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BEKTA ÎL!KTE"DEV!R"
(DÖNÜ ÜM)"ANLAYI I"

Ahmet Yõlmaz Soyyer* 
 

 
ÖZET 

Devir ya da devriye, maddî olarak görünen âleme dü!
"en canlõnõn önce cemad/cansõz, sonra bitki, sonra 
hayvan ve en sonunda insan "eklinde görünü"üdür. 
Tasavvufun en önemli ögelerinden biri ezel bezminde 
edilen yeminle, bu âlemde bu yeminin tekrarlanmasõ 
ve insan!õ kâmil olu"la sonuçlanan süreçtir. Devriye 
18. yüzyõlda ya"amõ" bulunan Bekta"î babalarõndan 
Giridi Ali Resmi Baba#nõn da eser verdi$ bir konudur. 
18. yüzyõlõn Celvetî!Bekta"î mutasavõflarõndan Üskü!
darlõ Ha"im Baba ve Ha"im Baba#nõn halifelerinden 
Salacõo$lu da bu konuda benzer görü"ler ileri sürmek!
tedir. Devriye anlayõ"õ, tâlibin dünyadaki varlõ$õnõ bir 
yandan anlamlõ ve de$erli kõlmakta di$er yandan ona 
“kâmil insan olma” gibi bir hedef belirlemektedir.  
Ba"ka bir ifadeyle talibin kendisine üflenmi" Tanrõsal 
ruhun farkõna varõp insan!õ kâmil olma sürecdir. 
Geçmi"teki Bekta"î dervi"lerinin insan!õ kaml anlayõ!
"õnõ en iyi yansõtan unsurlardan biri mezar ta"larõdõr. 
Bekta"î mezar ta"larõndaki ortak ögeler ise, vefat eden!
lerin “kâmil mür"it” olduklarõ “ehl!i beytin kölesi” ol!
duklarõ “Allah’a ula"tõklarõ” ve “cennete gittikleri”dir. 
Bekta"îli$in devriyesi “cennet” anlayõ"õyla birlikte dü!
"ünülmelidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Üsküdarlõ Ha"im Baba, Giridi 
Ali Resmi Baba, Salacõo$lu, Turgut Baba, Rõza Tevfik, 
Bekta"î, Devir, Devriye, %nsan!õ Kâmil. 

!!!!!!!!! 
* Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, 
"lahiyat Fakültesi, Ö#retim Üyesi. 

evir ya da devriye, maddî olarak 
görünen âleme dü$en canlõnõn 
önce cemad/cansõz, sonra bitki, 

sonra hayvan ve en sonunda insan $eklinde 
görünü$üdür. "nsan%õ kâmil olu$la sonuçlanan 
bu devre “kavs%õ uruc” da denir. Tasavvufun 
en önemli ögelerinden biri ezel bezminde edi%
len yeminle, bu âlemde bu yeminin tekrarlan%
masõ ve insan%õ kâmil olu$la sonuçlanan süreç%
tir. Bu, devriyenin de temel ögelerinden biri%
dir. Me$hur hadis kitaplarõnda yer almasa da 
tasavvuf dünyasõnõ derinden etkileyen “Ben 
gizli bir hazineydim bilinmek istedim.” hadis 
rivayeti bu devriye anlayõ$õnõn di#er ögesini 
olu$turmaktadõr. Kõsacasõ devriye “O”nun 
bilini$ hikâyesidir. 

“Devir” kelimesi tasavvuf biliminde iki 
farklõ anlamda kullanõlmaktadõr. Bunlardan 
ilki, bazõ tarîkatlarda dervi$lerin dönerek icra 
ettikleri zikir ve semâ’õ ifade etmektedir. "kin%
cisi ise, tasavvuf felsefesinde ontolojik mahiyet 
kazanarak bir nazariyeye isim olmaktadõr. 
Nak$îlik ve Melâmîlik dõ$õnda kalan tasavvuf 
ekollerinde var olagelen dönerek yapõlan zikir, 
daha çok devr kelimesiyle aynõ kökten gelen 
devrân ve deverân kelimeleri ile ifade edilmek%
tedir. Fakat tasavvuf felsefesinde kullanõldõ#õ 
anlamda devir kelimesi, varlõklarõn Hak’tan 
geli$ini ve tekrar ona dönü$ünü açõklayan 
tasavvufî bir nazariyedir. Esasen semâ ve 
devrân da Hak’tan gelip ve yine O’na gidi$i 
sembolize eder. Tasavvuf $iirinde meleklerin 
ar$, hacõlarõn Kâbe ve gezegenlerin Güne$ 
etrafõnda dönmeleri de devran mefhumuyla 
ifade edilmektedir. Gaybî’nin ifadesiyle, Cen%
net’teki tâvuslar gibi feyz%i a$k ile raks edenler 
vahdâniyeti idrâk edeceklerdir. Nitekim vah%
det bir denizdir; nasõl ki nehirler döne döne 
denize kavu$uyorlarsa, “â"õkân” da döne döne 
vahdeti müdrik olacaktõr. Dolayõsõyla devrân, 
insanõn manevî miracõnõ (can miracõ) gerçek%
le$tirip ruhun yeniden aslî vatanõna dönmesini 
te’min eden devr nazariyesiyle birlikte dü$ü%
nülebilir.  

D
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Âlemin nasõl meydana geldi#i, mevcuda%
tõn nasõl bir kanuna uydu#u, nasõl düzene 
girdi#i ve $ekilsiz olana kimin $ekil verdi#ini 
ara$tõrmak felsefenin en temel konularõndan%
dõr. Felsefenin ilgi alanõna giren pek çok ko%
nuda oldu#u gibi bu hususta da mutasavvõf 
dü$ünürler (muhakkikler) imâl%i fikr etmi$ler; 
varlõ#õn parçalanmaz bir bütün oldu#u anlayõ%
$õndan yola çõkarak yaratõlõ$ dü$üncesine ili$%
kin görü$lerini temellendirmi$lerdir. Muta%
savvõf dü$ünürlere göre, mutlak varlõktan 
tecellî sûretiyle ayrõlan bir nesne, çe$itli de#i%
$im safhalarõndan geçtikten sonra varlõklarõn 
en süflîsi olan madde mertebesine kadar iner. 
Sonra yükselmeye ba$layarak yine çe$itli mer%
halelerden geçer ve geldi#i noktaya ula$õr. Bir 
ba$ka ifade ile; maddî âleme intikâl eden ilâhî 
nur, önce cansõzlar âleminde tecellî eder, sonra 
sõrasõyla nebat, daha sonra hayvan, en sonun%
da da insan $ekline bürünür. Mutasavvõflarõn 
sudûr, tecellî ve taayyün kelimeleriyle tanõm%
laya geldikleri bu dü$ünceyi, bazõ bilim adam%
larõ "slâm dü$üncesinde evrim anlayõ$õnõn 
kayna#õ olarak görmü$lerdir (Kemikli, 
alewiten).” 

