen _ mal}.Za eşer-i te'şir-i büsn-i nazar-ı 
pir-i dest-girleridür, gazel: · 

Ta'ne-i düşmenden idüp ictinab 
'Arz-ı cemal eylemez ol ar..:tab 

Şun bize sal$:1 içelüm badeyi 
Oldı gönül banesi gamdan barab 

Bekleyelüm gel der-i mey-baneyi 
Bir 1$:apudan şayed ola fetb-i bab 

'Ömr ~şu gibidür fı'l-meşel 
Cismün o şu üzre yürür bir babab 

Yapsa gönül banesini ol şanem 
Ka'be'ye varma.1$: !$:adar eyler şevab 

~lsa FidayI işigüfide mal<:am 
Gökde melekler diye ni'me'l-me'~b 

Egerçi dlvan-ı ma'rüfı menl<:fil ve mer'i degüldür. Lakin beyne'l-ful$:ara ve'l
abibba nazm-ı latif-i salikaneleri mecalis-ara ve mebafıl~piradur, Fi'l-vals:ı' 
mazhar oldul$:lan 'inayet-i bI-gayet-i na-gaha nazar olındul$:da her ne l<:adar 
vaşflarında mübalağa olınsa müsteb'ad degüldür ve ne ma1$:üle keramet ve 
ma'rifet nal$:1 iderler ise şayeste-i şena-yı babt-ı Jjuda-dadlandur. Mervist ki 
rical-i Tarll$:at-i 'Aşls:ıyye-i Şemsiyye-i Celaliyye'den maıhar-ı aşar-ı 

1$:udsiyye IJai:ret-i 'Ubeydu'llah Dede cenabı evlad-ı kibar-ı 1$:uzat-ı dinden 
ve eşraf-ı a'yan-ı livay-ı IJamid'den olup lakin Şeyb FidayI bal$:1s:ında merd-i 
na-dan yek-şebe mizbanI ile zümre-i merdan ve meşayib-i raz-dandan olmal<: 
niçe maball-i i'til$:ad ve mevrid-i taşdJl<: olmaya şayandur diyen gürüh-ı 
tereddüdden olup ol mal<:file müsteb'id-i feyz-i na-gah olanlara Jeyletün 
te'tinii kiinet Leyletü'l-$adr ve Leyletü'l-$adri !Jayrun min-elfi şelır nefs-i 
nefsü'l-emrileriyle cevab-ı cevvabü'l-eşkal-ferma olmış iken yine 1$:azI-i 
merl$:üm mücab olmayup bir şeb şobbetinde abbab ile mesavI-i IJai:ret-i 
Şeyb-i müşarun ileyhe mütevaggil olup gafılane afıl-i mağrib-i bayal 
oldul$:da kendüyi destinde bir cürre-baz şikar-gahda müşahede ve bavale-i 
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şikarda cürre-bazını tütl-i güya şüretine nıüteme§§il mu'ayene idüp ve-mii 
bulifftii li'ş-şayd ve'J-cerf:ı edasın lehçe-i faşU.ıa-i adeıniyye ile ta'riz-sera 
oldugı ba'de'l-intibah ba'i§-i ta'accüb-i hayret-feza olınagla tabmln-i 'arz ve 
taleb-i ta'blr şadedinde müteveccih-i huZür-ı şeyb-i meıkür olup henüz feth-i 
kellim ve tal}:rlr-i meram itmeden tebeddül-i mii çün taf:ıavvül-İ cüıre-biiz-ı 
şumast ve-mii hüve 'ale'lliihi bi-'azjz 'unvanıyla keşf-i şüret-i ru>ya ve be
yan-ı sırr-ı iradet-i Mevlli eyledüklerinde l}:azI-i ınaziyyü'ı-ıikrüfi slret-i 
sabıl}:ası ınütehavvil-i şüret-i inşaf u irade olup cünıle-i ınüsterşidln-i da,ire-i 
inabetlerinden ve mul}:Irnln-i mal}aın-ı bidınetlerinden olmagla rah-ı iblaşla
rında beıl-i mal ve şarf-ı ınevcüd eyleyüp behre-yab-ı §emere-i sülük-ı tarI
l}:at ve J.ıişşeınend-i intisab-ı mülük-ı hal}:11s:at olup ferzend-i ercınendleri ve 
mabdüm-ı hünermendleri olan 'Ubeydu'llah'ı dabı küllih-püş-ı inabet ve 
peyınane-nüş-ı peyman-ı iradet idüp kehfü'l-aman-ı saye-i vilayetlerinde 
rehli-yab-ı berzab-ı inkar ve müstes'ad-i neyl-i ni'met-i il}:rlir olmışlardur 
fübii Jehüm ve f:ıüsni me,iib. Nal}:lest ki I:Ia:lret-i Şeyb FidayI l}:uddise 
sırruhu'l-'azizüfi evvel ü abiri hem-reng olup leyle-i tevbelerinde ne rütbe 
fida-yı ınevcüd eylediler ise tamamen nevbet-i billifetlerinde dabı salik-i rah
ı fida olup l;}idınet-i ibvan u ful}:arada malen ve bedenen ve himıneten ve 
neiareten tekasül-nüma olınayup cümle-i bizane-i vücüd u ınevcüdını val}:f-ı 
ınuvasat-ı. bullan itmişdür. Ve'l-cüdu bi'l-mevcüdi yestablifii fai1i'l-Vedüd 
ve yesteclibü'l-vefii'i pj'J-'uhüd ma-şadal}:ı olmış iken yine 'ale'd-devam 

.nazın: 

Çü Geıre gerçi f:ıa.klrem be-blıı be-devlet-İ 'ış.k 
Ki der-hevii-yı rubet çün be-mihr peyvestem 

Çegüne ser zi-baciilet ber-iiverem ber-dust 
Ki bklmefj be-sezii ber-neyiimed ez-destem 

Mazmün-ı teşekkür ve ma'ıeret-i meşhün ile niyaz-ı pür-süz u güdaz ve 
ta'llm-i da~a-i adab-ı ınahazır-ı şahlin-ı raz buyururlar idi ve hem-vare 
ınülahaza-i hal}:aret-i sabıl}:a ve mu'ayene-i 'inayet-i lal.ııl}:a ile ınlinend-i Ayaz 
mul}:Irn-i 'atebe-i niyaz ve pür-cüş-ı vecd ü neşat ve b.oş-hal-i şükr-i 

mevahib-i Feyyaz-ı bI-enbaz olınagla teşrifüt-ı fütüh-ı şürI vü ına'nevI 

tevlirüd ü tetlibu' idüp be-her sal asitane-i I:Ia:lret-i Sultan-ı Ebu's-seyf e 
hedaya-yı behiyye ile rü-mal ve müsteflz-i bal}:iyye-i amal olurlar idi ve 
südagerlin-ı bazar-ı şıdl}: u bulüşa. bi-re,si'l-miil n;ı.ırati'r-riciil fehvasıyla 
pend-ferma olup intizar-ı 'inayet-i na-gaha terglb iderler idi. Nazın: 

Hjç negşed ne/S-rii cüz .?Jll-ı plr 
Diimen-İ iin ne!S küş-rii siibt-glr 
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Çün be-gir! sa/Jt-i iin tevfl(c-ihüst 
Der-tu her .[aıvvet ki iiyed cezb-i üst 

,?ıll-ı ü ender-zemin çün külı-ı I;iif 
Rül;ı-ı tu sl-mürg bes <afl-faviif 

Der-beşer rü-pİiş kerdest iif-tiib 
Fehm kon va 'lliilıu a <Jem bi 'ş-şa viib 
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Ve <adet-i ]J.aseneleri med'ü oldul}lan mecalisi teşriflerinde ball olan ]J.ayyizi 
işgal ve a]J.babı tel}addüm ü te'aijijurı 'adem-i işgal olmagın ikramen ve 
i]J.tiramen tekllf-i teral>tJ olınca, beyt: 

