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ÖZET 

 

İslamiyet’ten sonraki Türk Edebiyatında tasavvufun geniş bir etkisi olmuştur. 

Tasavvuf halktan saraya kadar toplumun her kesimi üzerinde etkisini hissettirmiştir. 

Halk için bir eğitim mektebi konumunda olan tekkelerde ve programlı eğitimin 

verildiği medreselerde tasavvuf adeta her şeyin üzerine bina olunacağı bir temel olarak 

görülmekteydi. Böyle bir ortamda oluşturulmuş olan Tekke ve Tasavvuf Edebiyatı, 

Türk Edebiyatı içerisinde uzun yıllar boyunca kendini göstermiştir. Ortaya çıkışı 

birtakım buhranlara, sıkıntılara dayalı olan tasavvuf, etkisini gösterdiği yüzyıllar 

boyunca insanların sığındığı bir manevi liman gibi olmuştur. İnsan hayatını 

düzenleyen, kendine özgü davranış biçimleri ortaya koyan ve belirli aşamalardan 

oluşan tasavvuf, en yoğun görüldüğü tekkelerde, tarikatlarda, mürşitlerin ve 

müritlerin dillerinde ve kalemlerinde insanları kendi sahasına davet eden bir edebiyatı 

da doğurmuştur ve Ahmed Yesevi gibi pirlerin, Yunus Emre gibi dervişlerin  
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öncülüğünde dikkat çekici ve etkisi yüzyıllar boyunca sürecek olan bir saha 

oluşturmuştur. Ayrıca Klasik Türk Edebiyatında da yoğun bir şekilde kendini 

göstermeye devam etmiştir.  

 

XVII. ve XVIII. yüzyıllarda yaşamış olan ve Şeyh Mustafa olarak da anılan Kayserili 

mutasavvıf şair Helvacızâde Sâdıkî Mustafa Efendi de manzumelerinde tasavvufi 

etkinin oldukça fazla görüldüğü bir divan şairidir. Sâdıkî mahlaslı birçok şair 

bulunması ve yazma eserlerde şairin adının tam olarak verilmemesi Helvacızâde 

Sâdıkî’ye ait olan şiirlerin tespiti konusunda birtakım zorluklar ortaya çıkarmaktadır. 

Çalışmamızda, Sâdıkî Mustafa Efendi’nin, Helvacızâde ve Helvacıoğlu olarak da yazma 

eser mecmularında anıldığı tespit edilmiş ve onun çeşitli yazma eserlerdeki yirmi bir 

adet manzumesinin metni ve tıpkıbasımları verilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Helvacızâde Sâdıkî, Tasavvuf, Manzume, El Yazması, İlahi 

 

THE VARIOUS POEMS IN MANUSCRIPTS WORKS OF HELVACIZÂDE 

SÂDIKÎ MUSTAFA EFENDİ 

 

ABSTRACT 

 

First of all the Turkish literature had affected by the Islam sufism  broadly; after 

accepting the Islam. Then the Islam sufism  had influenced every layers of the society. 

As a result, the sufism of Islam was seen by the folk as a corner stone of the structure 

in dervish lodges, education for community and the organized education  by the 

muslim theological school members. The dervish lodge literature and the sufism 

Literature  had been consisted of  and inferred by the impression of that ambiance 

over the years. The sufism came to exist by criss’ and depressions unlike and also 

spiritual haven for the people by centuries. The human life is organized by the Sufism 

by unique way and the unique way is consisted of significant stages. The sufistic way 

is seen in dervish lodges, Mentor dervishes and their followers procrated a literature 

with their pen and speech.  

 

The sage Ahmed Yesevi and dervish Yunus Emre are the mentors that  kind literature 

pointed to  by during years. The sufism literature endured and affected the Clasical 

Turkish Literature. Sheikh Mustafa Efendi XVIIth century and XVIIIth centuries that 

his poems was affected same way. His nickname was Sâdıkî and he was the sufi. The 

difficulty of finding his work is there was a lot of same nicknamed people in literature. 

Thus he was mentioned as Helvacizade or Helvacioglu in manuscripts in our work we 

had given twenty one poems and their facsimiles. 

 

Key Words: Helvacizâde Sâdikî, Sufism, Poem, Manuscript, Hymn 
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GİRİŞ 

 

İslamiyet’ten sonraki Türk Edebiyatında tasavvufun geniş bir etkisi olmuştur. 

Tasavvuf halktan saraya kadar toplumun her kesimi üzerinde etkisini 

hissettirmiştir. Halk için bir eğitim mektebi konumunda olan tekkelerde ve 

programlı eğitimin verildiği medreselerde tasavvuf adeta her şeyin üzerine bina 

olunacağı bir temel olarak görülmekteydi. Böyle bir ortamda oluşturulmuş 

olan Tekke ve Tasavvuf edebiyatı, Türk Edebiyatı içerisinde uzun yıllar 

boyunca kendini göstermiştir. Ortaya çıkışı birtakım buhranlara, sıkıntılara 

dayalı olan tasavvuf, etkisini gösterdiği yüzyıllar boyunca insanların sığındığı 

bir manevi liman gibi olmuştur. İnsan hayatını düzenleyen, kendine özgü 

davranış biçimleri ortaya koyan ve belirli aşamalardan oluşan tasavvuf; en 

yoğun görüldüğü tekkelerde, tarikatlarda, mürşitlerin ve müritlerin dillerinde 

ve kalemlerinde insanları kendi sahasına davet eden bir edebiyatı da 

doğurmuştur ve Ahmed Yesevi gibi pirlerin, Yunus Emre gibi dervişlerin 

öncülüğünde dikkat çekici ve etkisi yüzyıllar boyunca sürecek olan bir saha 

oluşturmuştur. Ayrıca Klasik Türk Edebiyatında da yoğun bir şekilde kendini 

göstermeye devam etmiştir.  

 

XVII. ve XVIII. yüzyıllarda yaşamış olan ve Şeyh Mustafa olarak da anılan 

Kayserili mutasavvıf şair Helvacızâde Sâdıkî Mustafa Efendi de 

manzumelerinde tasavvufi etkinin oldukça fazla görüldüğü bir divan şairidir. 

Sâdıkî mahlaslı birçok şair bulunması ve yazma eserlerde şairin adının tam 

olarak verilmemesi Helvacızâde Sâdıkî’ye ait olan şiirlerin tespiti konusunda 

birtakım zorluklar ortaya çıkarmaktadır. Bu zorluklar, şairin yazma eserlerde 

anıldığı ad veya adların, şairin üslubunun ve şiirlerinin konusunun tespitiyle 

aşılmıştır.  

 

2017 yılında, Helvacızâde Sâdıkî’nin manzumelerini barındıran bir yazma 

eserde bulunan manzumeler dikkatimizi çekmiş ve şair üzerinde merakımızı 

uyandırmıştır. Başlangıçta şairin gerçek adına veya tam künyesine 

ulaşılamadığı için şairin kim olduğu konusunda ve diğer manzumelerine dair 

yeterli bilgiye ulaşılamamıştır. Yaptığımız araştırmalarda çok sayıda Sâdıkî 

mahlaslı şaire rastlanılmış olması konuyu önemli ölçüde zorlaştırmıştır. 

Tarafımızca Milli Kütüphane’de 06 Mil Yz A 9718/9 yer numarasıyla kayıtlı 

bulunan nüshanın başlığında, kondisyon düşüklüğü nedeniyle daha önce 

kaydeden kişiler tarafından okunamamış olan Helvâcızâde Sâdıkî adı 

okunmuş ve araştırdığımız şairin Kayseri’de meşhur olmuş XVII. ve XVIII. 

yüzyıl mutasavvıf şairi Şeyh Mustafa Efendi’nin kendisi olduğu tespit  
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edilmiştir. Bu vesileyle şairin çeşitli yazma eserlerde tespit ettiğimiz 21 

manzumesinin transkripsiyonlu metni verilmiş ve tıpkıbasımlarıyla birlikte 

sunulmuştur. Bir mutasavvıf şair olan ve sanatsal kaygılardan ziyade 

tasavvufi amaçlarla manzumeler yazan Helvacızâde Sâdıkî’nin 

manzumelerinde aruz vezninin oldukça aksadığı görülmüş ve metin tamiri 

yapılmaya çalışılmıştır. 

 
 

1. HAYATI  
 

Helvacızâde Sâdıkî Mustafa Efendi’nin hayatı hakkındaki bilgiler kısıtlıdır. 

Şiirlerinde Sâdıkî mahlasını kullanan şairin asıl adı Mustafa’dır. Halk 

arasında Şeyh Mustafa olarak da anılan şair, Âşık-ı Hakîkî Baba Sâdıkî olarak 

tanınmıştır. Şair Belîğ’in babası Kayseri müftüsü Ali Nisârî Efendi’ye yazdığı 

mersiyeden XVIII. yüzyılda yaşadığı anlaşılmaktadır. Ahmed Nazif, Sâdıkî 

Baba’yı “ilm ile ameli, zâhidlikle takvâyı, tarîkatle şeyhliği şahsında toplamış 

bir zât-ı velî” olarak tarif etmektedir ve şâirin ârifâne ve âşıkâne şiirler 

yazdığını, devrinde meşhur bir kimse olduğunu kaydetmektedir. Helvacızâde 

Sâdıkî Mustafa Efendi, Ragıp Güven’in derlediği Mecmua’ya göre Hicrî 1135 

(M. 1722) yılında vefat etmiştir. (Köksal, 2014) Sâdıkî, Kayseri’de Çifteönü 

ilerisinde “Eyüler Kabristanı”nda meftundur (Güven 2000: 28). 