Devir fikri, ilk (klasik) dönem mutasavvõf%
larõnca ele alõnõp i$lendi#i gibi, Türk mutasav%
võflarõ tarafõndan da de#erlendirilen ve hak%
kõnda pek çok eserler kaleme alõnan yaratõlõ$ 
dü$üncesiyle ilgili önemli bir konudur. "hvan%õ 
Safâ Resail&inde, "bn Miskeveyh Tehzibü&l%
Ahlâk&õnda, "bn Arabî Fütûhat ve di#er bazõ 
eserlerinde konuyla ilgili dü$üncelerini yaz%
mõ$lardõr. Daha sonralarõ Sadreddin%i Konevî, 
Mevlanâ Celaleddin%i Rûmî, Nâsõr%õ Husrev, 
Feyzî%i Hindî, Yunus Emre ve bunlarõ takip 
eden birçok mutasavvõf Kur&anî bir tekâmül 
anlayõ$õ üzerinde durmu$lardõr. Edebiyat tari%
himizde tasavvuf edebiyatõ bünyesi içinde 
de#erlendirilen bu tür eserlerin, Yunus Emre, 
Kaygusuz Abdal, Nesimî, E$refo#lu, Ahmed%i 
Sarbân, Eroglu Nuri, Vâhib Ümmî, Ümmî 
Sinan, Seyyid Seyfullah, Olanlar 'eyhi "bra%
him, Niyâzî%i Mõsrî, Gaybî, Erzurumlu "brahim 

Hakkõ ve Bursalõ "smail Hakkõ gibi onlarca 
mutasavvõf tarafõndan yazõlan örnekleri vardõr 
(Tatcõ%Kurnaz, 2000: 4). 

Devriye 18. yüzyõlda ya$amõ$ bulunan 
Bekta$î babalarõndan Giridî Ali Resmi Baba&%
nõn da eser verdi#i bir konudur. Giridî Ali 
Resmi Baba, konuya ruhu açõklamakla ba$lar. 
Ruh ona göre Allah’õn emridir ve Allah’õn 
“kün” emrinden zuhur eylemi$tir. Bir insanõn 
ruhunun ona gelinceye kadar önce ar$tan, 
kürsten,  yedi gök (semavat%õ seba) ten geçerek 
dört unsura ula$masõ gerekir. Bu ay fele#inin 
altõnda olan âlemdir. Ondan sonra “mevalid%i 
selase”1ye u#rar. Dört unsurun hayatõ da insa%
nî ruhun ona u#ramasõyla olu$ur. Orada önce 
madene u#rar. Madenle kastedilen mercandõr. 
Sonra itkiye (nebata) u#rar. Nebatla  kastedi%
len hurmadõr. Sonra hayvana u#rar ki hayvan%
la kastedilen attõr. Attan insana gelir ve ahsen%
i takvim ile yani en güzel bir biçimde 
olguna$õr olur. Bu çehar anasõr ate$ (od), su, 
hava, topraktõr. Güne$ deryadan nem kapar. 
Göklere vardõ#õ zaman ya#mur hâlinde yere 
ya#ar. Cümle bitkiler (nebatât) ve hayvanât 
hayat bulur. Ol nebatâtõ ve ol hayvanâtõ insan 
yer ve ondan nutfe peyda olur. Ondan ana 
rahmine dü$er. Dördüncü ayda o#lanõn cismi 
eksiksiz tamam olur (SK%ANT%44a). 

Giridî, bu dönü$ümü / (devri) tamamen 
yaratõlõ$ olarak kabul etmekte ve Allah’õn Hz. 
Adem’i kõrk bin yõlda yarattõ#õnõ söylemekte%
dir. Allah dünyayõ da altõ bin yõlda yaratmõ$tõr. 
Ona göre o günlerin bir tanesi bu dünya za%
manõnõn bir yõlõ kadardõr. “Kün fe%yekun” lafzõ 
kõrk bin yõlda vücuda gelmi$tir. Ama bunu 
idrak edebilmek de istidada ba#lõdõr. Giridî, 
e#er bir insanda teslimiyet ve kabiliyet varsa 
“mü$ahede%i basiret”in ortaya çõkaca#õnõ belir%
tir. Böylece de o, bir “kün”(ol) ile “alem%i ic%
mal”2den “alem%i tafsil”3e geldi#ini, ve bir “fe%

!!!!!!!!! 
1 Maden, nebat, hayvan olmak üzere tabiatõn üç âlemi. 
2 Âlem%i icmal: Evrenin Allah’õn bilgisindeki hali. 
3 Âlem%i tafsil: Görünür evren, var olan her $ey. 
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yekun”(ve%oldu) ile “alem%i tafsil”den “alem%i 
icmal”e geçildi#ini idrak edebilir. Yani ruh bu 
kadar yõlda ar$tan4, “ahsen%i takvim”e (insan, 
en güzel durum) girmektedir (SK%HME%46.b) . 

"nsano#lu bu süreci tamamlayõp “âlem%i 
$ahadete” / görünür evrene geldi#inde onun 
görevi “ahlak%õ zemime”den/ kötü ahlaktan 
“ahlak%õ hamide”ye/ övülmeye layõk ahlaka 
yol bulmaktõr. Su%i zandan kurtulup hüsn%i 
zan sahibi olmaktõr. Benlikten ve ikilikten 
kurtulup muvahhid ve müntehilerin menzili%
ne ula$arak nefsini ve Rabbini bilmektir (SK%
HME%47.b). Giridî’ye göre o zaman insan in%
san%õ kâmil olmu$ olur.  

Giridî’ye göre bir $ey ba$langõçtaki halin%
de durdukça, yani de#i$medikçe bilinen bu 
durumu devam eder. Lakin Allah inayet ve 
hidayet ederse yenilen ve içilen nesnelere dev%
reder, sonra insana dönü$ür ve nutfeye"sirayet 
eder. Böylece en güzel özelli#e/insana ula$mõ$ 
“sõfat%õ ahsen%i takvîm” olmu$  olur. "$te nes%
nelerin son menzili/dura#õ, zât cennetine gir%
mesi, insan varlõ#õna ve en güzel özelli#e 
ula$masõ yani “vücud%õ âdem ve ahsen%i 
takvîm” olmasõdõr (SK%HME%49.a). Ama bu 
devr yalnõzca insana mahsustur. Allah e#er 
meleklere hidayet ve inayet etseydi onlar da 
bulunduklarõ durumdan “makâm%õ 
malûmeden” ve ba$langõçtaki hallerinden 
“mebde%i asliyeden” son menzile ula$tõrsaydõ, 
“ar$” tan “kürs”5ten, “semavât%õ seb’a6”dan ve 

!!!!!!!!! 
4 Ar$: Dokuzuncu kat semada bulundu#u tasavvur 
olunan tahttõr. Bu bakõmdan asõl anlamõnõ ancak 
Allah’õn bildi#i bir $eydir. Kâinattaki bütün varlõ#õ 
ku$atan bir cisim olup, yüksekli#inden dolayõ bu ismi 
almõ$tõr. Tefsir yapanlarõn izahõna göre Allah önce ar$õ 
yaratmõ$tõr. Kur’an’õn pek çok yerinde Allah’õn ar$õ 
istiva etti#inden bahseder. Tasavvufta gönül demektir. 
Ethem Cebecio#lu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri 
Sözlü#ü, Rehber Yay, Ankara, 1997, S.118 
5 Kürs (Kürsi): Fiilî sõfatlarõn tamamõnõn tecellisi, ilahî 
iktidarõn ortaya çõkõ$ yeri, emir, nehiy/yasaklama ve 
icadõn hüküm yürütme makamõ, zarar ve faydanõn, 
fark ve cemin merkezidir. Kaza ve kaderin 

“çehar anâsõr”7dan, “mevâlid%i selâse”den 
geçip âdemin/insanõn vücuduna gelirlerdi. 
Zira insan olmak yani “âdeme gelmek” için 
“naklolunmak”/devretmek onlarõn da arzusu%
dur. Giridî bir $iirle bu durumu açõklamakta%
dõr: 

 

“'eb%i miracda (miraç gecesi) Ahmed bir 
melek gördü sual etti (sordu): 

Bilir misin kõyasen ömrünün miktarõnõ âyâ 

Melek dedi ki bir yõldõz do#ar bin yõlda bir 
kerre (SK%HME%%49.b) 