Ez-iin dervişi vü künc-i ]fana<at şud heves ma-rii 
K'ez-iinca l;ayyiz ineli şln nekned hiç kes mii-rii 

mefhüm-ı latlfiyle mul}abele buyurup ]J.ayyiz ü nişestlerinde ve aram u 
cünbişlerinde tavr-ı dervlşaneleri dil-firlb-i şerif ve va.Zi' ü ablal}-ı ]J.aseneleri 
dil-nişin-i plr ü cevan olmagla ıat-ı şerifleri merkez-i da'ire-i nıa]J.abbet 
olmış idi. Nal}lest ki medI]J.-i ıat-ı ]J.amidleri velvele-endaz-ı l}arib ü ba'Id ve 
saye-i gayret-mayeleri menaşşa-i vüfüd-ı ıevi'l-'uhüd ve nazar u nefesleri 
gayetü'l-mes'ül-i derdmendan-ı zahir ü batın ve pertev-i irşadları reh-nüma
yı salikan-ı turul}-ı 'aliyye-i A]J.mediyye olmagla galebe-i iştihar ve izdi]J.am-ı 
züvvar val}t-i şafvet-l}arinlerine gerd-i keder resan olma!} i]J.tiyatına bina'en 
iijtiyar-ı 'uzlet-i külliyye idüp güşe-i va]J.det-banelerinden l}ıyam ve ]J.all}a-i 
şo]J.bet-i a]J.baba l}u'üddan bizar olup 'Ubeyd Dede Ija:lret-i pür-fırasetlerin 
veliyy-i 'ahd ve vasıta-i ]J.all ü 'al}d idüp sal-i fidada fida-yı bal}ıyye-i büd 
idüp eslaf-ı 'aliyye civarına mül]J.al} olmışlardur ve asitane-i sa'adetlerinde 
defn olınup balen 'arşa-i baliye-i banl}ahlarında merl}ad-i münevverleri me
zar-ı şıgar u kibar ve müteberrik-i ahalI-i diyardur. Tayyeba '//ahu te<a/ii 
turbetehü ve şerrefe fi'l-kevnirutbetehü iimln y.ff Mu<Jn bi-l;unneti ral;.meten 
fi'/- <af emin. 

Esrar Dede, Te;ddre-i Şucmi-yı Mevleviyye 

FidayI Dede74 

Nam-ı giramileri Mu]J.ammed'dür. Liva-yı Ijamid'de Burdur nam Is:aşaba 
ahalisinden iken IjaZı:et-i Sultan-ı Ebu's-seyf l}uddise sırruhu'n-nüranI 
cenab-ı celadet-me'ablarına intisab ile beyt: 

Yek na:çar fennüd müsteşnii şudem z'ebnii-yı cins 
Seg ki şiıd m~-ı Necmü'd-dln segiin-rii serverest 

74 Esrar Dede, s. 413-415. 



200 

/ 

Burdur Mevlevihfuıesi Şeyhlerinden Fedai Dede 

/ 

mazı:nünı bedidar ve yek-şebe şobbetleriyle na,il-i biza'a,,i 'ulüm-ı hl-gaye 
ve vaşıl-ı ma~amat-ı bI-nihaye olup vaµınlannda Mevlevl-bane bina itdiler 
ve 'arifün u salikana şeyb-i dana oldılar. Lakin b~ah-ı mezbür ki zatlarına 
bina olınışdı Sa~b Efendi buyururlar ki ba'de bürhetin mine'z-zamiin 
re>Jsü'l-meliibide Şeytan Ruh burüşında ol bu~'aya ateş işabet idüp miyane-i 
tabt u sübt-ı memalik-i ehl-i sünnede ol dabı muhteri~ ve barab olmışdur. 
Mes,üldür ki yine bir Rahman ~lı zuhürıyla ma'mür ve cilve-gah-ı 'aş~an-ı 
MevlevI ola. I.Iikayet olınur ki eşna-yı seyabat-i dar u diyarlarında Diirü's
selam-ı Bağdad'a varup FuZüli-i BagdadI ve sa>ir şu'ara-yı 'Ira!>. tetebbu'-ı 
aşar-ı latlfeleriyle temettü' itmişlerdür. Bu gazel-i 'iirifiinelerine FuZülI'nün 
na;ı:Iresi vardur. Gazel: 

Ta'ne-i düşmenden idüp ictinab 
'Arz-ı cemal eylemez ol af-tab 

Şun bize sal}! içelüm badeyi 
Oldı gönül banesi gamdan barab 

Bekleyelüm gel der-i mey-haneyi 
Bir I>.apudan şayed ola fetb-i bab 

'Öınr a~arşu gibidür fi'l-meşel 
Cismün o şu üzre yürür bir babab 

Yapsa gönül hanesini ol şanem 
Ka'be'ye varma~ ~adar eyler şevab 

Rtlsa Fidayl işiginde ma~am 
Gökde melekler diye ni'me'l-me>ab 

Sabı~'l-me~abe 'Ubeydu'llah Dede küçek mürebbaları olup bamil-i sırr-ı 
mul>.addesleri olmışdur. To~z yüz seksen beş senesi ŞahidI ~ddise sırruhü 
cenablarıyla bile 'azm-i şahid-i ma~ad buyurup 'öırirleri seksen beş olmagla 
fida lafzı 'aded-i sal-i zad u büdlarıdur ve mer~ad-i münevverleri bala 'arşa-i 
baliye-i ban~ah-ı mubteri~alarındadur. 

'All Enver, Semiic-/J.iiııe-i Edeb. 
FidayI Dede75 

. 

Nam-ı · 'alileri Muhammed ve kendileri ijamid ilinde Burdur 
~aşabasındandur. f.lai:ret-i Ebu's-seyf Sultan-ı DiviinI'ye intisab ve anuı1 

75 Semfi-hfine-iEdeb, s. 185-187. 
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şeref-i şol;ıbetleriyle ticiiret-i ma'neviyye iktisab itmişlerdür. Vatanlarında 
bina eyledükleri hiinl.<:aha şeyh olup ba'de vefütihI hiinl.<:iih-ı meıkür Şeytan 
I):.ulı tarafından tabrib idilmişdür. Müına ileyh seyiil;ıatle Bagdad'a gidüp 
FuZülI-i Bağdadi ve sa'ir şu'ara-yı 'Ira!} ile hem-bezm-i şol;ıbet-i muşa'ere 
olmış ve batta gazel-i atilerine Fu:lulI bir naz;Ire söylemişdür: . 

Ta'ne-i düşmenden idüp ictinab 
'Arz-ı cemal eylemez ol af-tab. 

Şun bize siil}I içelüm badeyi 
Oldı göfiül hanesi gamdan barab 

Bekleyelüm gel der-i mey-haneyi 
Bu l}apudan şayed ola fetb-i bab 

'Ömr al}arşu gibidür fi'l-me§el 
Cismüfi o şu üzre yüzer bir babab 

Yapsa göfiül hanesini ol şanem 
Ka'be'ye varma!} !}adar eyler §evab 

I):.ılsa FidayI işiginde ınal}aın 
Gökde melekler diye ni'me'l-me'ab 

Allah içlin müma ileyh FuZülI-al}ran bir şa'ir-i süban-dan oldul}ları şu gazel
lerinden müstebandur. Tol}uz yüz seksen beş senesi fida tiirlbinde ya'nI sek
sen beş yaşında oldugı biilde fida-yı can itmişdür. 

EDEBİ KİŞİLİGİ: 

. Kaynaklarda Fedai'nin Şiiri 

Fedai hakkında ne yazık ki dönemin tezkirelerinde bir bilgiye 
rastlanamamaktadır. Şair hakkında bilgi veren ilk kaynak, bibliyografik bir 
eser niteliğindeki Keşfli'z-zünün'dur. Bu eserde doğal olarak onun edebi 
kişiliğine ilişkin herhangi bir değerlendirmeye yer verilmemiştir. 