 

2. EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ 
 

Tasavvuftan önemli derecede etkilendiği görülen ve halk içinde saygı duyulan 

bir şeyh olduğu anlaşılan Helvacızâde Sâdıkî Mustafa Efendi’nin daha sade ve 

anlaşılması daha kolay bir dille yazdığı âşıkâne şiirleri yanında Arapça ve 

Farsça kelimelerle yüklü, vaaz üslubunu andıran, öğretici dini-ahlaki 

manzumeleri de bulunmaktadır. Bu manzumelerinde edebi bir kaygı 

gütmemiş, tarikat ehline dini ve ahlaki konularda bilgi vermeyi amaçlamıştır. 

Buna karşılık âşıkâne şiirlerinde ise rindâne üsluba yaklaştığı görülmektedir. 
 

Mutasavvıf şairlerin şiir yazmalarındaki temel amaç insanları tasavvufa davet 

etmektir. Dolayısıyla edebiyatı bir araç olarak kullanmışlardır. En çok 

kullandıkları nazım şekli ilahi olmuştur. Tekke şairleri ilahileri hem hece hem 

de aruz vezniyle yazmışlardır. Ancak bu şiirlerin aruz vezniyle yazılanlarında 

sanatsal kaygıdan ziyade dergâha müritleri davet etmek kaygısı olduğundan 

çoğu zaman veznin kusursuz olmasına riayet edilmemiştir ve bu nedenle vezin 

genellikle aksamıştır.   
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Helvacızâde Sâdıkî’nin incelediğimiz manzumelerinin tamamında aruz vezni 

kullanılmıştır. Bu manzumelerde de bahsettiğimiz nedenlerden dolayı veznin 

mükemmel olmadığı, aksaklıkların olduğu gözlemlenmiştir. Sâdıkî, 

manzumelerinde genelde aynı birim ve şekilleri kullanarak, çoğunlukla 

sanatsal kaygı gütmeden tasavvufi amaçlarla manzumeler yazmıştır. 

İncelediğimiz manzumelerin tamamı beyit nazım birimiyle yazılmış ve 

aa/ba/ca/da... kafiye örgüsü kullanılmıştır. Bu tek tip, standart kullanımın 

altındaki temel sebep de edebiyatın mutasavvıf şairlerce bir araç olarak 

kullanılmasından ileri gelir. Helvacızâde Sâdıkî manzumelerinde; tevhid, 

münacat, naat, nazire, mersiye gibi nazım türlerini kullanmıştır.  

 

Kendisinin mutasavvıf olduğu bilinen Helvacızâde Sâdıkî Mustafa Efendi’nin 

manzumelerinde tasavvufun etkisi önemli derecede hissedilmektedir. 

Şiirlerinde; ölüm, ahiret, ölümden sonra insanın başına gelenler, kabir azabı, 

ibadet, dünyanın geçiciliği, anne babaya saygının önemi, karamsarlık, 

umutsuzluk, peygamber sevgisi, hamd ve şükür, dünyanın kötülüğü, 

umduğunu bulamama gibi konuları işlemiştir.  

 

Dini bilgilere ve dini eserlere vâkıf olduğu anlaşılan Helvacızâde Sâdıkî’nin 

kendisinden önce yaşamış önemli şairlerden de haberdar olduğu ve onları da 

okuduğu, bu şairlere yazmış olduğu nazirelerden tespit edilmiştir. İncelemiş 

olduğumuz manzumeler arasında elden gider ve böyle bilmezdim seni redifli 

manzumelerinin Avnî (ö. 1481) ve Revânî (ö. 1524)’ye nazire olduğu 

anlaşılmaktadır. Avnî’nin:  

 

 Sâkîyâ mey vir ki bir gün lâle-zâr elden gider 

 Çün irer fasl-ı hazân bâğ ü behâr elden gider (Doğan, 2016: 218) 

 

matla beyitli ve 5 beyitten oluşan rindâne gazelini, Sâdıkî tasavvufi 

düşüncelerle yoğurmuş ve ona 10 beyitlik bir nazire yazmıştır: 

 

 ʿAklıñı cemʿ eyle başa bu cihān elden gider  

 Ẕāt-ı kāmil ḳıl tedārik cism ü cān elden gider (B: M.15/1) 

 

 Dil uzatma kimseye kendiñde bil noḳsān-isen 

 Żāyiʿ itme ʿömrüñi kim nāgihān elden gider  (B: M.15/2) 

 

Sâdıkî’nin bestelenmiş manzumesi olan böyle bilmezdim seni redifli manzume  

de Revânî’nin: 
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 Bî-vefâ dildâr imişsin böyle bilmezdüm seni 

 Hem-dem-i agyâr imişsin böyle bilmezdüm seni (Avşar, 2017: 460) 

 

matla beyitli gazeline yazılmış bir naziredir. Sâdıkî, dünyada umduğunu 

bulamamıştır ve ondan yakınmaktadır, onun aslı olmayan geçici bir heves 

olduğunu, kimsenin dünyada kalıcı olamayacağını söylemektedir: 

  

 Bir fenā dünyā imişsin böyle bilmezdim seni 

 Aṣlı yoḳ sevdā imişsin böyle bilmezdim seni (B: M.16/1) 

 

 Gel berū dur dünyā ḳonanı göçer ṭurmaz gider 

 Kimse olmaz bu dünyede devlet ile pāyidār (C: M.19/12) 

 

Sâdıkî, geçici bir hevesten ibaret olan dünyadan elini çekmiştir ve onun 

edepsiz, arsız olduğunu söylemektedir: 

 

 Ṣādıḳī el çekdi senden sen de andan çek eliñ 

 Bī-edeb bī-ʿār imişsin böyle bilmezdim seni (B: M.16/9) 

 

Tasavvufi etki altında olan her şair için ölüm konusu, etkileyici ve dehşetli 

manzaralar sunar. Helvacızâde Sâdıkî’nin manzumelerinde de ölüm teması 

çok yoğun bir şekilde hissedilmektedir ve şair ölüme dair manzaraları çeşitli 

kurgular içerisinde oldukça etkileyici bir biçimde şiirinde vermektedir: 

 

 Bir aġaçdan ata binüp götüreler dört kişi 

 Yerler altında ḳoyalar bu tenüñ mihmān ola (A: M.1/7) 

 

 Çöke ḳurtlar ḳuşlar ol nāzük tenüñi yemege 

 Mūr u māre mūnis olup cigerüñ biryān ola (A: M.1/8) 

 

 Ṭaġıla ḳabrüñ üstünden oḳıyan dōstlar ḳamu 

 Ḳamu tenhā ḳabr içinde başuña zindān ola (A: M.1/9) 

 

Helvacızâde Sâdıkî’nin ölüm içerikli en etkileyici manzumeleri,  C nüshasında 

Aḥvāliˈl-ḳubūr başlığı altında 72 beyitten oluşan, F nüshasında ise Beyān-ı 

Ṣādıḳī başlığı altında son 33 beyti bulunan manzumelerdir.    

 

Söz konusu manzumelerde, bir rivayete göre Allah’ın, geride bıraktıkları 

bedenlerini, ailelerini ve dostlarını görmek için izin isteyen ölülere destur  
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vermesi ve dünyaya ruhen geri dönen bu ölülerin karşılaştıkları manzaraların 

realist tasvirlerle verilmesi oldukça etkileyicidir:  

 

 Göresimiz geldi yā Rab vir bize destūr bu gün 

 Kim ziyāret idelüm tenlerimüz fiˈl-mezār (C: M.17/11) 

  

 İẕn ire ol dem Ḫudādan yügrüşüben varalar 

 Ḳabr içinde göreler tenlerini nolmış ῾ayān (C: M.17/12) 

 

 Et ṭamar gitmiş kemükler ḳurımış ḳalmış ḳafa 

 Ayırup incik ayaḳlar kemügini rüzigār (C: M.17/36) 

  

 Sökelüp kollar kemügi çeñe kemügi yatur 

 Bunları böyle göricek aġlaşalar zār u zār (C: M.17/37) 

 

Allah, ölülerin bu isteklerine destur verir ve ölüler buna sevinerek, geride 

bıraktıklarını görmek üzere dünyaya dönerler:  

 

 Varıñ evleriñüzi göriñ deye ol Ẕüˈl-celāl 

 Sevnişiben yügrüşüben tīz irişeler yayan (C: M.18/10) 

 

Ölülerin hayattayken sevdiği kimseler, artık başka şehirlere, başka evlere 

taşınmışlardır. Ancak ölüler, onları bulurlar. Kimi erkek ölünün eşi, başka bir 

adamla evlenmiş ve çocukları, babalarının yokluğunda boynu bükük bir halde 

kalmıştır: 

 

 Göreler kiminiñ ḫātūnın[ı] almış ġayrı er 

 Yavrıcaḳları ḳamu boynın egüp eyler fiġān (C: M.18/12) 

 

 Analarına ṣoralar n’oldu bizim babamuz 

 Āh idüp aġlar anası dir oġullar el-emān (C: M.18/13) 

 

 Babañuz topraklar altında yatur bu gün yalñuz 

 Yerine yatlar gelüp ẕabṭ etdi mülk-i ḫānüman (C: M.18/14) 

 

Dünyaya dönen ölüler arasında kadınlar da vardır. Kimi kadınların da eşleri, 

artık başka bir kadınla evlenmiştir. Ölmüş kadınlar, eşlerinin yeni evlendikleri 

kadınlardan, geride bıraktıkları çocuklarına ve eşlerine iyi davranmaları, 

onları incitmemeleri konusunda isteklerde bulunmaktadır.   
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Hayattayken özenle besleyip büyüttükleri çocukları, öz annelerini kaybetmiş 

ve gözleri yaşlı bir şekilde, kendilerine kötü davranan üvey anneye muhtaç 

kalmışlardır. Şair, duygusal bir üslupla ve sunduğu bu manzaralarla 

okuyanları etkilemeye çalışmaktadır: 

 

 Dögüben söger ḳovar ol sevgülü yavrıların  

 Düşmüş ügey ana eline gözi yaşı revān (C: M.18/20) 

 