Onun do#du#unu yüz kerre yüz bin gör%
düm ah bana 

Nebî dedi ki maksûdun (arzun, iste#in) 
nedir Bâr%i Tealâ / (Allah)dan 

Melek dedi ki Hakk’õn bir evi var ahsen 
(çok iyi)  zîbâ / (süslü) 

Ol ev için döner çarh%õ felekte cümle yõl%
dõzlar 

Oldur hâcetim (dile#im) Hak’tan oldur 
maksad%õ aksâ (en uzak amaç) 

Hemen bir kerre girsem ol eve maksudu%
ma (amacõma) ersem 

Ol evde görsem i$itsem ol evdir matlub%õ 
âlâ (büyük istek) 

Ol evdir sûret%i insan (insanõn dõ$ görünü%
$ü) ol evde gizlidir Rahman 

Gelip ol evde birkaç gün misafir ola neslâ 
(nesiller, ku$aklar) 

Nice bin yõl ol ev arzusuna seyr ü sefer 
(gidip gelme) kõldõn 

Bu evde ruhuna bak kim sana senden gö%
rünsün Hak 

Bu evde hâsõl olur rûh%õ pâkin (temiz ru%
hun) zâtõna mîrac” (SK%HME%50.a). 

 

                                                                                    
ayrõntõlandõrõldõ#õ yer, levh%i mahfuz yeridir. 
Cebecio#lu, a.g.e. s.463 
6 Semavat%õ Seb’a: Yedi kat gök demektir. 
7 Çehar anasõr (dört unsur): Hava, toprak, su, ate$. 
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Bu $iir “ev” le kasdedilen insaniyetin, 
önemini ortaya koymaktadõr. Giridî, metnin 
devamõnda $unlarõ belirtmektedir: 

“"nsan olana aslõnõ, zâtõnõ, hakikatini ve 
vücudunu ö#renmek için çalõ$mak gereklidir / 
ve nefsini bilip Rabbini bilerek “berzah”tan ve 
“varta%i helâk”tan kurtulup ve sõrat köprüsü%
nü kolayca (SK%HME%50.b) geçip, cennete girip 
didar%õ Barî ile $ereflenesin” 

 

Giridî Ali Resmî Baba’ya ait $u kaside de 
“devir” i tam anlamõyla ortaya koymaktadõr: 
('M%"HK%4) 

"

Çün"Âdem"mazhar#õ"Rahman’a"dü$tü"

Safiyullah"olub"ihsana"dü$tü"

Hz. Âdem ancak Allah’õn ihsanõna ula$tõ#õ 
için Safiyullah (Allah’õn safla$tõrdõ#õ) olmu$%
tur. 

 

Ne"kim"var"mevcudât#õ"mümkünâttan"

Kamunun"minneti"Mennân’a"dü$tü"

Ya$ayan varlõklarõn tamamõ Allah öyle di%
ledi#i için vardõrlar. Minnet ancak onadõr. 

 

Çün"Âdem"oldu"mescûd#õ"melâik"

Hakk’a"$ükreyleyib"Sübhân’e"dü$tü"

Âdem kendine melekler secdeyle 
emrolundu#undan dolayõ Allah’a $ükretti 

 

“Elem"a’had"ileyküm”8"âyetin"gör"

Ki"$eytan"Âdem’e"udvane"dü$tü"

“Size demedim mi?” âyetini gör ki dü$%
manlõk $eytana dü$mü$tür. 

 

 u(n)lar"kim"Âdem’e"itmedi"secde"

Gurur"u"kibriyle"isyâne"dü$tü"

!!!!!!!!! 
8 Kuran 36/60 “Siz ey Âdemo#ullarõ, size demedim 
mi: $eytana tapmayõn, o sizin apaçõk dü$manõnõzdõr.” 

Âdem’e secde etmeyenler gurur ve kibir%
leri yüzünden Allah’a isyan etmi$ oldular. 

 

Bu"hâli"gördü"ervâh"kõldõ"tânâ"

Kimi"ikrar"kimi"gümâne"dü$tü"

Ruhlar bu olayõ görünce, bazõlarõ ikrar 
kõldõ yani iman etti. Bazõlarõ ise gümanda yani 
$üphede kaldõ. 

 

Nice"dem"$âd"u"handân"iken"Âdem"

Yolu"bir"gün"anõn"bostâne"dü$tü"

Âdem pek çok zaman gülüp e#lenirken 
yolu birgün bir bahçeye dü$tü. 

 

Gözüne"ili$ib"dîraht#õ"gendüm"

Sõyub"emrü"yiyüb"bardâne"dü$tü"

Gözüne bir bu#day dalõ ili$ince emre kar$õ 
çõkõp so#ukta kaldõ 

 

Bu"bir"hikâye#i"efzûn"cümle"mâlûm"

Ki"Havvâ"Âdem’e"bîgâne"dü$tü"

Bu herkesin bildi#i uzun bir hikâyedir ki 
Havvâ, Adem’den ayrõ dü$tü. 

 

Nice"dem"geçti"vuslat"buldu"anlar"

Zuhûr#õ"âdeme"bahâne"dü$tü"

Günler sonra onlar kavu$tu ve bu olay 
âdemo#ullarõnõn do#masõ için bir bahane olu$%
turdu. 

 

Hakk’õn"esmâsõ"mektûmuna"bunlar"

Sebeb"oldu"kamu"devrâne"dü$tü"

Bunlar Hakk’õn isimlerinin gizlenmesine 
ve insanlarõn devrine sebep oldu. 

 

Tecellî"etti"herkes"bir"isimden"

Kimi"Hâdî"kimi"fettâne"dü$tü"

Herkes bir ismin tecellîsine mazhar oldu: 
Kimine hidayete eri$mi$lik kimine fitnecilik 
dü$tü. 
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Gelüb"nevbet"sefer"emr"oldu"çün"ü$"

!tâat"etmemiz"fermâne"dü$tü"

Yola çõkma emri bize gelince, emre itaat 
ettik 

 

Amâ9,"mîsâl10,"ervâh"âlemi11ni"

Geçüb"çün"nevbet"âsumâne"dü$tü"

Amâ, misâl ve ruhlar âlemini geçip gök%
yüzüne dü$tük 

 

Anâsõr#õ"erbaada"nice"seyrân"

!derken"yolumuz"Osmân’e"dü$tü"

Dört unsurda gezinirken yolumuz Os%
manlõ Ülkesine dü$tü. Yani Osmanlõ Devleti 
topraklarõna geldik. 

 

Mevâlid#i"selâse12 arzûsuyla"

O"deryada"yolum"mercâne"dü$tü"

Maden, bitki ve hayvan olmak üzere yo%
lum mercana kadar ula$tõ. 

 

Olunca"emr#i"Hak"hayvandan"ol"ruh"

Mürûr"eyyâmõyla"insâne"dü$tü"

Allah’õn emri olunca ruh hayvandan insa%
na dü$tü. 

 

!!!!!!!!! 
9 Amâ: Arapça ehadiyyet mertebesidir. Lugat mânâsõ 
itibarõyla ince bulut ve körlü#ü ifâde eder. Hakikat 
gözü kapalõ, zâhir ehli için kullanõlõr. Bir rivayete göre 
Resulullah’a $u soru sorulur: ‘Rabbimiz mahlûkatõ 
yaratmazdan önce nerede idi?’ O da $u cevabõ verir: 
‘Altõ ve üstünde olmayan amâda idi’ Cebecio#lu, a.g.e. 
10 Misâl âlemi: E$yanõn sûretlerinin ve modellerinin 
bulundu#u âlem. Bu âlem, zâtõn parçalanma ve 
bölünme kabul etmeyen $ekiller ile ortaya çõktõ#õ 
âlemdir. Ruhlar âlemindeki suretlerin bürünece#i 
$ekiller buradadõr. Cebecio#lu, a.g.e. 
11 Ervâh âlemi: Bu âlemdeki suretlerin rengi ve $ekli 
yoktur. Zaman ve mekânla da ilgileri yoktur. Çünkü 
bunlar cisim de#ildir. Cebecio#lu, a.g.e.,s.101 
12 Mevâlid%i selâse: Madenler, bitkiler ve hayvanlar.  