Şairin biyografisine daha geniş yer veren ilk kaynak, ondan yaklaşık iki 
yüzyıl sonra yazılmış ve Mevlevi şairlerini konu alan Setine-i Nefise fl

Men§Ja bi 'l-Mevleviyye adlı· tezkiredir. Mevlevi ulularını ve şairlerini 
menkabe üslubuyla ele alan bu eserde Fedal'nin yaşam öyküsü uiunca bir 
bölümde anlatılmasına rağmen edebi kişiliğine ilişkin bir bilgi ve yoruma 
yer verilmemiştir. 
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Şairin Eivamnı görmediğini, onun Mevleviler arasında okunagelen 
"salikfuıe" şiirleri bulunduğunu belirten 76 yazar, olgun insanlar tarafından 
elden ele dolaştırılan ve onların beğenisini kazanan bu şiirlerin Mevlana 
etkisi ile yazıldığını kaydeder.77 

Yine Mevlevi şairlerini konu alan ve büyük ölçüde Sefinedeki bilgilere 
dayanan Esrar Dede Tezkiresi ile bu tezkirenin bir özeti niteliğinde olan 
Sema-hfine-i Edeb adlı eserde de Fedai'nin edebi kişiliğine ilişkin 
kaydadeğer bir bilgi olduğu söylenemez. Esrar Dede, şairin Bağdat'a gittiği
ni ve orada başta Fuzuli olmak üzere Bağdatlı şairlerle görüştüğünü ve Fuzu
li'nin Fedai'nin bir gazeline nazire söylediğini kaydetmektedir.78 Bu bilgiler, 
Sema-hfine-i Edeb' de de aşağı yukarı aynı biçimde aktarıldıktan sonra, söz 
konusu gazelinden hareketle şairin Fuzuli ile eşdeğer olduğu yolunda bir 
değerlendirme yapılınaktadır. 79 

Söz konusu gazelin Fedai Divanında bulunmadığını, gazelin gerek içerik 
gerekse biçim ve söyleyiş bakımından bu şairin gazellerine benzemediğini 
belirtmek gerekir. Sefine'de onun Bağdat'a gittiğini ve Fuzuli ile ilişkisini 
çağrıştıracak herhangi bir bilgi bulunmadığı halde Esrar Dede Tezkiresinde 
ve Sema-hane-i Edeb' deki bu bilgilerin kaynağı konusunda bir yargıya 
varmak mümkün değildir. Divanın içeriği ve Fedai'nin üslubu doğrultusunda 
'bakıldığında, bu bilgilerin Esrar Dede'nin de "bikayet olınur ki ... " sözünden 
de anlaşılacağı gibi dervişler ve muhibler arasında dolaşan bir söylentiden 
ibaret olduğunu belirtmek pek de yanlış olınaz. 

Fedai'nin Şiir Hakkındaki Görüşleri 

Fedai, Gazeliyyiit bölümünün daha ilk şiirinde gazelden ne anladığı, şiir:
le neyi amaçladığı konusunda bilgiler vermektedir. Ona göre gazel aşk sözü
dür. Aşkla kastedilen ise ilahi aşktır. O halde gazel yani- aşk sözü Tanrı aşkı
nı dile getirmeli, bu sözler, visal elılıne ilahi güzelliği ve olgunluğu gösteren 
bir ayna olmalıdır. 

76 
" ••• Egerçi diviin-ı ma'rüfı menJs,:ül ve ıner'I degüldür. Liikin beyne'l-fuls:ara ve'l-al)ibba 
nazın-ı latif-i sa!ikaneleri ıneca!is-ara ve ınebafil-piradur ... " (Sefine, s. 12). 

77 
" ••• gül-deste-i ınanzüıneleri dest-be-dest-i küınmel-i zevi'l-'ul):üli's-selime ve tabsin
kerde-i tıba'-ı ınüsta!s:Iıne olınışdur ki teberrüken ve teyeınmünen ·mabZa eşer-i te'şlr-i 
büsn-i nazar-ı pir-i dest-girleridür ... " (Sefine, s. 12) 

78 
" ... bikayet olınur ki eşna-yı seyabat-i dar u diyarlarında Dii.rü's-selam-ı Bağdad'a varup 
Fu:i:ü!I-i Bağdadi ve sa'ir şu'arii.-yı 'Irii.Js: tetebbu'-ı aşar-ı latifeleriyle temettü' itmişlerdür. 
Bu ğazel-i 'ii.rifünelerine FuZülI'nüiiiiaziresi vurdur." (Esrar Dede, s. 414). 

79 
" ... Müına ileyh seyaijatle Bağdad'a gidüp FuZülI-i Bağdadi ve sa'ir şu'arii.-yı 'Irii.Js: ile 
heın-bezın-i şobbet-i ınüşa'ere olınış ve batta ğazel-i atllerine FuZtılI bir nazire 
söyleınişdür ... " 
"Allah içlin ınüına ileyh FuZülI-als:riin bir şa'ir-i süban-dan olduls:ları şu gazellerinden 
ınüstebiindur." ( Sema-Jıane-i Edeb, s. 186-187)> 
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B'ismi'llah itdüm uş süfJ.an-1 'lş_((a ihtida 
Ben 'ışl$:a 'ışl$: eri bana çün itdük ilµidii 

Pes ~söz Jd ola 'ışl$:-ı JJ:uıayile müctemi' 
Ual ehli görse ketın ide mi sırrını JJ:uıa 

Ehl-i vişiile belki olur her deni ayine 
Andan görür cemal ü kemal ol durur gıda 

(Divan, G. I/l, 6, 7) 
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Bu gazelin matla'ında şair, kendinin iki farklı yönünü vurgulamaktadır: 
muktedive mukteda. Aşka ilçtida eden biri olarak kendi aşkını, yaşadıklarını 
dile getiren şair bir mukteda olarak "Jşk eri, yol eri, yol ehli, mürid-i 1şk, 
ehl-i Hak, ehl-i irflin, merd-i Hak, talib-i did§r, tiilib, arif, salih, salik, aşık, 
sufl, ehl-i yakın, ehl-i din, mü'min" diye nitelediği kendi muktedı1erini irşad 
etme düşüncesiyle onlara sırrına erdiği aşkın bilgisini, tecrübesini aktarır. 

Ona göre nefsin yönlendirmeleriyle söz söylenmemeli, söylenen her söz 
ilahi kaynaklı olmalıdır: 

Söz ki nefs-i şümdan şadır ola Ual>:' dan ba 'Id 
Her ne kim Ual>:' dan gelür nefsüii bilafıdur bana 

(Divan, G.IV/7) 

Şiirlerini, şi'r-i ball$:-aziir (Divan, K. XXII/16), pend (Divan, 
K.XVI/101), riiz-ı nihandan bir haber (Divan, G. II/12), dürer-biir-ı iliihI 
(Divan, G. II/13), şi'r-i dil-keş (Divan, G. LXVI/6), esrar-ı gaybI (Divan, G. 
LXXII/l), a§ar-ı gaybI (Divan, G. LXXII/2), güftiir-ı gaybI (Divan, G. 
LXXII/9), şi'r-i rengln (Divan, G. C/9), şi'r-i fai:Ilet-babş (Divan, G. 
CXIV/10), eş'iir-ı nazük-tab' (Divan, G. CXIV/11), sırr-ı 'ışl>: (Divan, G. 
CLIII/9), şi'r-i şafü-bahş (Divan, G. CLXXI/10), nutl>:-ı can-ba]J.ş (Divan, G. 
CLXXVI/9), şi'r-i ab-diir (Divan, G. CLXXXII/4), şi'r-i şekker-biir (Divan, 
G. CCIV/9), dürer, gevher-i yik-dane (Divan, G. CCXXIII/9) gibi sıfatlarla 
niteleyen Fedai, şiirleriyle amacının, aşkın sırlarını açıklamak, Tanrı 'ya 
ulaşmanın yollarını göstermek, evrenin bilgisini içeren bir nasihat-name 
yazmak, okuyucuya hikınet sayfalarından nükteler sunmak vb. olduğunu 
şiirinde sık sık dile getirir: 