 Der ki ḫātūn çünki geldiñ yerime aldıñ erim 

 Yavrıcaḳlarım esīr ki eyle anlara iḥsān (C: M.18/21) 

 

 Eyü söyle yavrıcaḳlarıma benim incitme  

 Egri baḳma ḳuzılarıma saña ḳalmaz cihān (C: M.18/22) 

 

 Ügey analar işini işleme luṭf eylegil 

 Ṭarılup çatma ḳaşıñ göziñ irişdirme fiġān (C: M.18/23) 

 

 Ḫōşca ṭut benim ḥelālim sevgülü yārimi hem  

 Ḫiẕmetin gör ḳaḳıyup sögme uzatma hem ziyān (C: M.18/24) 

 

Şair bu manzaraları, ölümden ibret almak ve dâr-ı yalan olarak tanımladığı 

geçici dünya hayatına bağlanmayarak ahirete hazırlanmak konusunda 

yazdığını manzumenin son beyitlerinde aktarır: 

 

 İmdi ey ḳardaşlarım fikir it bunı [sen] bu gün 

 Olmadın muḥtāc tedārik eyle ẕādı [sen] hemān (C: M.18/31) 

 

 Bunları duyduñ işitdiñ Ṣādıḳī sen de dürüş 

 Āḫiret saʿyın ḳoma elden dünyā dār-ı yalan (C: M.18/32) 

 

Devamındaki Beyān-ı Ṣādıḳī başlıklı manzumede de aynı kurgu vardır. Bayram 

günlerinde ölüler, geride bıraktıklarını görmek için Allah’tan izin isterler: 

 

 Hem iki bayrām güni geldikde cānlar cümlesi 

 Ḥakdan isterler iẕin dirler ḳamu yā Müsteʿān (C: M.18/4) 

  

  Dünyede evlerimüze varalum hep görelüm 

 Aḳrabāmuz dōstlarımuz görelüm diyeler hemān (C: M.18/5) 
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  [Ḫātunumı] oġlumı ḳızcaġazım n’oldu bular 

 Dōstcaġāzım göreyim anlar ile yedimdi çoḳ nān (C: M.18/6) 

 

 Atacıġım anacıġım göreyim ḳardaşlarım 

 Hep göreyim yoldaşcıġım tā ki olam şādumān (C: M.18/7) 

 

Sâdıkî, ihvanlar için ibadet konularında nasihat-âmiz manzumeler yazmıştır 

ve ibadeti terk etmenin zararlarından bahsetmiştir: 

 

 Bil zevācir içre taḥrīr eyledi İbn-i Ḥacer 

 Kim namāzı terk idene var durur on beş żarar (A: M.2/1) 

 

Sâdıkî’nin peygamber sevgisi konulu manzumeleri de vardır: 

 

 Yā Resūlallāh cemālüñ nūrına ḳılsam naẓar 

 Hīç göñülde ẕerrece ḳalmaz gider jeng ü keder (A: M.6/1) 

 

Sâdıkî, Allah’a kul olup Hazret-i Muhammed’in ümmetinden olduğu için 

kendini emin hissetmektedir ve Allah’a hamd etmektedir: 

 

 Ḳıl Ḥaḳḳa ḥamd ü sena kim eyledi bize ῾aṭā 

 Ḳıldı bizi ümmetinden Muṣṭafānuñ ol Ḥudā (A: M.9/1) 

 

 Ḥaḳḳa ḳul olup Resūle ümmet olan kişinüñ 

 Yoḳ durur ṭamuda işi şübhe ḳılma iy gedā (A: M.9/2) 

 

Sâdıkî, ünlü dini ve tasavvufi eserleri okumuştur ve bunları manzumelerinde 

zikretmektedir: 

  

 Yazdı Kimyā-yı Sa῾ādet el-Ġazālī naḳlini 

 Ṣādıḳī kimyā dilerseñ ḳıymetine yoḳ bahā (A: M.8/15) 

 

 Naḳlini ṣorar iseñ yazdı Fuṣūlüˈẕ-Ẕākirīn 

 Ṣādıḳī fiḳr eyle kim olmayasın [hiç] şermsār (A: M.10/7) 

 

 Ḫaṣā’iṣ yazdı naḳlini bu söze i῾timād eyle  

 Bu beyti Ṣādıḳī ezber idüben bulasın cennāt (A: M.11/3) 
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  Ravża yazdı naḳlini her kim ῾amel ḳılur ise  

 Gündüzi ῾ıyd olur anuñ gicesi Ḳadr ü Berāt (A: M.12/10) 

 

Sâdıkî, manzumelerinde zamanenin kötülüğünden ve insanların 

vefasızlığından şikâyet etmekte ve hakikati gözeten bir vefa ehlinin bile 

kalmadığını söylemektedir: 

 

 Ṣaḳın hīç keşf-i rāz etme zamān ḫalḳına [sen] ey cān 

 Bulınmaz bir vefā ehli ḥaḳīḳat gözedür yārān (C: M.20/1) 

 

Bütün işlere ihanet girmiş, düzgün iş kalmamıştır: 

  

 Ḳamu ṣan῾atlara girdi ḫıyānet ḳalmadı saġ iş 

 Ḳatı mesrūr olup şeyṭān henüz iġvādadur elān (C: M.20/4) 

 

Sâdıkî, sosyal hayat içerisinde yer alan meslek erbablarından söz ederek 

maddi çıkar için dinlerini dünyaya sattıklarından şikayet eder: 

  

 Gözi görse iki aḳça ki baḳḳal ile ḫabbāzıñ 

 Dini dünyāya bey῾ idüp ḳılur ṭā῾ātini talan (C: M.20/5) 

 

Sâdıkî, gelip geçici olan bu dünyayı bir değirmene benzetmektedir. Ona göre 

bu değirmenin üst taşı gökler, alt taşı yerdir ve her saat yüz binlerce insanı 

öğütmektedir:   

 

 İşbu fānīnüñ misāli bir degirmen gibidür 

 Üst ṭaşı gökler ü alt taşı yir oldı āşikār (A: M.10/2) 

 

 Ögüdür her sā῾at içre nice yüz biñ tenleri 

 Arpa buġday yimez aṣlā ḥırṣ ıla yer misl-i mār (A: M.10/4) 

 

 Ḳorḳ degirmen sāḥibinden emrine it imtisāl  

 Oldurur Allāhu Vāḥid Ḥayy u Rabb Perverdigār (A: M.10/6) 

 

Sahibinin Allah olduğu bu değirmende Azrail’i de değirmenciye benzetmekte ve 

onun dakik olduğunu söyleyerek A῾raf suresi 34. ayete telmihte 

bulunmaktadır: 
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 Daḫı ʿAzrāʾil degirmenci misāli hem daḳīḳ 

 Oldı emvātuñ misāli hem çuvāl misl-i mezār (A: M.10/5) 

 

Anne baba hakkı ve anne babanın önemi de manzumelerde işlenmiş 

konulardandır. Bu konuyu içeren manzumede yine bir ayete telmihte 

bulunulmuştur. Anne ve babanın kızıp sinirlenmesine evlad ''öf'' bile 

dememelidir: 

 

 Ḍarbına ḳaḳımasına öf diyüp ṭarılmamaḳ 

 Ḳaḳımayup başlarına itmemek luṭf-ı ῾ayān (A: M.14/3) 

 

beyitinde İsra suresi 23. ayete telmih vardır. Ayetlerin yanı sıra anne baba 

hakkıyla ilgili hadis-i şerife de başvurulmuştur: 

  

 Ḥaḳḳ-ı ümm ġalibdür ebden ḳıl haẕer ῾āḳ olmadan  

 Gör ne buyurdı ḥadīs içre bize Faḫr-i Cihān (A: M.14/10)  

 

 Bir kişi ger vālideyne ῾āḳ olursa şüphesiz  

 Nār-ı dūzeḫdür yataġ[ın] ṭutar anda ol mekān (A: M.14/11) 

 

Babanın evlat üzerinde yerine getirmesi gereken birtakım görevleri vardır. 

Sâdıkî bir mutasavvıf şair kimliğiyle bu görevleri şiirine serpiştirmiş ve adeta 

şiiri kullanarak Müslüman halka bunları öğretmeyi amaçlamıştır. Buna göre 

bir babanın evlat üzerinde dört görevi vardır. Bunlar çocuğa güzel bir ad 

koyup kulağına ezan okumak, sünnet ettirmek, din eğitimi vermek ve saliha 

bir kadınla izdivacını sağlamaktır:   

  

 Hem baba üstünde evlāduñ ḥuḳūḳı dört dürür 

 Birisi ṭoġduḳda ismin ḫōş ḳoya eyde eẕān (A: M.14/8) 

 

 Birisi itmek ḫıtān anı biri ta῾līm-i dīn 

 Birisi ṣāliḥa-i ḥātūnı tezvīcdür ol ān (A: M.14/9) 

 

Hemen her divan şairinin genel özelliklerinden biri olan kendini hakir görme 

tavrı Helvacızâde Sâdıkî’de de göze çarpar. Manzumelerinde dahi çokça 

vaazeden ve öğütler veren Sâdıkî, mütevazı bir şekilde bu öğütlere uymak 

konusunda kendisinde de eksikliklerin olduğunu söylemekte ve kendisine de 

nasihat etmektedir: 
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  Ṣādıḳī aṣlā günāhdan ġayrı yoḳ kāruñ senüñ 

 Tevbe it fażl-ı Ḥaḳḳa bil baġla dā’im iy imām (A: M.4/12) 

 

 Ṣādıḳī bunuñ birisi sende yoḳdur bil edeb 

 Ṭā’ib ol ῾aḳluñı başa cem῾ idüp itme ziyān (A: M.14/15) 

 

 Va῾z iderseñ kendüñe it ba῾dehu mü’minlere 

 Ġayret it ῾ömrüñ bāġına irmeden bād-ı ḫazān (A: M.14/16) 

 