Çü"seyahat"tamam"oldu"gördün"

Yolum"bir"ulu"$ehristane"dü$tü"

Seyahat tamam olunca yolum bir yüce 
$ehre dü$tü. 

 

Edüb"terk#i"vatan"gurbete"dü$tüm"

Saadetle"yolum"cihâne"dü$tü"

Asõl vatanõ terk edip gurbete dü$ünce yo%
lum saadetle dünyaya dü$mü$ oldu. 

 

Gelenler"bu"cihâna"böyle"geldi"

Kazâya"u%rayan"hüsrâne"dü$tü"

Bütün dünyaya ula$anlar böyle geldi, ka%
zaya u#rayanlar gelemeyip hüsranda kaldõ. 

 

Gözüm"açtõm"dedim"elhamdulillah"

Çü"gördüm"cismim"el#Bostâne"dü$tü"

Do#umla birlikte gözümü açõnca $ükret%
tim, cismim bir bahçeye dü$tü. 

 

Gönül"idrâk#i"pâkile"mücellâ"

Tabiat"nidelim"sõbyâne"dü$tü"

Gönül gözüm temiz bir idrakle cilalõydõ 
ama tabiatõm (vücudum) çocuk olmu$tu. 

 

Hidâyet"eyledi"Hak"oldu"maslah"

Tabîat"meyl"edip"pîrâne"dü$tü"

Allah hidayet eyleyince dirlik düzenlik 
oldu, Tabiatõm da pîrlere yöneldi. 

 

Çün"â$õklar"gibi"a$ka"boyandõm"

Bu"gönlüm"bir"pîr#i"civâne"dü$tü"

Â$õklar gibi a$ka boyandõm gönlüm piri%
me dü$tü. 

 

Kõzõl"Velî"oca%õnda"nasîbim"

O"$âh#õ"zî$ân#õ"âli$âne"dü$tü"

Nasibim Kõzõl Velî oca#õndaki o $anõ yüce 
$aha dü$tü. 
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Ali"haslet"huy"hulku"ve"ismi"

Ali"Sõrrî’ydi"kim"$îrâne"dü$tü"

Yaratõlõ$õ Ali gibiydi, ismi Aliydi, Ali Sõrrî 
denilen arslana dü$tüm. 

 

Ne"denlü"tâlib"ir$âd"itdi"ol"$âh"

Kimi"velî"kimi"irfâne"dü$tü"

O $ah tâliblerini öyle ir$ad etti ki kimi velî 
oldu kimi irfan sahibi oldu. 

 

Elim"alub"beni"ir$âd"edince"

Gönl#i"mahzûnumuz"$âdâne"dü$tü"

Elimden tutup beni ir$ad edince masum 
gönlüm $ad oldu. 

 

Aman"buldu"emânet"saklayanlar"

Emanet"saklayan"amâne"dü$tü"

Emanet edilen sõrrõ saklayanlar kurtuldu. 

 

!rade"verdim"icâzet"çün"aldõm"

Nasîbim"andan"ir$âdâne"dü$tü"

"rademi $eyhin iradesine ba#layõnca nasi%
bime ir$ad etme de dü$tü 

 

Tarik#i"Hacõ"Bekta$#õ"Velî’ye"

Gelip"girdi"kamu"erkâne"dü$tü"

Böylece herkes Hacõ Bekta$ Velî’nin erkâ%
nõna geldi 

 

Kimisi"ilm#i"te’vîl"ile"âlîm"

Ki" anõn" dersi" Câvidân’e" dü$tü" ('M%
"HKK%17). 

"lm%i tevili bilenlerin yolu Cavidan dersle%
rine dü$tü. 

 

 18. yüzyõlõn Celvetî%Bekta$î 
mutasavõflarõndan Üsküdarlõ Ha$im Baba da 
bu konuda benzer görü$ler ileri sürmektedir. 
Ha$im Baba Divan&õnda $unlarõ söyler: 

 

Gel" ey" tâlib" felekler" bil" ne" cümbü$ler"
eder"peyda"

Acebdir" bir" devirde" bir" mülk#i" ledün"
eder"peyda"

Ey tâlib göklerin ne oyunlar ortaya koy%
duklarõnõ gör, bir devredi$te bir ledün mülkü / 
sõrlar ülkesi / gayb ülkesi açõ#a çõkarõrlar 

 

Bakarsõn" her" bir" eflake" nice" yüz" bin"
melâik"var"

Nüzul"itse"biri"arza"yerine"bir"eder"peydâ"

Hangi gö#e bakarsan yüz binlerce melek 
görürsün, biri ar$a inse hemen yerine bir yerisi 
geçer. 

"

Feleklerden" biri" sâbit" anõn" her" devri"
dehrîdir"

Dehr"yetmi$"hakab"(ku$ak)dõr"kim"biriy#
le"gün"ider"peydâ"

Bir sâbit gök vardõr ve onun her dönü$ü 
dünevîdir, dünya yetmi$ ku$aktõr bunlarõn her 
biri bir günü olu$turur. 

 

Bilinmez"devri"ihfâdõr"kamu"edvârõ"devr"
eyler"

!hâta" eylemi$" vârõ" kamuya" ha$r" ider"
peydâ"

Onun devri bütün dönemleri dola$õrken 
de gizlidir. Bütün varlõklarõ kapsamaktadõr ve 
her $eye bir yeniden do#u$ verir. 

 

Meleklerle" be$er" eflâk" anõn" tahtõnda"
kürsîdir"

Muhit"oldu"kamu" ilmi"sebat#õ"kalb"eder"
peydâ"

Melekler ve be$er gök onun altõnda kür%
südür, o bütün ilimleri kapsamaktadõr ve kal%
be devamlõlõk verir.  

"

"
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Nizamõ" tavr#õ" (tur#õ)" eflakõn" gerek"
hüddamõnõn"vasfõ"

Sebâtõyla" hezârân" sad" tavr#õ" evsâf" eder"
peydâ"

Göklerin dolanõmõn düzeni ve hizmet 
edenlerini niteli#i, süreklili#iyle yüz bin nite%
likli dönü$ ortaya koyar. 

 

Melâik" ismi" $er’îdir" ilâhiyyûn" dimi$"
ervâh"

Kuvâ"dirler" tabiiyyûn"amel"mazhar"eder"
peydâ"

Meleklerin isimleri $eriatla ilgilidir 
ilahiyyûn yani filozoflar onlara ruhlar derler, 
tabiatçõlar ise güç derler ondan i$ ortaya çõkar. 

 

Bana"tut"sem’#i"kalbini"ne"sõrdõr"anla"ed#
varõ"

Diyim"dinle"hesabõnõ"neden"devran"eder"
peydâ"

Kalp kula#õnõ bana tut dolanõmlarõn sõrla%
rõnõ anla, bu dolanõmlarõn sebebini anlatayõm. 

 

Felekler" devri" dehridir" felek" dehrini"
fehm"eyle"

Ki" anõn"devridir" yetmi$"hakab"kim"kân"
ider"peydâ"

Göklerin dolanõmõ bir zaman dahilindedir, 
gök dolanõmõnõ anla ki onun devri yetmi$ ku%
$aktõr ki ondan cevher/mâden olu$ur. 