Sen FidayI zehr-i hicr ü 1$:and-i vaşlından künüz 
Aç ki budur talibe ancal>: bu divandan gara.Z 

(Divan, G. CXXVII/9) 

diyerek divan tertib etmekteki amacını tiili!Aere ayrılık zehri ve kavuşma 
şekerini tattırmak olarak belirleyen şair, bir eserin/şiirin kıyamete kadar 
okunup ilgi görmesinin gizli sırları açıklamasıyla mümkün olabileceği dü
şüncesindedir: 
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Tur füdayI söyle ol raz-ı nihiindan bir baber 
K'işbu divan üzre ta-J:ıaşr istesen divan ola 

(Divan, G. W12) 

Ancak sırrın; ehil olmayanlara açıklanmaması bütün ilimlerde olduğu 
gibi tasavvuf ilminde de dikkat edilmesi gereken bir konudur. 80 Şfüini bilgi
lendirme (iş'ar) aracı olarak gören şair de bu noktaya dikkat çeker: 

Likin eş'iir ile iş'ar itme her na-ehle sen 
Sırrı k'abir gerden-i buke münafldür sebec 

(Divan, G. XX:XVIII/11) 

I):.o FidayI pendi her 'al~ilden inşaf isteme 
Rah-ı ijal.<'dur bu yolı hem 'ışl.< eri adem tutar 

(Divan, G. L VIII/13) 

Bir yola giren, yani aşkın sırlarını öğrenmeye istekli ve yetenekli kişilere 
ise her şeyi açık açık şerh edip anlatacak bii tercüman gerekir: 

ŞerJ:ı it FidayI yol erine sırr-ı 'ışl.<ı füş 
La-büddür andan ehline bir tercüman gerek 

(Divan, G. CLIW9) 

Bir naşIJ:ıat-name yaz ball.<a FidayI şi'r ile 
K'ola b@r olmasa uş ka,inatufi defteri 

(Divan, G. CCXVIWlO) 
Yukarıda verilen örnek beyitlerde şiirinin amacım ve şair olarak kendi 

konumunu belirleyen Fedai, sık sık bu yolda söyleyişlere yer verir: 

Pes dürer-i naşIJ:ıat it nazın ola ta cihana neıır , 
I):.alb ide 'unfı nefa ball.< tutmaya şekl-i pündi pend 

(Divan, Q. LIW9) 

Sen FidayI bu naşIJ:ıat dürerin silküfie çek 
Gerçi magbündur ola l:ıilye bu bal:ır-i remele 

(Divan, G. cxcıwı ı) 

Bu naşIJ:ıat kim mürld-i raha şerJ:ı itdüfi eger 
Güş ide deng ola pir-i l}alb-i din tell.<Iniliie 

(Divan, K. XXVW28) 

80 
" ••• Na-ehi. olanlara 'ilm ile semübat olunması 'ilmi iza'a eylemek olmasıyla ·şer'an 
mezmüm olduğu gibi l.<abil-i 'ilm olanlardan dabı 'ilmifi ketin olunması o mişillü kimseler 
baJ.<l.<ında zulm eylemek olmasıyla bu daijı şer'an mezmümdur .... Ehl-i taşavvufufi 
kelimatını 'avfun-ı nasa işa'adan ictinab olunma!.< dabı cümle-i iidiibdandır." Serk.iz 
Orpilyan-Seyyid 'Abdü'l-ziide M. Tahir, Ma/;zenü'l-Wüm, İstanbul 1308, s. 80-81. 
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Bu defilü nükte şul;ıf-ı b.ikmetden ki oldı meş].<: 
'Iş].<:ufi. şabayifınden anı bir kitab bil 

(Divan, K. XI/31) 

Fidayl b.ikmet-i I;Ia].<: bil bu şi'ri ayet ile 
Ki sırr-ı I.IaJ.<:J.<: u velldür degül bu şi'r efsüs 

(Divan, K. XIX/35) 
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Çoğu mutasavvıf şair gibi Fedai'nin de bir medhiye şairi olmadığı söy
lenebilir. Fedai, az sayıdaki medhıjelerinde kendini medda.{ı-ı sufffin-ı cihfin
ba/Jş, miidilı, vaşşiif-ı kerem olarak niteler ve bu yolda yazdığı şiirleriyle 
amacının geride güzel bir anı bırakmak olduğunu belirtir: 

Med[ıüfide gerçi ].<:aşıram amma ki söyleden 
Andan bu canda bir heves-i intibah bil 

Ol midl)atiçre tab'-ı FidayI-i miidil;üfi. 
Ehl arasında şi'r ile bazır-cevab bil 

(Divan, K.XI/31-34) 

Gerçi berg-i sebz-i şahldür bu medlı-i di!-güşii 
Lik ].<:adr ile ol eblehdür FidayI fi'l-meşel 

Lik fa:ll-ı medl) ü naJ.<:ş-ı şi'r k' olmışdur be-hem 
Ehl-i fazl içinde nafı'ter ola çün şehd ü bal 

Ben de çün medda.{ı-ı sulffin-ı cilıiin-ba/Jş-am niçün 
Ola bal].<: içinde şi'r ü ].<:adrüm edna vü e].<:al 

(Divan, K.VII/44,46,48) 

Gerçi bod layı].<: degül inşa yöninden medl)üfi.e 
Lik şıd].<: ile redif itmişdür uş 'anıda latif 

(Divan, K.X/33) 

Sen FidayI tur ur el damen-i şah-ı kereme 
K'o].<:ıya şah-ı keremaduiia vaşşiif-.ı kerem 

(Divan, G. CLXIII/1 O) 

Ben kimem anlara ki idem medb ya du'a 
MaJ.<:şüd bendeden ]fala bir yiidigiirdur 

(Divan, K.VI/45) 

Pes ].<:o bu fJoş yiidigiin şeyhe vü her cana sen 
K'o].<:ına ta can u ten pervaz urup uşanasın 

(Divan, K. XXXI/25) 
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Sen FidayI merd isen bab-ı mürüvvetden dem ur 
~omag istersen cihan içinde bir !Joş yiidigiir 

(Divan, Kıt'a XVI/14) 

Fedai Divanında cinas, iştikak, kalb, taslı.it; tarsi' gibi lafız ve imHl. sa
natlarının ön pHl.nda olduğu görülmektedir. Hemen her Divan şairll:ıin dünya
sında önemli bir yeri olan ve birtakım kelime oyunlarının sergilenmesine 
imkan sağlayan bu sanatlar, bir tasannu' ürünüdür. Fedai'nin söz konusu 
sanatlara sıklıkla yer verdiği, hatta bu sanatların adlarını beyitte andığı; kimi 
zaman yazdığı şiirlerin nazım biçimleriyle, vezinleriyle, içerikleriyle ilgili 
doğrudan bilgiler verdiği görülmektedir: 

Şanına her l}alb ışşını l}alb iy sevad ehli fal}Ih 
Kim bilür ma/fbül olursa bal}ma sen mafflüb ana 

(Divan, G. IX/3) 

Nik teş!J!ş it ki taş/;Ifü müşabih çol} şal}ın 
Yiir yar u diir dar afflanmasun f[imiir miir 

(Divan, G. LXVJ/11) 

Şubf-ı dilde val}ıf-ı taş/;Ifisen rüşen ol}ı 
Her mürld-i nefsi mürtedpiş-i merdan-ı ferld 

(Divan, G. LVI/2) 

Pes dürer-i naşil).at it nazın ola ta cihana ne~r 
.K.alb ide 'unfı nefa ball} tutmaya şekl-i pündi pend 

(Divan, G. LIIl/9) 

Söyle FidayI vaşl uma niifı/f-ı /ffinıfolma sen 
.K.iişıd-ı şadı/f:ufı yiri şadr u naşlbi na/fdu ffand 

(Divan, G. LIIl/10) . 