 Gel imdi Ṣādıḳī cehd it göre gör kendi ῾aybıñı 

 Du῾ālar ḳıl ḫulūṣ ıla ki raḥmet eyleye Raḥmān (C: M.20/7) 

 

Helvacızâde Sâdıkî tarikat ehlindendir. Şair Belîğ’in babası Kayseri müftüsü 

Ali Nisârî Efendi’nin ölümü üzerine bir mersiye yazmıştır ancak kadıların, 

müftülerin, beylerin kapılarına, hizmetlerine girmeyi değil, dergâh-ı Mevlâ 

olarak tabir ettiği dergâha tabi olunmasını kendine ve dolayısıyla insanlara 

öğütlemektedir: 

 

 Ḳāżī müftī beg aġalar ḳapusına varmaġıl 

          Dergeh-i Mevlāya yüz sür bul ḥayāt-ı cāvidān (A: M.18/33) 

 

Şair, incelediğimiz manzumeler içinde yalnızca bir beyitte Helvacıoğlu adını 

kullanmıştır: 

 

 Ol güni fikr eyle ey Ḥelvācı Oġlu Ṣādıḳī 

 Göçmeden cānın bedenden eyle derdiñe dermān (C: M.17/39) 

 

Helvacızâde Sâdıkî’nin mecmuasının bulunduğu bilinmektedir. Bu 

mecmuanın eksik bir nüshası Rasim Deniz Özel Kütüphanesi’nde, hacimli bir 

nüshası da M. Fatih Köksal Özel Kütüphanesi’nde bulunmaktadır. Yani 

Helvacızâde Sâdıkî’nin 130 yapraklık düzenlenmemiş bir divanı 

bulunmaktadır. (Köksal, 2014)  

 

Bunların dışında, çeşitli yazma eserlerde muhtelif manzumeleri 

bulunmaktadır. Bunlar şiirlerinin beğenildiğini, sevildiğini ve okunduğunu 

gösteren delillerdir. Şiirlerinin beğenildiğinin bir diğer göstergesi ise 

bestelenmiş şiir veya şiirlerinin olmasıdır. Bunlardan biri de böyle bilmezdim 

seni redifli manzumesidir. Bu manzumenin ilk iki beyiti Muallim İsmail Hakkı  

Bey (1865-1927) tarafından muhayyer makamında bestelenmiştir.  
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Ancak güftenin Helvacızâde Sâdıkî’ye ait olduğu bugün bilinmemektedir ve 

bazı kaynaklarda İsmail Hakkı Bey’e ait olduğu şeklinde bir bilgi yanlışlığı söz 

konusudur. Bu manzumenin şahsi kitaplığımızdaki nüshada dokuz beyitinin 

tamamının bulunması ve nüsha eksik olduğu için eksik de olsa bir beyitinin 

de E nüshasında bulunması bestelenmiş bu manzumenin Helvacızâde 

Sâdıkî’ye ait olduğunu kanıtlamaktadır. 

 

 

3. NÜSHALARIN TASNİFİ 

Sâdıkî mahlasını taşıyan çok fazla şair olması, bizim incelemiş olduğumuz 

manzumelerin yazarı olan Helvacızâde Sâdıkî’nin şiirlerini tespit edebilme 

konusunda önemli bir problem oluşturmaktadır. Genellikle ölüm, ahiret, 

karamsarlık gibi konuları işlemesi ve nüshalarda Helvacızâde, Helvacıoğlu ve 

Helvacızâde Mustafa Efendi adlarının da yazması çalışmanın konusu olan 

Sâdıkî’nin şiirlerini aynı mahlası taşıyan şairlerden ayırarak tespit 

edebilmemiz konusunda önemli bir ayırt edici nokta olmuştur. Bu konuda 

nüshalar arasında bize şairin kim olduğu bilgisini en net şekilde veren nüsha 

D nüshasıdır. Ulaştığımız nüshalar içerisinde Helvacızâde ve Mustafa Efendi 

adlarının birlikte anıldığı tek nüsha bu nüshadır.  

 

Sâdıkî mahlasıyla içerisinde şiirler bulunan çok fazla yazma eser çeşitli 

kütüphanelerde kayıtlıdır. Ancak bunların bir kısmı Helvacızâde Sâdıkî’nin 

şiirlerini içermektedir. Helvacızâde Sâdıkî’nin şiirlerini içeren tespit 

edebildiğimiz el yazması nüshalar şunlardır:   

 

3.1. A Nüshası 

Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu’nda 06 Mil Yz A 2433/8 numarasıyla 

kayıtlı olan nüshadır. İstinsah tarihi 1198 (1783) olarak verilen nüshanın 

müstensihi belli değildir. Nüsha, harekeli nesih yazıyla yazılmıştır. Helvacızâde 

Sâdıkî’nin şiirleri bu nüshada 179b-184a yaprakları arasında bulunmaktadır. 

İçerisinde Helvacızâde Sâdıkî’ye ait 16 manzume yer almakla birlikte bu 

manzumelerden ikisi eserin kondisyonu nedeniyle okunamamaktadır. Bu iki 

manzume çalışmamıza dâhil edilememiştir. Bu nüshada bulunan ve iki 

manzume dışında çalışmamızda metnini verdiğimiz manzumeler 15 beyitlik 

Rıḫlet-i Āḫiret ana başlığı altındaki alt başlıklar ile verilmiş 16 manzumeden 

ibarettir. Bu manzumelerde; ölüm, ahiret, namaz ve ibadetler, peygamber 

sevgisi, dünyanın gelip geçiciliği, karamsarlık, anne babaya saygının dini 

açıdan önemi, müritlere vaazlar gibi konular işlenmiştir. Nüshanın ketebe 

kaydı şu şekildedir:   Temme bi-῾avniˈllāhiˈl-Melikiˈl-Vehhāb sene 1198 
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3.2. B Nüshası 

B nüshası 2017 yılında Ankara’da bir sahaftan Helvacızâde Sâdıkî’nin 

manzumelerini içermesi dolayısıyla tarafımızca satın alınmıştır. Nüsha, 

içerisinde Süleyman Çelebi’nin Vesîletü'n-necât adlı mevlidinin, Geyik, 

Kesikbaş, Hz. Fatma gibi destan veya halk hikâyelerinin ve ilahilerin 

bulunduğu 58 varaklık bir yazma eserin 47a-50b varakları arasında 

bulunmaktadır. Eserin başı tam ancak sonu eksiktir. Helvacızâde Sâdıkî’nin 

manzumelerini taşıyan kısımda eksik bulunmamaktadır. Nüsha içerisinde 

Helvacızâde Sâdıkî’ye ait 4 manzume vardır. Nüsha, harekeli nesih yazı ile 

yazılmıştır. Nüshada tarih belirtilmemiştir ancak yazı, kâğıt ve dil 

özelliklerinden nüshanın 19. yüzyılın ilk yarısında yazıldığını tahmin 

etmekteyiz.  

 

B nüshasının içerisindeki dört manzumeden ikisi A nüshasında da 

bulunmaktadır. Bu iki manzume tenkitli olarak incelenmiştir. Ancak edebi 

açıdan ve dil açısından daha güvenilir olan nüsha A nüshasıdır.  Nüshanın 

tarih bulunmayan ketebe kaydı şu şekildedir:  

 

 ḥarrerehüˈl-fakīrüˈs-seyyid Şehābeˈddīn ibn Seyyid ῾Alī min nesl-i āḫī 

Şerāfeˈddīn velī raḥmetullāhi ġafarallāhu ʿaleyhi oḳuyanlardan bir du῾ā ricā 

olunur Allāh Te῾ālā murādlar ile mesrūr eyleye āmīn yā mu῾īn  

 

3.3. C Nüshası  

C nüshası, Milli Kütüphane’de Eskişehir İl Halk Kütüphanesi Koleksiyonu’nda 

26 Hk 61/6 numarasıyla kayıtlıdır. Helvacızâde Sâdıkî’ye ait manzumeler 

nüshanın 164b-166b varakları arasında bulunmaktadır ve üç manzumeden 

ibarettir. Nesih yazıyla yazılmıştır. Nüshanın istinsah tarihi 1185 (1771)’dir ve 

eserin müstensihi Mustafa Alî b. Süleyman’dır. C nüshasında bulunan 

manzumeler diğer nüshalardan A, B ve E nüshalarında bulunmamaktadır. Bu 

manzumeler içinde 72 beyitten oluşan Beyān-ı Aḥvāliˈl-Ḳubūr adlı manzume 

dikkat çekicidir. Manzumede, ölenlerin bedenlerinin başına gelenler, bu ölmüş 

kişilerin ruhlarının, ailelerini ve dostlarını görmesi için Allah’tan izin alarak 

dünyaya gelmesi ve buradaki gerçekçi tasvirler oldukça başarılı olmakla 

birlikte bu manzaralar yoğun bir duygusal anlatımla verilmektedir. 

 

3.4. D Nüshası 

D nüshası, Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu’nda 06 Mil Yz A 9718/9 yer 

numarası ile kayıtlı bulunan nüshadır. Nüshada istinsah tarihi, ketebe kaydı 

ve müstensih bilgisi bulunmamaktadır.  
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Yazı, kâğıt ve dil özelliklerinden nüshanın XVIII. yüzyılın ikinci yarısına ait 

olduğunu düşünmekteyiz. Nüshada Helvacızâde Sâdıkî’nin şiirleri 78b-107a 

varakları arasında yer almaktadır. Her varakta 8-10 civarı beyit 

bulunmaktadır. 

  

D nüshasının katalog bilgisinde yazar adı Sadıki Mustafa Efendi olarak 

verilmiştir. Ancak müellif adının bulunduğu 78b varağında müellif adı Helvācı-

zāde Ṣādıḳī Muṣṭafā Efendi şeklindedir. Helvacızâde adının kısmen silinmiş 

olması, nüshanın katalog bilgisini hazırlayanlarca görülememesine ve bilginin 

eksik verilmesine yol açmış olmalıdır. Bu kısmın okunması sayesinde Sâdıkî 

Mustafa Efendi’nin Helvacızâde adıyla da tanındığını anlamış olmaktayız.   