 

Feleklerden"hakab"heftâd""uluf"yõldõr""ki"
her"yevmi"

Hesabõ" Âdeme" pençah" uluf" yõldõr" eder"
peydâ"

Göklerden ku$a#õn her günü yetmi$ bin 
yõldõr, Âdem’in hesabõnõ elli bin yõl olarak 
ortaya koyar. 

 

 

Sana" bir" sõr" dahi" izhar" edem" ilm#i"
ledünnîden"

Anõ" derk" idemez" hazrõn" me%er" benden"
eder"peydâ"

Sana ledünnî ilimden bir sõr daha vere%
yim, onu ben açõklamazsam sen anlayamazsõn. 

 

Dehr" efrâdõ" terkib" eyleyüb" terkibi"
efrâddõr"

Sinîn" tecdid#i" elbasdõr" yevm" ahlak" eder"
peydâ"

Zaman ferdleri bir arada olu$turur, olu%
$um ise tek tektir, sinîn yâni geçirilen yõllar / 
ya$lar elbise yenilemen gibidir, gün yaratõlõ$ 
ortaya koyar. 

 

Ebed"nûr"eylemek"nârõ"$uûnâtõ"idib"pür#$ân"

Akl" idrâk" ilm" serimden"mücedded"zevk"
eder"peydâ"

Olaylarõ $anlõ kõlõp, ate$i nur eylemek, 
akõl, idrâk ve ilim yeni bir zevk ortaya çõkarõr. 

 

Tabayi" evvela" terkib" olunca" mâ" zuhûr"
eyler"

Sudan"ma’den"zuhur"eyler"be#haf"cevher"
eder"peydâ"

Tabiatlar / yaratõlõ$ olunca ilkin su ortaya 
çõkar. Sudan maden ve gizlice cevher olu$ur. 

 

Zira’"u" silsile#i"heftad"berazih"ma’denin"
devri"

 uhûd#õ" eyyâm#õ" sinîn" ancak" ana" etvâr"
ider"peydâ"

Yetmi$ berzahta maden silsile ve ölçü da%
hilinde dolanõr, yõllarõn geçmesiyle ancak onda 
dönü$ümler meydana çõkarõr. 

"

Yedi" nev’" üzredir"ma’den" ki" her" nev’in"
de"tavrõ"on"

Geçer" heftâdõyla" tavrõ" nebat" nev’in" ider"
peydâ"
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Maden yedi türdür, her tür on biçimde 
bulunur, yetmi$ dönü$üm sonunda bitki türü 
ortaya çõkar 

 

A$er" tavr" üzredir" amma" nebatõn" nev’#i"
e$gâli""

Acibdir" nev’#i" tavrõyla" nice" efrâd" ider"
peydâ"

Bitkilerin biçimleri on $ekildedir, Bu orta%
ya çõkõ$ $ekilleri çok biçimdedir. 

 

Nebatõn" $ekli" envaõ" yedi" nev" üzredir"
amma"

Kalemle" ictimaõndan"ki"her"bir" $an" ider"
peyda"

Bitkilerin biçim türleri yedidir ama kalem%
le birle$mesiyle her bir $an olu$ur 

 

Nebâtõn" ha$r#õ" edvârõ" olur" heftâd" ile"
itmâm"

Netîce" tîn#i"hurmâdan" tezevvüc"hisseder"
peydâ"

Bitkinin dolanarak yeniden canlanõ$õ yet%
mi$ kereyle son bulur. Sonuç olarak incir ve 
hurma gibi bitkilerde çiftle$me duyusuna ula%
$õr. 

 

Nebatõn" ruh" nümunundan" mürekkeb"
cism#i"hayvani"

Nebat"u"madenin" ruhu" aceb" terkib" ider"
peyda"

Hayvani cisim bitkilerin ruh göstereniyle 
birle$iktir, bitki ve madenin ruhu ilginç olu%
$umlar sunar. 

"

Nihayet"hiss#i"tezvîci"geçer"$ehvetle"hay#
vana"

Hararetten" gelir" sõrrõ" hayât#õ" nev" eder"
peydâ"

Bu çiftle$me duygusu nihayet hayvana 
geçer, bunun sõrrõ hararetten gelir ve yeni bir 
hayat ortaya çõkar. 

Kemâli" nev’#i" hayvânõn" velâdetle" zuhûr"
etmek"

Tabâyõ’la" velâdetde" be$er" tavrõn" eder"
peydâ"

Hayvan türünün en olgun noktasõ do#um%
la ortaya çõkmaktõr. Do#al yoldan do#umla 
insan dönü$ümünü ortaya koyar 

 

Sakõn" aldanma" e$gâle" be$erdür" sanma"
her"sûret"

E$edir" bâzõ" hayvandan" nice" ifsâd" eder"
peydâ"

Biçimine aldanma her sûret insan de#ildir. 
Bazõlarõ hayvandan daha $iddetlidirler ve $er 
yayarlar. 

 

Libâsõn" nûr" eden" ahir" bilir" Âdemdeki"
sõrrõ"

Ona"ol"dem"eder"secde"ahd"u" ikrâr"eder"
peydâ"(SK%HP%13a) 

Kendisini temizleyen Âdemin sõrrõna ula%
$õr. Ona secde eder, yani ikrar ve söz verir. 

 

Celvetî tarikati mensuplarõndan ve Ha$im 
Baba&nõn halifelerinden Salacõo#lu da tõpkõ 
mür$idi Ha$im Baba gibi bu konuyu ele almõ$ 
bulunmaktadõr. Salacõoglu&nun (v.1170/1756) 
divanõnda insanõn devrini anlattõgõ kaside 
tarzõnda üç $iir vardõr. Bunlardan birisi (Kasi%
de%i Garrâ%i Devriyye( ba$lõ#õyla kaleme alõn%
mõ$tõr. Di#erleri ba$lõksõzdõr. Bu manzumele%
rin dõ$õnda sair, Terkib%i Bend $ekliyle yazdõ#õ 
manzumesinin bir bölümü ile yine Nâmiyye 
adõyla yazdõ#õ mesnevîsinin bir bölümünde 
devir konusunu ele almaktadõr. Ona göre, 
insan bu âleme devir sõrrõnõ anlamak, devrini 
tamamlayõp, yeniden, geldi#i ulvî âleme dön%
mek için gelmi$tir. Devir, insanõn kendinden 
kendine yaptõ#õ bir seferdir. Yani bu âlemde 
alõp satan varlõk aynõdõr. "nsan e$yaya inme%
den (tenezzül etmeden) önce %Lâhût (ruhlar) 
âleminde% bir nurdur. Bu nur hâli varlõ#õn 
(‘amâ( (yokluk)taki veya (evvelki dem( (önce%
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ki zaman) deki hâlidir. Bu ilk nûr için birlik 
nuru (nûr%õ vahdet), mâye%i Muhammedî 
(Muhammedi maya/öz), katre, asõl veya ne$e 
kavramlarõnõ kullanõlõr. Bu kavramlarõn hepsi 
de aynõ anlamdadõr. Vahdet%i vücudu ya$ayan 
her mutasavvõf gibi bir yerde, (Önceki mekâ%
nõm ruhlar âlemiydi. Zâtõmõ açõ#a çõkarõp sey%
retmek istedim.( diyen Salacõo#lu, ba$ka bir 
yerde de söyle der: (Sen, bu dünyaya gelme%
den önce lâhut (ruhlar) âlemindeydin. Ey 
safiyyet kazanmõ$ kisi bu nâsût (madde) âle%
mine sefer ettin. Rûh (lâhût) ve beden (nâsût) 
âlemi senin zâtõnla vardõr. Yine sen, kendi 
mülkünün azõ#õnõn mü$terisi oldun. Bu âlemin 
dört bir yanõ senin seyran yerin oldu. Anasõr%õ 
Erbaa (dört unsur ) elbisesini giyip didarõ gör%
dün. "nsan suretine gelmeden kendini bilme%
din. Kendinden haberdar olmadan, binlerce 
kalõba girdin.( Burada anõlan söz konusu (ilk 
nûr(un tenezzülü su $ekilde olmu$tur: Önce 
Ahad olan zat vardõ. Bu zat, (amâ( (yokluk) 
seklinde de anõlõr. Amâ&dan çõkan ve Hakk&õn 
hikmetinin sõrrõ olan nur (ne$e, katre, asõl) 
me$rebine ait özelliklerle birlikte dört unsura, 
yani hava, ate$ su ve topra#a tenezzül etti. 
Madenlerdeki ne$e (olu$), (beyazdan kõrmõzõ%
ya dönünceye kadar uzun bir süre bu makam%
da seyretti. Bazen inci, bazen elmas, bazen la&l 
ve bazen de yakut oldu. Madenlerdeki ve su%
daki devrini tamamlayarak mercâna geldi. 
Mercân, bitkilerin kayna#õ oldu. Yani olu sah%
nesine çõkan nur, mercandan bitkiye tekâmül 
etti. Bitkinin evvela tohumu oldu. Tohumdan 
a#aca ve a#açtan meyveye geçti. Bitkilerdeki 
seyri tamamlanõp sõra hayvan türüne geldi. 
Ruh, sõrasõyla bu makamlarõ da geçti. Bu nur 
sonra insana geldi. "nsanda, yani erkekte $eh%
vete dönü$tü. 'ehvet, babanõn zürriyetinde 
gelip zorladõ. Kaf nuna dokundu. Yani kün 
emri babada tezahür edip anada tecellî etti. 
Hakk&õn zatõna ula$an bu insan her yönüyle 
saadet buldu. Su bilinmelidir ki, üç do#u$ 
(mevlid), yani madenler, bitkiler ve hayvan ve 
insanlardaki devirler yedi makam üzeredir. Bu 