Jfavü sin ü nün-ı Sübf.ıiin' dur ki virür nür-ı ı;at 
Gerçi bir l}aç günlik ol bu tende bir mihman imiş 

(Divan, G. CXVII/3) 

Silkine nutl}uii anlarufı namı idegör ki dür bigi 
Neşrola yiryüzine ta bunca neblre-i balef 

(Divan, K.V/27) 

Bu müşemmen şi"rk'olmışdur <arüzu çlarbı ffaşr 
Şadr u f.ıaşv ü ihtidası salim ü balır-i remel 

(Divan, K.VII/53) 
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Sen FidayI bu naşib.at dürerin silküfie çek 
Gerçi mağbündur ola bilye bu bal.ır-i remele 

(Divan, G. CXCIII/11) 

Fedai'nin Nazireye Bakışı 

. 207 . 

Bir şiire nazire yazriıa geleneği, "zemin şiiri geçme arzusu", "üstad şair
leri izlemek", "meydan okumalara cevap verme ihtiyacı", "bir dostluk nişa
nesi olarak nazireleşmek", "genç şairleri teşvik" 81 gibi nedenlerle ortaya 
çıkmış ve şiirin gelişmesinde önemli bir işlevi yerine getirmiştir. 

Lutfufi ki perveriş ip.la 'aşrufida dimeye 
Kimse naz;Ire naz;m-ı güher-barum üstine 

(Divan, K. XIII/24) 

diyen Fedai'nin de nazireyi bir yarışma alanı olarak algıladığı anlaşılmakta
dır. Şiirine nazire yazılamayacağını söyleyen şair, 

Egerçi ehli ~atında bu mu.gtaşar görinür 
VelI na~Ire diyen bulmaya bu şi're nuzar 

(Divan, K.XVI/159) 

beytiyle de kendi şiirinin nazire olmadığını vurgulamaktadır. 

Şiirlerine nazire söylefıen şairlerin, kimi zaman doğrudan adları anılır, 
kimi zaman da göndermelerle bu ilişki belirtilmek istenir. Fedai Divanmda 
Selman-ı Saveci (öl.769/1367), Kemal-i Hucendi (öl. 803/1401) ve Emir 
Hüsrev-i Dihlevi (öl. 725/1325) dışında hiçbir şairin adı anılmamıştır: 

İrse teşrlf-i ~abül-i I;Ia~'a bod tab.sin ide 
I;Iarfıne şad can-ı Selman u Kemal ü DehlevI 

(Divan, K. XXXIV/23) 

Nut~-ı can-efzanu ol lebden revan it dem-be-dem 
Ta ~oya bifi matla' ol tarşI'-i Selman üstine 

(Divan, G. CCX/8) 

'Ari:fii sib.r-i FidayI-ra be-b~an ez-rüy-ı lutf 
Gerçi z'In eş'ar-ı ü eş'ar-ı Selman boşterest 

(Divan, Farsça şiirler XIII/9) 

Yukarıdaki her 3 beyitte de Selman adına yer veren Feda! için, bu şairin 
özel bir yeri olduğu söylenebilir. Bilindiği gibi Selman, sanatlı şiirin önemli· 

81 M. Fatih Köksal, ''Klasik Türk Şiirinde Nazire Yazıcılığı'', Diriözler Annağanı, Ankara 
2003, s. 269-277. 
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/ 

temsilcilerind(ndir. Özellikle yazdığı sanatlı kasideleri bu yolda şiir yazan
larca örnek alınmıştır. 82 

Fedai'nin az sayıdaki Farsça şiirleriyle Selman-ı Saveci Divanı arasında 
yapılan karşılaştırmada nazire ilişkisi olabilecek yalnızca 1 gazel ortaya 
çıkmıştır. Kafiye, redif, vezin ve beyit sayısı bakımından birbiriyle örtüşen 
gazellerin matla' beyitleri şöyledir: 

Mura~b şev tu ger bwahI ki ba-canane benşinI 
Çü bI-bwişI çi der-Ka'be çi der-büt-bane benşinI (Divan, Farsça 

Şiirler XII) 
Tu-ra vals:tI resed şüfl ki ba-canane benşini 
Ki ez-seccade ber-bizI ve der-meybane benşinI (Divan-1 Selman, 

s. 281) 

XVI. yüzyılın önemli nazire mecmualarından Eğridirli Hacı Kemal'in 
Cami'ü'n-nezfiir (düzenleniş tarihi 1512), Edirneli Nazmi'nin Mecma'u'n
nezair(düzenleniş tarihi 1523) ve Pervane b. Abdullah'ın Mecmu'a-i Nezair 
(düzenleniş tarihi 1560) adlı eserlerinde Burdurlu Fedai'nin herhangi bir şiiri 
bulunmamaktadır. 

. Edirneli Nazmi'nin eserinde zeınini Sami'ye ait olan bir şiire nazire söy
leyenler arasında Safüi, Azad, Hızri Bey, Sücudi ve Zati ile birlikte Fedai 
mahlaslı bir şairin de adı geçmektedir.83 Aynı nazire ilişkisine Pervane Bey 
de mecmuasında yer verıniştir. Bu esere göre ise zemin Hızri Bey'e aittir ve 
şiir, Zati, Figani, Tali'i, Sücudi, Fedai, Azadi, Hicabi, Cihani, Nihani, Mu:. 
hibbi, Basiri, Cami'i, Tariki, Leali, Refiki, Rahmi,· Mihri, Süruri, Feridi, 
Nazmi, Fazll-i İstanbuli, Sihri, Muidi, Necati ve Sıfati mahlaslı şairlerce 
tanzir edilmiştir.84 

Söz konusu nazire ilişkisinde, 

'Aş® 'alemde ma'düm eylemekdür bü safia 
Aldı agzufidan baber şimdengirü ya hü safiiı 

82 Selman, Hace Reşidü'd-din Fazlullah övgüsünde yazdığı 
Şafü-yı şafvet-i rüyet bi-rlbt ab-ı bahar 
Hevfi-yı cennet-i küyet bi-blbt müşk-i Tatar 

matla'ı ile başlayan kasidesinde yüz yirmi sanata yer veriniştir (bkz. Mansur Restgfir-ı 
Fesfü, Envii'-ı Şi'r-i Fôrsf, Şiraz 1373, s. 98, 529). Bu matla', Fedai'nin yukarıya alınan 2. 
beyitte Selınan'ın tarsi'lerini neden and_ığını açıklar niteliktedir. 

83 M. Fatih Köksal, Edirneli Nazmi Mecma'ü'n-Nezfiir (İnceleme-Metin), Yayınlanmamış 
Doktora -Tezi, Hazcettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2001, s. 393-
396. 

84 İbrahim Sevinç, Pervane Beg Nazire Mecmuası (lb-29a), Tnıııskripsiyonlu Edisyon Kri
tikli Metin, Yayımlanmamış Yüksek Lisans J:ezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, İstanbul 2001, s. 43-44. ' 
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matla:'lı şiirle yer alan Fedai, aynı mahlaslı başka bir şair olmalıdır. Çünkü 
Divan9a böyle bir şiir bulunmamaktadır. 

' 
Terbi', tahmis, tesdis gibi musamınatların nazireyle yakından bir ilişki 

içerisinde olduğu bir gerçektir. 85 Bu nazım biçimlerinin Fedai Divamnda 
bulunmaması da onun nazire yazma çabası içerisinde olmadığı biçiminde 
yorumlanabilir. 