 

3.5. E Nüshası 

E nüshası, Milli Kütüphane’de, Eskişehir İl Halk Kütüphanesi 

Koleksiyonu’nda 26 Hk 618/1 numarasıyla kayıtlıdır. İstinsah tarihi ve 

müstensih bilgisi bulunmamaktadır. Ancak yazı, kâğıt ve dil özelliklerinden 

19. yüzyıla ait olduğunu düşünmekteyiz. Harekeli nesih yazıyla yazılmıştır. 

Başı ve sonu bulunmayan nüsha çok dağınık olduğu için çalışmamıza dâhil 

edilmemiştir. 

 

3.6. F Nüshası 

F nüshası, Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu’nda 06 Mil Yz A 2810/2 yer 

numarasıyla kayıtlıdır. Helvacızâde Sâdıkî’ye ait manzumeler nüshanın 49b-

58a varakları arasında bulunmaktadır. Bu kısım Beyān-ı Ṣādıḳī başlığıyla 

başlamaktadır. Manzume, C nüshasında bulunan Beyān-ı Aḥvāliˈl-ḳubūr 

başlıklı manzumenin son 33 beyitidir. Harekeli nesih yazı ile yazılmıştır. 

 

3.7. G Nüshası 

Almanya Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları Koleksiyonu’nda 

Ms.or.quart.1488 yer numarasıyla kayıtlı olan Mecmû'a-i Eş'âr’da, Sâdıkî 

Helvâcı-zâde Mahmûd Efendî (öl. 1653/1064)’ye ait 40a-68a varakları 

arasında manzumeler yer almaktadır. Ancak kütüphanenin dijital ortamında 

kondisyonun düşük olması nedeniyle eserin pozları erişime kapalıdır. 

Helvâcızâde Mahmûd Efendî ile bizim çalışmamızda konu edindiğimiz 

Helvacızâde Sâdıkî Mustafa Efendi farklı kişilerdir. Ancak Helvâcızâde 

Mahmûd Efendî yalnızca bu nüshanın katalog bilgilerinde Sâdıkî olarak da 

anılmaktadır. Dolayısıyla bu nüshada bahsedilen manzumelerin ait olduğu 

şairin adının, katalog bilgisini verenlerce karıştırılmış olması ihtimali vardır. 

Almanya Milli Kütüphanesi’ndeki bu yazma erişime kapalı olması nedeniyle  
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incelenememiş, bu konu aydınlığa kavuşturulmamıştır ve nüsha çalışmamıza 

dâhil edilememiştir. 

 

 

4. METİNLER 

 

[A. 179b] 

 

1 

Rıḥlet-i Āḫiret 

 

Vezin: _ . _ _ / _ . _ _ / _ . _ _ / _ . _ 

 

1.  Bir gün burc-ı fenādan göçmege fermān ola 

 Ḳurula cengāl-i ecel bir ulu kervān ola1 

 

2. Ḳala gözler görmeden hem ḳulaġıñ işitmeye 

 Yıḳıla beden sarāyı ḫāk ile yeksān ola 

 

3. Ṭatlu cānıñı bedenden ala ʿAzrāʾil gelüp 

 Ṣoyalar nāzik libāsıñ bu teniñ ʿüryān ola 

 

4. Taḫta üzre yatıruban yuyalar güzel2 teniñ 

 Yaḳasız yeñsiz ṭon ıla vaḥdetiñ seyrān ola 

 

5. Dökesin māl ıla mülki ḫānümanı terk idüp 

 Elvedāʿ idüp ḳamuya bir ʿaceb cevlān ola3 

 

6. Aġlaşalar yavrılarıñ4 yırtalar yaḳaların 

 Aġlamakdan ḥasret ile gözleri giryān ola 

 

7. Bir aġaçdan ata binüp götüreler dört kişi 

 Yerler altında ḳoyalar bu tenüñ mihmān5 ola 

 

                                                           
1 B: - 
2 B: nāzik 
3 B: Dökesin cümle libāsı bu fenāyı terk idüp / Elvedā῾ idüp fenādan bir ῾acep cevlān ola 
4 Metinde: yavrıların 
5 B: peymān 
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8. Çöke ḳurtlar ḳuşlar ol nāzük tenüñi yemege 

 Mūr u māre mūnis olup cigerüñ biryān ola 

 

9. Ṭaġıla ḳabrüñ üstünden oḳıyan dōstlar ḳamu 

 Ḳamu tenhā ḳabr içinde başuña zindān ola 

 

10. Çoḳ῾aḳrepler [ü] yılanlar gül teniñi yimege 

 Ḳarıncalar [gelüp] yiyüp cigeriñ büryāñ ola6 

 

11. Gele münkerle nekīr anda ide saña suʾāl         

 Heybetinden zehreler çāk ola dil ḥayrān ola 

 

12. Ger şaḳāvetle göçerseñ nice[dür] ḥāliñ senüñ 

 Yidigiñ zaḳḳūm-ı żarīʿ geydigiñ ḳaṭrān ola 

 

13. Luṭf idüp Mevlā eger īmān ıla göçer iseñ 

 Ḥūriler mūnis yerüñ bāġ ıla būstān ola7 

 

14. Ḳoyasın maḥşer gününde yüzi aḳ şādān olup 

 Hem şefīʿiñ Aḥmed-i Muḫtār ıla Ḳur’ān ola 

 

15. Ġayret eyle Ṣādıḳī gel ʿömrüñ āḫir olmadan 

 Yoldaşuñ tā ṣoñ nefesde dīn ile īmān ola 

 

16.8 Ḳıl ḫulūṣ üzre nasīḥat cümle müʾmin ḳullara  

 Tā elüñde rūz-ı maḥşer hüccet-i bürhān ola 

 

2 

Der-Beyān-ı ʿUḳūbet-i Tārikuˈṣ-Ṣalāt  

 

Vezin: _ . _ _ / _ . _ _ / _ . _ _ / _ . _ 

 

 

1. Bil zevācir içre taḥrīr eyledi İbn-i Ḥacer 

 Kim namāzı terk idene var durur on beş żarar [A. 180a] 

 

                                                           
6 A: - 
7 B: Ger hidāyet irüben īmān ile göçer iseñ / Ḥūrular mūnis yeriñ hem baġ ile būstān ola 
8 B: - 
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2. Beş żarar dünyāda üci ḥīn-i nezʿ içre durur 

 Üçi ḳabr içre ḳıyāmetde olur derdi ḫaṭar 

 

3. İbtidā ol beş ki dünyāda işit ḫavf eylegil 

 ῾Ömri az olur yüzinde nūr olmazdı beşer 

 

4. Ḥaḳ ḳabūl itmez du῾āsın hem ḳamu müʾminlerüñ 

 Anuñ üstine ḳabūl olmaz du῾āsı iy püser 

 

5.  Daḫı sāʾir ṭā῾atine bil sevāb virmez Ḫudā 

 Ḥīn-i nezʿinde işit ne ola ḥāli ḳıl ḥaẕer 

 

6. Ḫōr olur hem aç olur ṣusız olur didi Resūl 

 Ḳabr içinde ne gelür başına diñle iy peder 

 

7. Ḳabr anı şol dem ṣıḳa ol ḥadde kim vaṣf olmaya 

 Cümle āzāde kemükler biri birine geçer 

 

8. Daḫı ḳabri üzre ṣu῾bān[ı] musallaṭ ide Ḥaḳ 

 Adı nedür şüccā῾ akra῾ heme oldur ẕī-hüner 

 

9. Ḳamcı var elinde bir kerre urur bī-namāzı 

 Yire geçer yanmaz emir olınur aña çıḳar 

 

10. Bir dişi var aġız içre ṭūlını ṣorar-ısañ 

 Ol dişüñ uzunlıġı bir günlük ola yol ḳadar 

 

11. Yapışuban çıḳarur yerden yine urur yire 

 Tā ḳıyāmet göriserdür bu ῾aẕābı ḳıl naẓar 

 

12. Diñle maḥşerde ne gelür ol ġarībün başına 

 Kim ḥisābı şiddet ile görilür uzaḳ sefer 

 

13. Hem ġażab ider Ḫudā hem ṭamuya dāḫil olur 

 Eline üç saṭırla mektūb olup böyle yazar 

 

14. Saṭr-ı evvel żāyi῾ itdi bu kişi Ḥaḳ ḥaḳḳını  

 Ṣānisi maḫṣūṣ Ḫudādan bil ġażab çoḳdur yazar  
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15. Saṭr-ı sālis żāyi῾ itdi nite-kim Ḥaḳ ḥaḳḳını 

Raḥmet-i Ḥaḳdan bu gün maḥrūm olup-sın dir berü 

 

16. Bil ḥadīs-i Muṣṭafā ile ṭurur naḳlüm benüm 

 Böyle buyurdı ḥabībuˈllāh ol ṣāḥib-sefer 

 

17. Ṣādıkī ḫavf eyle Ḥaḳdan ḳıl ḫulūṣ ıla namāz 

 Tā ki bir sā῾atde geçe elli biñ yıllıḳ sefer  

 

18. Müʾmin olan kimseye ol bir namāz ḳadri olur 

 Cidd ü sa῾y ile bul o gicedürür ḫayruˈl-beşer [A. 180b] 

 

3 

Der-Beyān-ı Zevāl-i Īmān 

 

Vezin: _ . _ _ / _ . _ _ / _ . _ _ / _ . _ 

 

1. Bil īmānsız gitmege nedür sebeb iy ẕī-vefā 

 Ṣaklaya Ḥaḳ bil yigirmi bir sebeb yazdı şifā 

 

2. Evvelā sūʾ-i i῾tiḳād ża῾f-ı īmān sāniyā 

 İstiḳāmedden ῾udūl itmek ṭoḳuz āzāde tā 

 