yedi makam, türün kendi içinde ya$anmasõ 
gereken nefis merhaleleridir. Her türün istiva%
sõ, o türün nefsinin yedinci makamõdõr. Ger%
çekte devir (kesret, beden)den kurtulu$, devir 
sõrasõnda ya$anmasõ gereken her türün istiva%
sõna yani en olgun seviyesine gelmekle müm%
kündür. Beden, olu$ dairesine dü$en ne$elerin 
dü$tü#ü birer tuzaktõr. Bu tuza#a dü$en insan, 
ne idim, neyim ve ne olaca#õm problemleriyle 
u#ra$maya ba$ladõ mõ dünyanõn rengine bo%
yanmaktan kurtulur. "nsan suretine ula$an 
nur, geldi#i bu surette mür$id%i kâmil yüzün%
den aslõnõ idrak eder. Aslõnõ bilen ki$i de nur#õ"
mahz (saf nur) ve bütün varlõ#a ayna olur. 
Hakk&õn cemâli, yani birli#i bu ayna konu%
munda olan ve kendisine Âdem denilen kâmil 
insandan seyredilir. Hakk&õ anlamak ve Ona 
ula$mak isteyenler kâmil bir insanõ bulmak 
durumundadõr. Cenâb%õ Hak, bütün özellikleri 
bu kâmil insanõn yüzünde toplamõ$tõr. Olum%
lu%olumsuz, iyi%kötü gibi bütün zõtlõklar kâmil 
insanda mevcuttur. 

 

Tekâmülden maksat, insana gelmektir. 
Nihayette yani insan makamõnda bidayeti, 
yani ilk nuru anlayanlar artõk Salacõo#lu gibi; 
(Zâtõm, Muhammed&le Ali&nin bizatihi kendi%
sidir. Bu iki zat, aynõ mukaddes mayadan 
tecelli etmi$tir. Evvel ve sonranõn bütün varlõ#õ 
benim.( diyebilirler. Demek ki ilk ve son Mu%
hammed, ilk ve sonu anlayan da Ali&dir (Tatcõ%
Kurnaz, 2000: 4). 

 

Devriye konusunda eser vermi$ ve aynõ 
zamnda da Bekta$î olan Rõza Tevfik Büyük 
Devriye adlõ $iirinde $öyle demektedir: 

 

Gizli"bir"nur"idim"subh#i"ezelde,"

Cilveler"gösterip"ayane"geldim."

Feyz#i"a$kõ"ilham"eden"güzelde,"

Kelam#õ"sõrridim"beyane"geldim."
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Ezel sabahõnda bir nurdum, ola$an üstülükler!
le açõ$a çõktõm. Ben, a"kõ ilham eden güzelde gizli 
bir sõrdõm oradan ortaya çõktõm. 

 

Ervah#õ"ezeli"yekvücud"idi"

Â$õklar"hem"sacid"hem"mescud"idi."

Görünen"bu"kesret"feyz#i"cud"idi,"

Ben"bu"cilvegâha"bir"tane"geldim."

 

Ba"langõcõ olmayan (ezeli) ruhlar tek vücut 
halindeydi. Â"õklar hem secde eden hem de secde 
edilendiler. Bu görünürdeki çokluk cömert bir bol!
luktu. Ben bu ola$anüstülükler evine tek olarak 
geldim. 

 

Kendimi"gizledim"her"bir"gönülde;"

Bin"eda"gösterdim"bir"gonce"gülde,"

A$k"ile"nalekâr"olan"bülbülde"

Vatan"hasretiyle"efgane"geldim."

 

Kendimi gönüllerde gizledim, bin gonca gülde 
bin eda (cilve, naz) gösterdim. Bülbülde a"kla inle!
yici oldum. Vatan hasretiyle çõ$lõklar attõm. 

 

Kalmadõm"ta"ebed"$ekl#i"müphemde;"

Arz#õ"cemal"ettim"vech#i"âdemde."

Ahsen#i"takvime"erdi%im"demde"

Erkânõ"bezeyip"insane"geldim."

 

Sonsuzlu$a kadar belirsiz biçimde kalmadõm. 
Âdemin yüzünde güzelli$imi sundum. En güzel 
biçimde ortaya çõktõ$õm zaman erkânõ (töreni) 
süsleyip insan oldum. 

 

Her"$eyle"beraber,"her"$eyden"ayrõ,"

Gizli"ve"a$ikâr"yok"benden"gayrõ."

Kaza#i"ezelde"hayr"ile"$erri"

Takdir" etmek" için" vicdane" geldim" (Tev%
fik, 1949: 217%281). 

 

Hem her "eyle beraberim, hem her "eyden ay!
rõyõm. Ben varõm, benden ba"ka ne gizli ne de açõk 
olan var. Ezel bezminde kader belirlenirken harõr ile 
"erri belirlemek için vicdan haline geldim. 

 

20. yüzyõlda ya$amõ$ bulunan Bekta$î 
Halifebabalarõndan Turgut Baba da bir devri%
ye yazmõ$tõr. A$a#õya seçerek aldõ#õmõz kõtalar 
günümüze çok yakõn bir devir anlayõ$õnõ orta%
ya koymaktadõr 

 

Taayün"bulmadan"bu"kevn#ü"mekan"

Kudret"kandilinde"rah$an"idim"ben"

Hitab#õ"elesti"sordum"ruhlara"

Ba#i"bismillahi"Rahman"idim"ben"

"

Bu olu" ve yeryüzü belirginle"meden, ben 
kudret kandilinde parlamaktaydõm. Elest 
bezmindeki hitabõ ruhlara sordum, orada besmele!
nin ba"õydõm.  Bu son mõsrada “ba%i bismilah 
Muhammed nokta%i ba&dõr Ali” $eklinde ve 
hadis oldu#una inanõlan ifadeye gönderme 
vardõr. 