Yine de Fedai'nin Şeyhi (ö. 1431), Ahmet Paşa (ö1496-97), Necati (ö. 
1509), Fuzuli (ö. 1556), ve Baki (ö. 1600)'nin gazelleriyle kafiye, redif ve 
vezin bakımından aynı olan şiirleri vardır. Söz konusu gazellerin matla'ları 
şöyledir: 

Ne fıtnedür 'aceba gözlerüfi ki can iledür 
Ne can durur sözüfiüfi lutfı kim cihan iledür 

(Şeyhi Divanı, s. 38) 

Tapufila hem-dem olan dil-şikeste can iledür 
I):.apufida beste olan ni'met-i cihan iledür 

(Fedai Divanı, G.LXXIII) 

*** 
Bu göfilüm şehrine düşdi gözümden na-gehan ateş 
Yaşum sa~sı irmezse tutar mülk-i cihan ateş 

(Ahmet Paşa Divanı, s. 180) 

Tutupdur zülfün ucından cemalüfile cihan ateş 
Gice ile olıcak bal.Is:a Js:ati eyler ziyan ateş 

(Necati Divanı, s. 298) 

Çeküp cüş itdi ta dilden dehana bir züban ateş 
K'eger peyı;a ls:ılam tutar ser-a-ser asuman ateş 

(Fedai Divanı, G. CXVIII) 

*** 
Can ls:ıldı sefer hecr ile canan ele girmez 
Dil yandı gider derd ile derman ele girmez 

(Necati Divanı, s. 279) 

İstense bu gün şıdls:. ile bir can ele girmez 
K' ol can vire cansuz diye canan ele girmez 

(Fedai Divanı, G.CID) 

85 Köksal, agm., s. 243-244. 
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/ 
q~l gönülden ey meh-i na-mihr-ban yad it beni 
Hey vefü-dar itüfiem bir seng ile Şad it beni 

(Necati Dİvanı, s. 543) 

Ya Rab afi afiam buyurdun afidum uş yad it beni 
Şakirem bu evde senden anda hem şad it beni 

(Fedai DİVanı, CCXXVI) 

*** 
Her ki I:Ial~' dan vals:t ü furşat var iken can istemez 
Gafıl-i bI-behredür kim lutf-ı canan istemez 

(Fedai Dİvanı, G.XCVII) 

Teşne-i cam-i vişalüfi ab- bayvan istemez 
Ma'il-i mür-i batım mülk-i Süleyman istemez 

(Fuzuli Dİvanı, s. 239) 

*** 
Yüz tııt ol manzara ta gül-şen-i ziba göresin 
Her nazar güllerini taze vü bamra göresin 

(Fedai Dİvanı,G. CLXXVII) 

Seyre çıksun ne temaşa ola peyda göresin 
Bir iki gün hele şabr eyle temaşa göresin 

(Baki Dİvanı, s. 337) 
*** 
Kerima lpl kerem bir dem nazar şal mürg-ı can üzre 
Ki ta pervaz ura bI-per ser-a-ser asuman üzre· 

(Fedai Dİvanı, G. CLXXXVIII/1) 

Neva-yı dil heva-yı vaşl-ı yar-i dil-sitan üzre 
Şada-yı şavt-ı bülbül nal}ş-ı bağ u büstan üzre 

(Baki Dİvani, s. 359) 

Ayrıca Ahmet Paşa ve Fedai'nin matla'ları aşağıda verilen gazelleri, re
diflerindeki değişjklik dışında birbiriyle büyük benzerlik göstermektedir: 

Bir sencileyin yar-ı cefü-karı kimüfi var 
BI-rabm u sitem-kar u dil-azan kimüfi var 

(Ahmet Paşa Dİvanı,s. 152) 

Bir sencileyin yar benüm var kimüfi var 
Her işde vefü-dar benüm var kimüfi var 

(Fedai Dİvanı, G:LXXXIII/1) 
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Fedal'nin edebi kişiliğini de ortaya koyan bu değerlendirmelerin ışığında 
şunlar söylenebilir: 

Ma'niye b~ balP1$:at ehliyisefi 
Metni Is:o mayil-i mecaz olma (Divan, G. CX:CVII/8) 

diyerek şiirde önemli olanın mana olduğunu belirten şairin Divamna egemen 
olan temel unsur tasavvufi öğretidir. Okuyucuyu bir talih ve siilik olarak 
gören şairin ona yol gösterme amacıyla şiir yazdığı görülür. Didaktik bir 
üslupla yazılan ve liifız sanatlarıyla süslenen bu şiirlerin duygu yönünden 
eksik olduğu söylenebilir. 

Şiirde yeni biçim ve söyleyişler arayan şair, eldeki verilere göre ilk bahr
i tavfl şairidir. Şairin bu bahirle yazdığı iki kaside, kaside nazım biçimi 
açısından da önemlidir. Onun yine kasidede müstezadı denemesi ve 11 
dizelik bentlerden oluşan bir musammat yazması da bu arayışın bir sonucu 
olarak görülebilir. 

Divanma genel olarak bakıldığında, kasideleriyle dini ve tasavvufi 
konuları işleyen Fedai'nin, ahliiki konuları kıt'a nazım biçimiyle sunduğu 
hikayeler aracılığıyla dile getirdiği; gazellerinde ve musammatlarında ise 
daha coşkulu bir dil kullandığı söylenebilir. 

MEVLANA ve MEVLEVİLİKLE İLGİLİ ŞİİRLER 
Gazel86 

Şad selam olsun safia iy lutf u cüdufi kanı Pir 
İy kemal-i l;ı.ayr u ibsan ile l;ı.alls:ufi canı Pir 

Ço.Is: muşibet irmiş işitdüm safia I:Ials:' dan tamam 
I:Iikmet afila iy bu devrüfi bal ile Lols:man'ı Pir 

Ya'nI 'azın itdüfi k'iresin cem' ile ol ba:lrete 
İy iki günlik bu dünya darınufi mihmanı Pir 

Bildüfi al;ı.ir ol ki virmez varın irmez I:Ials:Is:'a hep 
Virdüfi iy cüd ile cennet bagınufi der-bam Pir 

Bod rıza virmek safia I:Ial}' dan ne gelse l;ı.üdur um 
Her birine bifi 'ivaz. iy rabmete erzanı Pir 

Mal ile gerçi ganisin bal ile bildük velI 
Şimdi sensin bu l}amu fal}r ehlinüfi sultanı Pir 

86 Divan,G.LXIX. Vezin:-•--/-•--/-•--/-•-
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Bu·fa!Pr ister sizi geh geh ziyaret itmege 
~andasın iy gall$:a zahir Razı]}'ufi QısanıPir 

Bizde ta~at yo~ vişale bari sen uyguda gel 
'Arz-ı rüy it iy gönüller derdinüii dermanı Pir ,. 