3. Ẕenb-i ıṣrār üzre olup şükr-i īmān itmemek 

 Ḳorḳmamaḳ īmān zevālinden ẓulüm itmek şehā 

 

4. Boş yerine çoḳ yemīn şarāb içmekdür biri    

 Hem nemīme hem ḥaseddür müʾmine olmaz revā 

 

5. Birisi ῾ucb eylemek hem terk-i ta῾dīl-i erkānı 

 Biri a῾mālin kesir bilmek bu da degil sezā 

 

6. Biri namāzda teḥāvün nisyānüˈz-zünūb 

 Vālideyne ῾āṣī olmaḳ eyleme zinhār cefā 

 

7. Hem kerāmet da῾vāsı itmek birisi iy ḥabīb 

 Biri üstāḍını incitmek ü müʾmine ezā 
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8. İtmemek ῾indeˈl-ḳırāʾat pes ezāna imtisāl 

 Ṣaḳlaya Rabbüm ῾umūmen cümle iḫvānı şehā 

 

9. Ṣadıḳī bunlarda taḳṣīr eyleme ḳıl iḥtirāz  

 Tā ki īmānuñ ola kalbüñde īmān-ı ῾aṭā   

  

4 

Der-Beyān-ı Fāʾidet-i Bükāʾiˈl-῾Aynüˈẕ-Ẕünūbiˈl-Kesīr 

 

Vezin: _ . _ _ / _ . _ _ / _ . _ _ / _ . _ 

 

1. Şöyle gelmişdür ḫaberde kim ola yevmeˈl-ḳıyām 

 Bir ḳulı dergāh-ı Ḥaḳḳa getüreler bī-ārām 

 

2. Virile a῾māl defteri ṣaġ elini uzada 

 Almaġa ol defteri ola ba῾īd andan tamām 

 

3. Ṣolın uzada ḳarīb ola ala ṣoldan anı 

 Göre kim içinde mektūb seyyiʾātı ki ıẓām9 

 

4. Yā İlāhī mā-fe῾altu diyü inkār eyleye 

 Emr ide Ḥaḳ cümle a῾żāsına söyleye benām  

 

5. Ḳultuhu diye lisān diye baṭaştu hem yedān    

 Diye ayaḳlar sa῾aytu hem ḳulaḳ semi῾tu rām 

 

6. Göz naẓartu zeneytu birle viriser cevāb 

 Ḳalısar ol ḳul taḥayyürde n’ola āḫir-kelām 

 

7. Gözlerinden şa῾r-ı vāhid iẕn-i Ḥaḳla söyleye 

 Diye kim sen dimedüñ mi iy Kerīm ῾ālī Ḫüdām [A. 181a] 

 

8.  Ḥaḳ na῾am diye şa῾r diye ki bu ẓālim ḳuluñ 

 Ben şehādet iderin ẓālim durur iy Lā-Yenām 

 

9. Līk beni gözyaşıyla ġarḳ idüp tevb’eyledi 

 Hem senüñ ḳorḳuñdan idi ol gözi yaşı müdām 

                                                           
9 Metinde: uẓām 
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10. Böyle didükde Ḫudā ῾afv eyleyiser ol ḳuluñ 

 Yirini ravżāt-ı cennāt eyleyüp vire ḫıyām 

 

11. İşbu luṭfı iy Raḥīmā eyle cümle ḳullara 

 Aġlayup yanup yaḳılup olalar ẕüˈl-iḥtirām 

 

12. Ṣādıḳī aṣlā günāhdan ġayrı yoḳ kāruñ senüñ 

 Tevbe it fażl-ı Ḥaḳḳa bil baġla dā’im iy imām 

 

5 

 Fī-Ṭalebiˈr-Rızḳ min Allāhu Te῾ālā 

 

Vezin: . _ _ _ / . _ _ _ / . _ _ _ / . _ _ _ 

 

1. Ġam u ferdāyı çekme dem bu demdür ey ġarīb insān 

 Muḳadder herkesüñ rızḳı eger bāy u [e]ger sulṭān 

 

2. Kimesne loḳmasın kimse yemez ger itse yüz biñ cehd 

 Ḫudādan āḫẕ ider rızḳın eger insān eger ḥayvān 

  

3. Yuvalarda ṭoyura vaḥşe ininde gelür rızḳı 

 Be hey ġāfil niçün ḥırṣ u ṭama῾la olasın cī῾ān 

 

4. Ki bir loḳma içün [kim] mīr ü ebvāb-ı selāṭīne 

 Düşüp lāyıḳ mı yüz sürmek var iken Rezzāḳuñ Sübḥān 

 

5. Aduñ ῾ālim işüñ cāhil vü füssāḳ ḥālidür ḥālüñ   

 Ḳıyāmet güni olduḳda bulasın nice biñ ḫüsrān 

 

6. Ḫudānuñ ism-i Rezzāḳuñ niçün inkār idersin sen 

 Seni bir ḳaṭre nuṭfeden yaratdı eyledi insān 

 

7. Utan iy ġāfil [ü] aḥmaḳ Ḫudāya istinād eyle  

 Unutma ῾ahd-i mīsāḳı yitürme dīn ile īmān 

 

8. Tevekkül eyle Mevlāya bu gün iy Ṣādıkī kemter 

 Münāṣib gözleyen alsun saña kāfī durur Yezdān 
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6 

Der-Vusūliˈr-Resūl Ṣallallāhu Te῾ālā ῾Aleyhi ve Sellem 

 

Vezin: _ . _ _ / _ . _ _ / _ . _ _ / _ . _ 

 

1. Yā Resūlallāh cemālüñ nūrına ḳılsam naẓar 

 Hīç göñülde ẕerrece ḳalmaz gider jeng ü keder 

  

2. ῾Āşıḳuñam10 ῾arż-ı dīdār eyle ḳılma iḥticāb 

 Buluban saña visāli irişe sem῾a ḫaber [A. 181b] 

 

3. Ḥaḳ Te῾ālānuñ ḥabībi sensin iy kān-ı ῾ulūm 

 Ẕerredür cümle ḫalāʾiḳ senden alurlar eser  

 

4. Ḫatm-i mürselsin daḫı hem zübde-i nūr-ı Ḫudā 

 ῾Arş-ı pāk üstünde ḳıldı seni Mevlā mu῾teber 

 

5. Ṣādıḳīye vir murādın ῾aybına ḳılma naẓar 

 Vaṣluñı rüʾyāda göster bulsun a῾dāya ẓafer 

 

7 

Der-Beyān-ı Fenā-yı A῾żā 

 

Vezin: _ . _ _ / _ . _ _ / _ . _ _ / _ . _ 

 

1. Bir gün ola görmeden ḳala güzel gözler hemān 

 Ṭutmaya11 eller yürümeye ayaḳlar iy cüvān 

 

2. Ṭutmaya bülbül lisānuñ ḳulaġuñ işitmeye 

 Büzile gül yüzleri rengi buña yokdur gümān 

 

3. Servi12-ḳadler bükülüp ḥāk ile yeksān olısar 

 Ḳara ṭopraḳ altı ola cümleye bir gün mekān 

 

4. Ṭaġıla cismüñ sarāyı pāre pāre et ile 

 Ġāfil olma ḳıl tedārik nevm-i ġafletden uyan 
                                                           
10 Metinde ῾āşıḳıñam şeklinde yazılmış, der-kenarda düzeltilmiştir. 
11 B: dutmaya 
12 B: selvi / Metinde: servü 
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5.  Bu sarāy ıla libāsa māla maġrūr13 olma kim 

 Ḳalısar ayruḳlara14 hem bozulur nām u nişān 

 

6.15 Seve gör ῾ālimleri ḳaç mübtedi῾lerden ṣaḳın 

 Tevbe eyle seyyiʾāta virmeden ḥasretle cān 

 

7. Senden evvel gönderüp dār-ı beḳāya zātıñı  

 Yüküñi cevherden eyle geçmeden bu kārvān 

 

8. Ḳıl ṣalāt-ı ḫamseyi ṭut ṣavmı vir māla zekāt 

 İḥtirāz eyle maḥārimden bulasın tā emān 

 

9.16 Yā İlāhī cümle mü’min ḳullarıña fażl it 

 Virme zebānīler ile rūz-ı maḫşerde emān 

 

10. Ṣādıḳī işbu ḫayālāta ṣaḳın aldanmaġıl 

 Her nefesde zikr-i Ḥaḳ olsun saña vird-i zebān17 

 

8 

Feżā’il-i Ḫamseˈṣ-Ṣalāt 

 

Vezin: _ . _ _ / _ . _ _ / _ . _ _ / _ . _ 

 

1.  Der-ḫaber oldı rivāyet kim didi nūr-ı Ḫudā 

 Var durur beyneˈl-ḫalāʾiḳ beş yoḳuş der Muṣṭafā 

 

2. Anı ḳaṭ῾ etmez aruḳlar ḳıl tedārik iy kişi  

 Ḥāżır it zād u ẕaḫīre gör ῾ilācın evvelā 

 

3. Birisi mevt ῾uḳbasıdur hem anuñ [kim] ġuṣṣası 

 Sānii ḳabr ile anuñ ṣıḳmasıdur bī-mirā [A. 182a] 

 

4. Sālisinci münkereynüñ hem suʾāli heybeti  

 Rābi῾i oldı ṣırāṭ hem diḳḳatidür reh-nümā 

 
                                                           
13 A: ġarre 
14 B: vārislere 
15 B: - 
16 A: - 
17 B'de fazladan bir mısra daha bulunmaktadır: Tā şefī῾iñ ola yārın Ḥażret-i Faḫr-ı Cihān 
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5. Ḫāmisi mīzān anuñ hem ḫiffeti didi Resūl 

 İşidicek Bū Bekir ḥażretleri itdi bükā 

 