"

Toprak"ate$"su"yel"geldim"iptida"

Se"mavalid"ile"oldum"hüveyda"

Seyranõma"aklõn"ermez"zahida"

!llallah"diyene"ayan"idim"ben"

"

Toprakta, ate"te, suda, rüzgârda ya"adõm ön!
celeri, üç do$umla apaçõk ortaya çõktõm. Ey zahid 
benim dolanõmõma senin aklõn ermez, ancak Allah 
var diyene görünüyordum. 

  

Ne"çare"sõkõldõm"kaygõdan"gamdan"

Halk"olundu"Havva"sol"kaburgamdan"

Velekad"kerremna"indi"hocamdan"

Cenabõ"Âdem’e"vicdan"idim"ben"

"

Çaresiz, kaygõ ve gamdan sõkõldõm, bunun 
üzerine Havva sol kaburgamdan yaratõldõ, %sra 
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suresinin 70. ayeti “muhakkakki kerem kõldõk.....” 
hocamdan indi. Hz. Adem’in vicdanõydõm. 

 

 id"olup"gömle%i"tersine"giydim"

Bir"kõzõl"elmaya"terceman"koydum"

O"zaman"gürühu"Naci&ye"uydum"

Gerçek"erenlere"iman"idim"ben"

 

&id peygamber olup gömle$i ters giydim, Bir 
kõzõl elmaya terceman koydum, O zaman kurtulan!
lar gurubuna uydum, Ben gerçek erenlere iman 
idim. 

 

Pak"sulplerden"indim"Enis"göründüm"

Türlü"cefa"çektim"Çerçis"göründüm"

Hulle"donu"biçtim"!dris"göründüm"

Hõzõr"peygambere"mihman"idim"ben"

"

Temiz soylardan inip dost göründüm, türlü 
cefa çektim Çerçis göründüm, hulle donu biçtim 
%dris göründüm, ben Hõzõr peygambere misafirdim.  

 

Kaldõrdõm"dünyadan"Nemrut"adõnõ"

Halik"olup"kõrdõm"anõn"putunu"

Kabe"yapmak"için"yondum"odunu"

!smail"Nebi&ye"kurban"idim"ben"

 

Dünyadan Nemrut adõnõ kaldõrdõm. Yok edici 
olup onun heykelini kõrdõm. Odunu Kabe yapmak 
için yonttum, %sma"l peygambere inen kurban 
bendim. 

 

Yakup"geldim"beni"derde"kattõlar"

Sevdi%imi"kuyulara"attõlar"

Yusuf"oldum"bezirgana"sattõlar"

Mõsõr"diyarõnda"Kenan"idim"ben"

 

Dünyaya Yakup olarak geldi$imde beni dert 
içinde bõraktõlar. Sevdi$imi kuyulara attõlar. Yusuf 

oldu$um zaman tüccara sattõlar. Mõsõr diyarõnõn 
Kenan#õ ben oldum. 

 

Ahir"geldim"oldum"Fahri"kainat"

Cihanõn"halkõna"kurdum"$eriat"

Nazil"oldu"ayet"eyet"beyyinat"

Muhammede"inen"Kuran"idim"ben"

"

En son gli"imde evrenin övüncü (Hz. Mu!
hammed) oldum. Dünya insanlarõna "eriat (düzen) 
kurdum. Açõklamalar ayet ayet indi. Muhammed#e 
inen Kuran bendim. 

 

Delil"oldu"Ebu"Talib,"Fatõma"

Zuhur"edib"geldim"oldum"Mürteza"

Buyurdu,"'Lahmüke"lahmi'"Mustafa"

Sõrr#õ"Hüda,"Nur#i"Yezdan"idim"ben"

 

Kõlavuzum Ebu Talib ve Fatõma oldu. Sonra 
Ali olarak ortaya çõktõm. Mustafa hadisinde “Eti 
etimdir.” diye söyledi. Tanrõ#nõn sõrrõ, Alah#õn 
nuru idim ben. 

 

A$kõn"ate$iyle"özünü"yaktõ"

Ba$õna"saadet"tacõnõ"taktõ"

Cibril"rehber"olup"Miraca"çõktõ"

Yedinci"semada"arslan"idim"ben"

"

O a"kõn ate"iyle özünü yaktõ. Ba"õna saadet ta!
cõnõ taktõ. Cebrail yol gösterdi, miraca çõktõ, yedinci 
gökyüzündeki arslan bendim. 

"

Dünya"ukba"gaib"$uhud"olmu$um"

Vacibü’l#vücudum"mevcut"olmu$um"

 imdi"Kâzõm"o%lu"Turgut"olmu$um"

Ruh#i"revan"$ad#u"handan"idim"ben"(Ko%
ca, 1999: 50). 

 

Dünya ve ahirette gizli ve açõk olmu"um. Ol!
masõ zorunlu varlõ$õm, var olmu"um. &imdi Kazõm 
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o$lu Turgut olmu"um, yoldaki ruhum, mutlu ve 
gülen olmu"um. 

 

Turgut Baba’nõn devriyesinde Hakk’õn 
tecellî serüveni anlatõlmaktadõr. Ancak $iirin 
akõ$õna bakõldõ#õnda bu tecellî edi$lerin hep 
peygamber ve velî türünden kâmil ki$ilere 
oldu#u anla$õlmaktadõr. 'iirin en son mõsraõn%
da belirtilen Kazõm o#lu Turgut Baba da bir 
“baba” yani Bekta$îlere göre bir insan%õ kâmil%
dir. Belki de sõradan insanlarõn bu tecellîlerin 
bilincinde olmayacaklarõ ancak bir kemal dö%
nemine eri$ince bu idrake varõlaca#õ da vurgu%
lanmak istenmektedir. Burada seçme kõtalarõn 
verildi#i devriyede, ruhun geri dönü$ünden 
yani devre dü$ü$ten söz edilmemektedir. Da%
ha önce de belirtildi#i üzere burada da 
“O”nun tecelli edi$ hikâyesinin bir farklõ anla%
tõ$ biçimi görülmektedir. 

Devriye anlayõ$õ, tâlibin dünyadaki varlõ%
#õnõ bir yandan anlamlõ ve de#erli kõlmakta 
di#er yandan ona “kâmil insan olma” gibi bir 
hedef belirlemektedir. Ba$ka bir ifadeyle tali%
bin kendisine üflenmi$ Tanrõsal ruhun farkõna 
varõp insan%õ kâmil olma sürecidir. Sosyolojik 
ba#lamda dü$ünüldü#ünde ise devriye anla%
yõ$õ çerçevesinde, bir hocanõn (mür$idin) yol 
göstermesiyle kendisini dönü$türen ve sonra 
insanlarõ, hatta insanlõ#õ dönü$türme i$levini 
yüklenen bir insan tipi kar$õmõza çõkmaktadõr. 
Elest bezminden, insan%õ kâmil olu$a kadar, 
geçirdi#i, madde, bitki ve hayvan evrelerinin 
bilincinde olan insan, bu evrelerde bulunanla%
ra, modern adlandõrmayla çevreye, gereken 
önem ve saygõyõ vermektedir. Tâlib bu anlayõ$ 
sayesinde her $eyle ili$ki içerisinde olmakta ve 
çevresine faydalõ olmaya çalõ$maktadõr. 