İy Fidayi'nüfi ziyaret-gahı candan şev~ ile 
Sırr-ı Mevlana vü Şems igvana ni'met kanı Pir 

Mllra.bba'87 

Der-MedJ;ı.-i ij:a:lret.;i Şultanu'l-Mu\Jal})pl}In Mevlana Celalu'l-ij:a.1} ve'l
Milleti ve'd-Din Mu:Qammed-i Belbl l>addesa'llahu sırrahu'l-'aziz 

Sırr-ı I;Ia~ u Muştafii vü Murtaza genc-i 'ulüm 
~utb-ı 'alem mefg.ar-i eşraf-ı keşşaf-ı hümüm 
Müşteri-tali' 'utarid-siret ü beyza-~düm 
I;Ia:lret-i şeygüm Celale'd-din-i Mevlana-yı Rüm 

Bu nüh-efser çerg anufi bir ~bbe-i ga<Jrasıdur 
Bu basIH arz hem bir şuffe-i zibasıdur 
I;Ia~ anufi mevlası kendü 'alemüfi mevlasıdur · 
ij:a:lret-i BeU;ıI Celale' d-din-i Mevlana-yı Rüm 

Çerg anufi 'ış~a geymiş başına zerrin külah 
Meh çeker her dem külahı tarfına bend-i siyah 
Arz meydan çerg talıt encüm sipah u aıia şah 
I;Ia:lret-i şeygüm Celale'd-din-i Mevlana-yı Rüm 

Malı u mihr-i 'alem olup mest urur dün gün sema' 
Baş aç~ 'uryan işiginden umarlar intifii' 
Gün yüzinden ol iki ]pndJle bagş eyler şu'a' 
I;Ia:lret-i Belb.I Celale' d-din-i Mevlana-yı Rüm 

Ol kitab-ı sırr-ı I;Ia~ k'isınidür anufi MeşnevI 
Dere idüp ayat-ı I;Ia~ üzre kelam-ı ma'nevI 
~ldı biii bifi şahı 'irfünından anufi münzevI 
I;Ia:lret-i şeyijüm Celal~'d-din-i Mevlana-yı Rüm 

Her müride zahir ü batın vilayet kanıdur 
Cümle mu:Qtac afia gerçi ol fa]pr dükkanıdur 

87 Divan, Mus. III. Vezin: - •--/ - •--/ - •'--! - • -
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Ten bigi 1$:almışdur ol şüretde anufi canıdur 
I:Iai:ret-i Belbl Celale'd-dln-i Mevlana-yı Rüm 

Mest-i ma'nl merde beyti şagar,.ı şahba yiter 
'Andelib-i cana lafzı gül-şen-i ziba yiter 
Pes anufila şeyb dörd ümm ü tol$:uz aba yiter 
I:Iai:ret-i şeybüİn Celale'd-dln:..i Mevlana-yı Rüm 

JJ:aş-ı I:Ial$: gelmişdür eksüksüz eb ü ecdadı hep 
'Arz itler evşaf-ı cinsiyyet müdam evladı hep 
Kendüdür 'ilm-i J:ıa1$:Il$:atde yine üstadı hep 
I:Iai:ret-i BelbI Celale'd-dln-i Mevlana-yı Rüm 

Olmış idi cem' anufi devrinde ibvan-ı şafü 
Buldılar ol südde-i 'alide mal$:şüd u vefü 
Oldı şeksüz sırr ile 1$:ayim-mal$:am-ı Muştafü 
I:Iai:ret-i şeybüm Celale'd-dln-i Mevlana-yı Rüm 

Şems-i sırr-ı I:Ial$: I:Iüşame'd-dln Şalal:ıa'd-dln 1$:amu 
Oturup tabt-ı bilafet üzre nik-ayin 1$:amu 
Nefs-i val;ı.id 1$:ılmış idi kendüye bI-kln 1$:amu 
I:Iai:ret-i BelbI Celale'd-din-i Mevlana-yı Rüm 

Sırr-ı Mevlana Veled Sultan u 'Arif bl-gile 
Wzmet idüp aldılar I:Ial$:' dan güzln-i silsile 
Zerr-i şaf itmişdi bod her 1$:albi nar-ı 'ışl$: ile 
I:Iai:ret-i şeybüm Celale'd-dln-i Mevlana-yı Rütn 

Her biri bu cümle devrinde mul$:arreb merd idi 
Cümlesi ferman-peı;Ir ol demde şal;ıib-derd idi 
Fa1$:r meydanında bir tabt issi şah-ı ferd idi 
I:Iai:ret-i Belbl Celale'd-dln-i Mevlana-yı Rüm 

JJ:aşa k'evladından ol yenbü'-ı ab-ı lutfu cüd 
Buldı simasında büb a~ar-ı envar-ı sücüd 
K'ol mu'alla 1$:adri şadrında 1$:odı nal$:d-i vücüd 
I:Iai:ret-i şeybüm Celale'd-dln-i Mevlana-'yı Rüm 

I~.anda kim bir MevlevI gördüm sü,al itdüm afia 
Cümle sırrından baber virdi anufi 1$:aldum tafia 
I:Ial$: bilür hem çol$: keramet kenzi fetl:ı itdi bafia 
I:Iai:ret-i Belbl Celale'd-dln-i Mevlana-yı Rüm 

213 
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Her mubibb ü tabi' u neslinden aldum :füyide 
Gün gün işbu vech ile irdüm kemal-i zayi~e 
Şundı dest-i gayb ile genc-i ni'amdan mayide 
I:Ia:Zret-i şeybüm Celale'd-din-i Mevlana-yı Rüm 

Bunca balat u kemalat u mal}alat u mal}am 
I):.odı her talih neye meyl itse keşf eyler tamam 
İtdi uş rüşen özin şeyl;ı.-i bal}Il):I ve's-selam 
I:Ia:Zret-i Bell;ı.I Celale'd-din-i Mevlana-yı Rüm 

Ben FidayI buldum ol sultan-ı a'zamdan bir ad 
Kim idiserdür lisan-ı devranı l;ı.ayr ile yad 
'Alem-i l}uds içre olsun ta-ebed vuşlatda şad 
I:Ia:Zret-i şeybüm Celale'd-din-i Mevlana-yı Rüm 

Her ven ger I:Ia:Zret-i Bektaş u Seyyid GazI'dür 
Birbirinüfi 'alem-i vabdetde hep dem-sazıdur 
I:Ial} !}atında cümlesinüfi can ile hem-razıdur 
I:Ia:Zret-i BelbI Celale'd-din-i Mevlana-yı Rüm 

I:Ial} cenahından uyal}mış cümlesi bir nürdur 
I:Ier ki far}} itmek diler sırr-ı ijuza' dan dürdur 
Evliya bal}l}ında bu 'ilm ile bod meşhürdur 
I:Ia:Zret-i şeybüm Celale'd-din-i Mevlana-yı Rüm 

Kıt'a-i Keblre88 

Nal}ldür ki menbere çıl}mışdı Mevlana-yı Rüm 
Va'z iderdi nzl} babında ol}ur bir l;ı.oş füsün 

K'anı her kim işidüp candan ma'arifkesb idüp' 
Hiç magmüm itmeye ta merg anı raybe'l-menün* 

Bir bikayet nal}! ider peyz;a işit kim bir 'aziz 
Otururdı mal}'ad-ı ta'atde her sa'at sünün 

Yolda ol bir l;ı.umre-i pür-zer bulur itmez l}abül 
Fi 's-semii'i rızlf:ukum *"zikriyle tur ya yuıza]füıı *** 

Ya'nI rızl}-ı asumanı cezb ider candan ven 
Geld'evine gördi hep ehii ser-a-ser garl~-ı bün 

88 Divan,K.ıt'aLXX. Vezin:-•--/-•--/-•--/-•
Kur'an, Tur (52) / 30. 

•• Kur,an, Zari yat ( 51) / 22. 
••• Kur'an, Ali İmran (3) /169 
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Şordı l)ali heft rüze cü' elindendür bilür 
Şerb ]s:ılur bumre-i zerden hem-an ol ıü-fünüıı 

İşidüp teşnI' iderler afia bI-l)ad ol fa!Pr 
Key perişan oldı pes bildi ki kimdür reh-nümün 

Na-geh ol sa'at bir uğrı gelmiş idi ol eve 
. Güş idüp ol bumre-i zerden nişan ol merd-i dün 

I:Iamza-var ol bumreye can atdı gitdi buldı lik 
Gördi bir mar-ı siyeh yatmış içinde ser-nügün 

Mihr umardı zehr-i ]s:atil gördi mesmüm oldı merd 
İntil~am itmek diler bu l)ayfa ol ınerd-i l)arün 