6. Aġladı ḥattā melāʾik küllühüm anda ῾ayān 

 Geldi Cebrāʾil Resūle didi iy ṣāḥib-livā 

 

7. Di Ebā Bekre işitmedüñ-mi yā Ṣıddīḳ sen 

 Külli derde var devā hem külli emrāża şifā 

 

8. Kim ṣalāt-ı ṣubḥı ḳılsa mevt aña āsān olur 

 Ġuṣṣasın görmez anuñ dir yā Resūl-i Kibriyā 

 

9. Kim ṣalāt-ı ẓuhrı ḳılsa ḳabr ile hem żaġaṭı   

 Aña āsān ola bī-şek görmeye renc ü ῾anā 

 

10. Münkereynüñ hem suʾāli heybeti āsān olur 

 Kim ṣalāt-ı ῾aṣr iderse ḫulūṣı ile edā 

 

11.  Hem ṣalāt-ı maġribi ḳılsa ṣırāt āsān olur 

 Ḳorḳusı olmaz anuñ yil gibi geçer bī-eẕā 

 

12. Kim ῾ışāyı bā-ḥużūriˈl-ḳalb edā iderse ger 

 Olısar mīzān aña āsān didi peyk-i Ḫudā 

 

13. Ulu devletdür ṣalāt-ı ḫamse cümle ḳullara 

 Līk ḳūmū ḳānitīn geldi kelām-ı Rabbenā 

 

14. Baḫtulu ol ḳul ki sünnet üzre beş vaḳit kılup 

 Der-῾aḳab el açuban dergāhdan isteye ῾aṭā 

 

15. Yazdı Kimyā-yı Sa῾ādet el-Ġazālī naḳlini 

 Ṣādıḳī kimyā dilerseñ ḳıymetine yoḳ bahā 

 

16. Ḳıl ṣalāt-ı ḫamsi eyle hem ri῾āyet Ḥaḳḳına 

 Bī-ḥisāb girüp cināna bulasın anda[n] liḳā 

 

 

9 

Der-Beyān-ı Ḥamd ü Şükrüˈl-İ῾ṭā’ Rabbenā Lenā 
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Vezin: _ . _ _ / _ . _ _ / _ . _ _ / _ . _ 

 

1. Ḳıl Ḥaḳḳa ḥamd ü senā kim eyledi bize ῾aṭā 

 Ḳıldı bizi ümmetinden Muṣṭafānuñ ol Ḫudā 

 

2. Ḥaḳḳa ḳul olup Resūle ümmet olan kişinüñ 

 Yoḳ durur ṭamuda işi şübhe ḳılma iy gedā 

 

3. Ehl-i Ḳurʾānuz ṣıyām ayını ṭutanlardanuz 

 Sūre-i Yāsin ü Ṭāhā oldı bize reh-nümā [A. 182b] 

 

4. Va῾de ḳıldı anı oḳuyanlara Perverdigār 

 Ḳomaya ṭamuya vire aña luṭfından ῾aṭā  

 

5. Fātiḥā sūresini ṣorar iseñ kim oḳusa 

 Nār olur aña ḥarām diyü buyurdı Muṣṭafā 

 

6. Sūre-i İḫlāṣı ṣorma ῾aḳl irmez günāḥına 

 Fażlına lāyıḳ degil kim oḳuyanları yaḳa 

 

7. Nefy ü isbāt idüben Ḥaḳ bir dirüz Aḥmed Resūl 

 Böyle iḳrār iderüz her demde der-ṣubḥ u mesā 

 

8. Fażl-ı Rabba Ṣādıḳī bil baġla idüp ittikāl 

 Dest-girüñ Ḥaḳ ola [vü] hem şefī῾üñ Muṣṭafā 
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Der-Beyān-ı Fenā-yı Dünyā 

 

Vezin: _ . _ _ / _ . _ _ / _ . _ _ / _ . _ 

 

1.  Meyl idüp dünyāya aldanma degildür bu ḳarār 

 Ṭaġıdur dernekleri ḳılur vücūdı tārumār 

 

2. İşbu fānīnüñ misāli bir degirmen gibidür 

 Üst ṭaşı gökler ü alt taşı yir oldı āşikār 

 

3. Cümle maḫlūḳāt içinde dāne mislidür anuñ 

 Daḫı devrān çarḫ gibidür [ü] döner hem ṣad-hezār [A. 183a] 
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4. Ögüdür her sā῾at içre nice yüz biñ tenleri 

 Arpa buġday yimez aṣlā ḥırṣ ıla yer misl-i mār 

 

5. Daḫı ʿAzrāʾil degirmenci misāli hem daḳīḳ 

 Oldı emvātuñ misāli hem çuvāl misl-i mezār 

 

6. Ḳorḳ degirmen sāḥibinden emrine it imtisāl  

 Oldurur Allāhu Vāḥid Ḥayy u Rabb Perverdigār  

 

7. Naḳlini ṣorar iseñ yazdı Fuṣūlüˈẕ-Ẕākirīn 

 Ṣādıḳī fiḳr eyle kim olmayasın [hiç] şermsār 

 

11 

Ḥayāt-ı Resūlullāh Ṣallallāhu ῾Aleyhi ve Sellem fī-ḳabrihi 

 

Vezin: . _ _ _ / . _ _ _ / . _ _ _ / . _ _ _ 

 

1. Diridür ḳabri içinde Resūl-i Faḫr-i Mevcūdāt 

 İḳāmet hem eẕān birle ṣalāt ider o ῾ālī-ẕāt 

 

2. Anuñ-çün yoḳdur ezvāc-ı Resūle ῾iddet iy ῾āḳil 

 Resūlüñ ravżası bī-şek olupdur ravża-i cennāt 

 

3. Ḫaṣā’iṣ yazdı naḳlini bu söze i῾timād eyle  

 Bu beyti Ṣādıḳī ezber idüben bulasın cennāt 

 

12 

Mevā῾iẓüˈl-İḫvān 

 

Vezin: _ . _ _ / _ . _ _ / _ . _ _ / _ . _ 

 

1. Dir Enes ḥażretleri buyurdı Faḫr-i Kāināt 

 Vardur üç nesne kefārāt daḫı üç şey’ derecāt [A. 183b] 

 

2. Münciyāt üç mühlikāt üç ḥıfẓ idüp eyle ῾amel 

 Tā bulasın rūz-ı māḫşerde şedā’idden necāt 

 

3. Biri ṣovuḳ günde itmāmüˈl-vużūdur iy püser 

 İntiẓār olmaḳ namāza birisi ba῾deˈṣ-ṣalāt 
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4. Naḳl-i aḳdāmdur cemā῾ate kefārāt bu üçi 

 Bildürem saña derecātı [vü] daḫı nīk-ṣıfāt  

 

5. Biri iṭ῾āmüˈṭ-ṭa῾ām[dur] biri ifşāʾüˈs-selām 

 Nās uyurken hem ṣalāt itmek biri iy ῾āli-ẕāt 

 

6. ῾Adl ḳılmaḳ hem ġażab ḥālinde daḫı fiˈr-rıżā 

 Hem taṣadduḳ der-ġınā ḥālinde faḳrında sebāt 

 

7. Āşikāre gizlü hem ḫavf-ı Ḫudādur birisi 

 İster-iseñ ger necātı bu üçidür münciyāt 

 

8. Buḫl idüp uymaḳ hevāya nefsine ῾ucb eylemek 

 Pek haẕer ḳıl bu üçinden mühlikātdur mühlikāt 

 

9. Ṣādıḳī bu cevheri gel virme nādān eline 

 Yene ῾ālimler bilür ḳadrin anuñ fiˈl-kāˈināt 

 

10. Ravża yazdı naḳlini her kim ῾amel ḳılur ise  

 Gündüzi ῾ıyd olur anuñ gicesi Ḳadr ü Berāt 

 

11. Ger olursa bu yaḳında n’ola ḥālüñ gel uyan 

 ῾Āḳil iseñ tevbe eyle ḳoma fısḳ u seyyi’āt 
 

13 

Der-Beyān-ı Esbāb-ı Duḫūliˈl-Cennet Mineˈl-A῾māli 

 

Vezin: _ . _ _ / _ . _ _ / _ . _ _ / _ . _ 

 

1. İy ḥabībim saña bir bir ideyim diñle beyān  

 Cennete lāyıḳ olan a῾māl nedür bil iy cüvān  

 

2.  Biri kiẕbi etmemek hem birisi anuñ seḫā 

 Biri daḫı ḥubb-ı aṣḥāb-ı Resūl-i Muṣṭafā  

 

3. Nefsine ṣanduġını hem āḫara ṣanmaḳ biri 

 Biri daḫı cān ıla sevmek-dürür ῾ālimleri 

 

4. Uyḳu[yu] az uyumaḳdur hem ṭa῾āmı az yemek 

 Çoḳ ṣalavāt hem daḫı çoḳ çoḳ ẕikrullāh dimek  
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5. Biˈl-cemā῾at hem ṣalāt-ı ḫamseyi itmek edā 

 Ṣā’im olmaḳdur Ramażān ayını hem iy gedā 

                                                                           

6. Kişiyi cennāt-ı dīdāra bular lāyıḳ ider 

 Senüñ ile ḳabre yoldaş olmaġa bile gider [A. 184a] 

 

7. Hem Ḫudāya tābi῾ olmaḳ Ṣādıḳī cennet yolı 

 Ḳıl ῾amel kim olasın Mevlā ḳatında sen velī 
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Der-Beyān-ı Ḥuḳūkuˈl-Vālideyn ῾Alā El-Veledi 

 

Vezin: _ . _ _ / _ . _ _ / _ . _ _ / _ . _ 

  

1. Bil peder ḥaḳḳını evlād üzre añla iy cüvān 

 Her sözin ṭutmaḳ degilse ma῾ṣiyet itme gümān  

 

2. Hem ża῾īf olsa aña nuṣret idüp ῾avn eylemek  

 Her nesi var ise itmemek buḫul iy Müslimān  

 