Giritli Ali Baba&nõn Uyunü&l%Hidaye&sinde 
devri ba$aramayan yani ten kafesine hapse%
dilmi$ ilahi ruhu özgür kõlamayanlar yeniden 
devre dü$er. Yani bu serencamõ cemattan ba$%
layarak yeniden ya$ar. Giridî Ali Baba, bu 
konuda $unlarõ söylemektedir:" “Bir" âdem"
donunu" giymezden" evvel" kangõ" dondaydõn"

Bu" donun" hakkõ" hükmü" viremezsen"
seyâhâtdir"kemâlât#õ"!lâhiyye"bu"sûretde"olur"
zâhir" eger" bu" sûreti" yâvi" kõlursõn" sonu"
gurbetdir"bu" âdem" sûretin" cânõn"bürününce"
neler" çekdi" yine" devre" dü$ersin" menzilin"
esfelde" zulmetdir” (SK%ANT%56.a). Bir insan 
suretine girmeden önce hangi suretteydin Bu 
suretin hakkõnõ vermezsen sonun seyahattir. 
"lahi olgunluk ancak böyle meydana gelir.  Bu 
sureti kaybedersen sonun gurbettir. Canõn bu 
insan suretine bürününceye kadar neler çekti 
yine devre dü$ersin, o zaman varõ$ yerin ka%
ranlõklardõr. 

Gerek Giritli Ali Baba&nõn $iir mecmuasõn%
da gerekse Ha$im Baba&nõn devriyesinde “de%
vir” sürekli bir dönü$ü belirtecek biçimde 
kayõtlõ de#ildir. Oralarda ruhun ezel 
bezminden insan%õ kâmil olu$a kadar geçirdi#i 
tek devir anlatõlmaktadõr. Ancak Uyun%õ 
Hidaye&de, insan%õ kâmil olup Hakk&a varama%
yan ruhlarõn yeniden devre dü$ecekleri bütün 
açõklõ#õyla söylenmektedir. Bu böyle olmakla 
birlikte cennet de Ali Baba&nõn Uyun%i 
Hidaye’sinde yer bulmaktadõr. “Ve nefsini 
bilip Rabbini bilerek “berzah”tan ve “varta%i 
helâk”tan kurtulup ve sõrat köprüsünü kolay%
ca  geçip, cennete girip didar%õ Barî ile $erefle%
nesin” (SK%ANT%50.b). Bu belki de dünyada 
olgunlu#a eremeyenin cennete ve cehennemde 
olgunlu#a ermesine i$aret etmekte de olabilir. 
Kanaatim Giridi&nin ancak cehennem azabõ ve 
cennet nimetleriyle de olgunla$mayalarõn ye%
niden devre dü$ece#i görü$ünde oldu#u do#%
rultusundadõr. 

Cennet inancõ Bekta$îlerin mezar ta$larõna 
da yansõmõ$tõr. 'ahkulu Sultan Bekta$î Tekkesi 
hazîresinde bulunan Hacõ Ahmed Baba’ya ait 
mezarõn kitabesi $öyledir: “Allah" hü" dost/"
çekdi" üsretgâh#õ" âlemden" etek" " el" pir" iken/"
etdi" câm#õ"ömrüni"mevte" sunub"azm#õ"bekâ/"
$âh#õ"merdanõn" kulu" olmu$dõ" kutb#õ" kâinat/"
Hacõ"Bekta$#õ"Velî"bendesi" idi"bi#"riya/"post#
ni$in#i"asitân#"õ" ah"kulu"Sultan"idi/"itdi"ruhõ"
dergah#õ" âl#i" abâya" iltica/" $übhesiz" erdi" hu#
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zur#õ"Mürtezaya"$evk"ile/"kõldõ"ihsân#õ"$efâ’at"
çünki" fahr#õ" enbiya/" Hayderi" tâ’rih#i"
cevherdarõna"pây" itdi"hatt/"nu$#õ"kevser"etdi"
Hayderden"Hacõ"Ahmed"Baba"sene"1336"fi"26"
cemaziyy#l#"evvel"Pazar"

“Evrenin zorluklarõndan ihtiyarlõk döne%
minde kurtuldu. Ömür kadehini ölüme verip 
sonsuzlu#a yürüdü. Riyasõz biçimde 'ah%õ 
Merdan (Hz. Ali’nin kulu olmu$tu, Hacõ 
Bekta$ Velî’nin kölesiydi. 'ahkulu Sultan Der%
gâhõ’nõn postni$iniydi. Ruhu, Al%i Aba’nõn 
dergâhõna sõ#õndõ. Hz. Ali’nin huzuruna $evk%
le ula$tõ. Nebilerin övüncü olan ona $efaat 
ihsan kõldõ. Bu yazõ Hayder’i mücevher tarihi%
ne ayak eyledi. Hacõ Ahmed Baba Hayder’den 
Kevser içti. Sene 1336 fi 26 Cemaziyye’l%evvel 
Pazar 

Eryek Baba Dergâhõ’nda yatan (medfûn) 
Zikrî Baba’nõn kitabesi ise $udur: 

Hû"Dost"/"Münhasõr"idi"velâ"ecrine"zikrî,"
$ükrî" /"Hakk" erenler" ide" bu" ârifi"mihman#õ"
rõza/"Mür$id#î"kâmil" idi" oldu"nazardan"pin#
han" /" Semt#i" kurba" yürüdü" aldõ" havâlet"
Hakk’a"/"Göçtü"Adne"bu"kemerbeste#i"dest"u"
damen" /" Ruhunu" $âd" ede" meydan#õ" âlide"
Mevla" /" Destgîri" ola" Sultan" Hacõ" Bekta$#õ"
Velî"/"Ravza#î"kabrine"fer"vere"Çera%#õ"fukara"
/"Dem"süre"âl#i"aba" ile"bu" tarîh#i" $eref/"Bula"
Câ"sahil#i"ervahta"Zikrî"Baba"/"Sene"1307/1889 
Zikri ve $ükrü dostluk kar$õlõ#õna hasr edil%
mi$ti / Hakk erenler bu ârifi rõzâyla misafir 
edeler / (O) kâmil (bir) mür$id idi gözden kay%
boldu/ Allah’a yakõn bir semte yürüdü / Bu 
ete#i ve eli ba#lõ olan, cennete göçtü / Allah 
yüce meydanda ruhunu $âd eyleye / Sultan 
Hacõ Bekta$ Velî elinden tutsun / Evliyanõn 
çera#õ kabrini aydõnlatsõn / Zikrî Baba ruhlar 
sâhilinde yer bulsun / Al%i Aba ile bu $eref 
tarihi var olsun (dem sürsün)/ 

Burada söz konusu olan mezarlarõn iki%
sinde yatanlar da Bekta$î babasõ yâni mür$idi%
dir. Bu mezar ta$larõndaki ortak ö#eler ise, 
vefat edenlerin “kâmil mür$id” olduklarõ “ehl%
i beytin kölesi” olduklarõ “Allah’a ula$tõklarõ” 

ve “cennete gittikleri”dir. Bekta$îli#in devriye%
si “cennet” anlayõ$õyla birlikte dü$ünülmelidir. 
Yukarõda da belirtti#imiz gibi ne bu dünyada 
ne de ahirete olgunlu#a ula$amamõ$ ruhlarõn 
yeniden devre dü$mesi söz konusu olabilir. 
Dünyada olgunla$mõ$ kabul edilen bu mür$it 
ruhlarõnõn cennet arzusu içinde olu$larõ ise 
“edeb”le ilgilidir. Mutasavvõflar, “edeb”e uy%
duklarõ için  Hz. Peygamber&den ahiret için 
$efaat beklerler. Aksini haddini bilmemek 
olarak de#erlendirirler.13 
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