Beste-leh ]s:ılup hem-an ol buınreyi yüklendi çüst 
Ol 'azizfüi revzen-i bamından atdı enderun 

Burd uşandı bumre vü şalına perişan oldı zer 
Gözin açdı gördi merd eydür zihI nz]s:-ı benün 

Bildi ol k' ol bumredür kim buldı çüst aldı naşib 
Ma'nI-i·ayet müfesser oldı ref oldı cebün 

Secde idüp I:Ia:lret' e şükr itdi candan şıd]s: ile 
K'işbu lutfun bir demi şad sale Watden füzün 

Sen muijalif iş l~lursın geh geh ol ~adir sana 
Naşır olur görmek istersen gözün yaşıyla yun 

Talib-i gencine rencür-ı ebed bil 'a]s:ıbet 
Bulsa vü bulmasa gamdur cana nz]s: olmaz maşün 

Niceler va]s:ı' olup bulmış define andan ol 
Ala ya almaya ayru]s: ana bil irmez 'uyün 

~udret-i I:Ials:'dan bilür bu keşfi ehlu'llah-ı pak 
Gerçi cin cinsinden afilar bu bayalatı zanün 

Ol bina kim yapdı Şeddad ibni 'Ad ol bir ara 
Feth olup girdi çı]s:ardı nice yük gevher bürün 

K'ol cevahirle yapıldı Mescid-i AAşa ]s:ıbab 
Cami'-i İbni Ümeyye cümle erkan u şul)ün 
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/ 

Önde şanda kimse andan görmedi hergiz nişan 
Paıişehlerden nebllerden ki geçdi şad lrurün 

Gene iki cins afi.la bir medfün-ı ball.$:-ı baş u 'am 
B .. kud td ..... ı, lka ( 1- 89 

ırı . re en gorınur va . . ... .. ... .. ... . u un 

Ijükm ciirI olsa çal} merzül~a kim mani' velI 
BI-naşlb olsa ne yüzden açıla gene ü 'uyün 

Hem işitdüm bir kişi mazide bulmış bir defin 
Alınış ol bir maşraba zerrin aramış ta menün 

Bulmamış nam u nişan andan ser-i mü isteyüp 
Mekr-i Ijal} tut bunı ya insana cinden bir fütün 

On iki bin al}çaya şatmış işitdüm ol kişi 
Ben inandum sen inanmazsan mubalif bil rükün 

Şimdi buldum <lir bu devr içre biri feryad ider 
'A.ls:bet 'inde'l-müfettiş ol şüyü' oldı kümün 

]):.anı <lirler elde yol} bir zerre ol zerden nişan 
Gerçi ikrarını terk itmez yumulmadın cüfün 

Gördiyise derd-mendün yol} şuçı ma'nlde hiç 
Gizleyen ya bikmet içün gizledi ya ecl-i hün 

Vaşılı her l}andasa keşf-i kerametdür yıl}an 
Serd olur la-büd hevalardan kirametsüz füzün 

·Ijali neyse az u çal} abir mücerribler bilür 
Kamil ü nal.$:ış görinür ball}a olsa azmün 

Lutfıdur ol kim virür evvel naşlb issine babş 
Şofira ketm idüp çeker etrafına şad ta l;ıuşün 

Sim ü zer bir fıtnedür kim 'alemi 1$:ılur barab 
Gerçi ma'mür iden oldur kim virür nefse sükün 

Mekr ola ya fitne sen cehd it belasından şal.$:ın 
:ijod ne ijusr eyler ne rinc ol Ija:lret-i bI-çüna çün 

89 Nokta ile gösterilen yerler, silik olduğu için oıru'namamaktadır. 
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Lik rabm itse sana senden muvafıls:dur hem-an 
Bir temenna ya işaret Is:ıl yiter ya gam künü.n 

01 'azizi gör ki evvel buldı perhiz itdi I.Ials: 
Bir sebeb bal.Is: itdi rız.Is:ın şundı çerb-i nll-gün 

Ya'nI ol can bu iki 'alemden aldı behre-mend 
Sen anuii evvel işin tutma tamam isen cünün 

Her kerem kim I.Ials: cenahından umar bir ınerd-i pak 
Bed-baylil ile afia 'ayn-ı çlalaletdür zunün 

Tur FidayI bu naşayib babın evvel sen işit 
K'işbu eyyam içre pür-sevda-yı dünyadur butfuı 

Cümle bir sevdada seyr eyler bu eşnaf iy fals:Ir 
Sen yüri Ferhad-veş seyr eyle küh-ı BI-sütün 

K'olasın evşaf-ı Şirin'den babir ü behre-dar 
Vaşlı bağı ınivesin 'a.rZ ide safia her guşün 

Saz-ı 'ışls:ın depredüp 'uşşals: içinde Zühre-var 
Her babib-i nazenin çenginde çeng ü erganün 

Ta bu bezm içinde canlar mest-i la-ya'Is:ıl olup 
Şah u tünI yik-dil ü yik-san ola her taijt u tün 

Şaff-ı cem'-i mest-i ba:lretdür işit ............ . 
90 

Gazel91 
DemI k' ez-mihr-i an mevla şeh-i mevlliyiyan rals:şad 
Be-şev.Is:eş In zemin ber-cüşed u heft asman rals:şad 

Be-şabn-ı banls:ah-ı an dem ki pli kübed be-ser-mestI 
Zi-hüş uftade z'an bayret tarab-nak ins u can rals:şad 

Heva-yı 'ışls:-ı Is:addeş-ra çunan ba-lutf cunbaned 
Ki ba-bad-ı boşI g~ya be-pli serv-i revan rals:şad · 

90 Noktalarla gösterilen kısımlar kesik olduğu için okunamamaktadır. 
91 Divaıı, Farsça Şiirler VIII. Vezin: • - - -1• - - -1• - - -1• - - -
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~aba-yi naz-ra geh geh ki püşed Q.oş lııramed z'an 
· Be-mestI kull-i dil cunbed zi-şadI cumle can ral}şad 

Eger z'an busn-i bI-hem-ta be-'alem lem'a,I tabed 
Bişüred Q.alls:-ı In dunya vu ehl-i an cihan ral}şad 

Be-her ca k'an beşer şüret reved çun Is:ubbe-i MüsI 
Mela>ik der-tarab ayend u rüb-ı ls:udsiyan ral}şad 

Her an kü gerd ü gerded be-ral}ş ez-mihr-i ü her sü 
Be:zlr-i saye-i tüba çu tavüs-ı cinan ral~şad 

Muhammed sırr-ı Mevlana Celale'd-din-i Belb.I dan 
Ki der-devreş heme IJ.all~-ı du 'alem hl-revan ral}şad 

ZihI devr-i SuleymanI ki dadeş lutf-ı YezdanI 
Zi-dil her çiz k'ü IJ.~ahed felek bI-şek ber-an raıs:Şad 

:ijayal-i bal u ı;at-ı ü der-In dilha ki mabşürend 
Çi gunced In ls:adar k'ayed şutur ber-navdan ral}şad 

TecellI-i cemaleş-ra bibin iy mudde'I barI 
Bedan çeşmet ki ez-her gul der-an b.ar-ı giran ral}şad 

Egerçi mu>minan der-şaf be-bals: ber-geşte mI-ranend 
Be-gerdiş her munafıl~-ra bibin çun kafiran ral}şad 

FidayI Is:ubbe-i sebz-i Celale'd-din-ra her dem 
Niger k'an pertev-i mihr-i cemaleş çun 'ayan rals:şad 

Ki ya'nI nür-ı an sultan-ı din z'In şüret u slret 
Çi rüşen zayed u tabed çu ı;ateş der-miyan ral}şad 

~adem der-rah-ı 'ışls: evvel çu binhITd in çunin merdan 
Hem ab.if her yekI k'ayed der-In der-hem-çunan ral}şad 