3. Ḍarbına ḳaḳımasına öf diyüp ṭarılmamaḳ 

 Ḳaḳımayup başlarına18 itmemek19 luṭf-ı ῾ayān  

 

4. Her ne ḥāceti var ise bī-tevaḳḳuf ḳıl edā 

 Bulayım dirseñ eger nār-ı cehennemden amān  

 

5. Kendüden evvel iderse vālideyni intiḳāl  

 Yād ideler her du῾āda tīz unutmayup hemān 

 

6. Dōstlarınuñ ḥāṭırın yapmaḳ ziyāret-i ḳubūr  

 Eyleyüp her Cum῾ada ḳabri[ni] ziyāret yayan 

 

7. Borçları var ise ḳalmış mümkin olduḳça edā 

 Eyleyüp incinmeyeler raḥmet ide Müste῾ān  
 

8. Hem baba üstünde evlāduñ ḥuḳūḳı dört dürür 

 Birisi ṭoġduḳda ismin ḫōş ḳoya eyde eẕān  

                                                           
18 Metinde: başlarına hem 
19 Metinde: itmeye 
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9. Birisi itmek ḫıtān anı biri ta῾līm-i dīn 

 Birisi ṣāliḥa-i ḥātūnı tezvīcdür ol ān  
 

10. Ḥaḳḳ-ı ümm ġalibdür ebden ḳıl haẕer ῾āḳ olmadan  

 Gör ne buyurdı ḥadīs içre bize Faḫr-i Cihān  
 

11. Bir kişi ger vālideyne ῾āḳ olursa şüphesiz  

 Nār-ı dūzeḫdür yataġ[ın] ṭutar anda ol mekān 

 

12. Yirle gök arası itse ol ῾ibādāt bilmiş ol  

 Ḥaḳ ḳabūl itmez meger rāżī olalar vālidān 

 

13. Rāżī olsa bir kişiden vālideyni iy püser  

 Hem günāhı olsa yir gök ṭolusınca bī-kerān 

 

14. ῾Afvına maẓhar ḳılur Ḥaḳ῾ömrini eyler ziyād  

 Cennet-i a῾lāya ṭoġrı gire görmeye hevān  

 

15. Ṣādıḳī bunuñ birisi sende yoḳdur bil edeb 

 Ṭā’ib ol ῾aḳluñı başa cem῾ idüp itme ziyān 

 

16. Va῾z iderseñ kendüñe it ba῾dehu mü’minlere 

 Ġayret it ῾ömrüñ bāġına irmeden bād-ı ḫazān [B. 47a] 
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İlāhī-yi Ḥelvācı-ẕāde 
 

Vezin: _ . _ _ / _ . _ _ / _ . _ _ / _ . _ 
 

 1.   ʿAklıñı cemʿ eyle başa bu cihān elden gider  

 Ẕāt-ı kāmil ḳıl tedārik cism ü cān elden gider 
 

2. Dil uzatma kimseye kendiñde bil noḳsān-isen 

 Żāyiʿ itme ʿömrüñi kim nāgihān elden gider 
 

 

3. Gitmek içün gelmişizdir [biz] bu ḫarāba yaḳīn 

 Bil anı kim ġırre20 olma bī-gümān elden gider 

 

 

                                                           
20 Metinde: ġarre 
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4. Nakdiñi ḳal eyle ṣarrafıñ öñüne varmadan 

 Tükenir bir gün ʿömür vaḳti zamān elden gider 

 

5. Bāḳī ʿömrüñ nev-bahārı geçmeden eyle ʿamel 

 Olusar bir gün ḫazāna gülsitān elden gider 

 

6. ʿĀḳil oldur devletine dünyeniñ şāẕ olmaya  

 Fānidir bāḳī degildir nām u şān elden gider [B. 47b] 

 

7. Ad ile ṣāna dayanma terk ide gör benligi 

 Kimseye yoḳdur vefāsı ad u ṣān elden gider 

 

8. Gün bu gündür ḳıl tedārik āḫiret meydānına 

 Gözleme mal ıla cāhı kim bu şān elden gider 

 

9. Pādişāh olursañ āḫir giydigiñ kefen durur 

 Meskeniñ ḳabr olusardur mülk ü māl elden gider 

 

10. Ṣādıḳī meyl itme dünyā şöhretinden fāriġ ol 

 Cāh-ı dünyāya yılarken dil-i cān elden gider 
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İlāhī 
 

Vezin: _ . _ _ / _ . _ _ / _ . _ _ / _ . _ 

 

1. Bir fenā dünyā imişsin böyle bilmezdim seni 

 Aṣlı yoḳ sevdā imişsin böyle bilmezdim seni 

 

2. ʿAḳlı yoḳdur ol kişi kim meyl idesen cādūya 

 Bir denī bāzār imişsin böyle bilmezdim seni 

 

3. Her kim tābiʿ olsa saña zihriñi ol nūş ider 

 Bir zihr-i mār imişsin [sen] böyle bilmezdim seni [B. 48a] 

 

4. Her kimiñle yār olursan āḫir olursın ῾adū 

 Sāḫir-i ʿayyār imişsin böyle bilmezdim seni 
 

5. Ġırre idüp ṣayd idersin bülbül-i gūyāları  

 Bir ʿaceb mekkār imişsin böyle bilmezdim seni 
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6. Mālıña cāhıña aṣla yoḳ devām ile sebāt 

 Bir ḳurı ḳavḳayımışsın böyle bilmezdim seni 

 

7. Çehre-i zerdiñe bakmaz ʿārif-i merdāneler 

 Gülleri yoḳ ḫār imişsin böyle bilmezdim seni 

 

8. Ben ṣanurdım [kim] yüzüñi görmedi kimse seniñ 

 Sen ki ḫōd bir rüsvāymışsın böyle bilmezdim seni 

 

9. Ṣādıḳī el çekdi senden sen de andan çek eliñ 

 Bī-edeb bī-ʿār imişsin böyle bilmezdim seni [C. 164b] 
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Hāẕā Naẓmüˈṣ-Ṣādıḳī Efendi fī Beyān-ı Aḥvāliˈl-ḳubūr 
 

Vezin: _ . _ _ / _ . _ _ / _ . _ _ / _ . _ 

 

1. Ḥamd idüp Ḥaḳḳa ṣalavātla Resūle bī-şümār 

 Cān u ten aḥvālini fikr eyleyüp ḳıl āh u zār 

 

2. Mevt irecekdir bu ḫalḳıñ cümlesine şek degil 

 Ḳıl tedārik ṭabl-ı rıḥlet irmeden sem῾a i yār 

 

3. Ayrılınca çünki cānlar tenlerinden nic’olur 

 Ḳılam bir bir beyānı ῾ibret al ṭutma [sen] firār 

 

4. Rāviler eydür ki insān ḳabr içine giricek 

 Ayrılıcak cānları tenden idicek hep firār 

 

5. Mertebesine göre vardır maḳāmı anlarıñ 

 Ṭuralar menzillerinde iẕn-i Ḥaḳla her ne var 
 

6. Aramaġa başlayalar tenlerin döne döne 

 Çünki yār olmış idi birbir[ler]ine ġam-küsār 

 

7. Geçse üç gün yāḫūd beş gün yā yedi gün anlara 

 Görmek içün tenlerini idiserler intiẓār 

 

8. Ḥaḳ Te῾ālā ḥażretinden her biri destūr diler 

 Deyeler ki iy ῾aṭā ıssı ġanī Perverdigār 
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9. Bize mūnis etmiş idiñ tenlerimüz dünyede 

 Anlar ile ülfet etdik yidik içdik ṣad hezār 

 

10. Binüp indik ḳona göçdük bāġlara vü evlere 

 Anlar ile gezmiş idik bunca şehr ile diyār 

 

11. Göresimiz geldi yā Rab vir bize destūr bu gün 

 Kim ziyāret idelüm [biz] tenlerimüz fiˈl-mezār 

  

12. İẕn ire ol-dem Ḫudādan yügrüşüben varalar 

 Ḳabr içinde göreler [kim] tenlerin n’olmış ῾ayān 

 

13. Ba῾żı cānlar tenlerini ẕevk ü sefāda göre 

 Ḳabri cennet bāġçesi olmış yaturlar gül-῾iẕār 

 

14. Cennetiñ ḳoḳuları gelür müdām ol tenlere 

 İkişer ḥūrī oturmış yanlarında ḥüsne-dār 

   

15. Anlarıñ ol işledikleri ḫayır eylük imiş 

 Ol sebebden yüzleri gün gibi ġāyet şu῾le-dār 

 

16. Ḥūrilere baḳuban ārzūları def῾ olmadan 

 Bir daḫı baḳsam der iken anda ḳıyāmet ḳopar 

 

17. Göre ol cānlar bu ẕevk içinde olan tenlerin 

 Şādumān olup döneler olmayalar dil-figār 

 

18. Ḥaḳdan ḫavf idüp utanmaz ῾āṣīniñ gel gör tenin 

 Ḳabr[i] āteşle ṭoluban cīfeler gibi ḳoḳar 

 

19. Tevbe ḳılmayup günāhlar işleyüp leẕẕet alan 

 Nefse tābi῾ oluban ῾iṣyān iden leyl ü nehār 

 

20. Yiyüp içüp oynayup gülen uyuyan ṣubḥa dek 

 ῾Ādet iden kendüye dürlü günāḥ[lar] āşikār 

 

21. Ḥubb-ı dünyā cem῾-i māla ola[lar] ṣan’a ḥarīṣ 

 Oluban şeyṭāna tābi῾ eyleyen Ḥaḳdan güzār [C. 165a] 
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22. Anlarıñ da cānları gelüp göreler tenlerin 

 Aġlaşalar ḥasret ile olalar hep şermsār 

 

23. Göreler kim şol laṭīf ṭonlar ṣoyulmış aradan 

 Bir kefene ṣarılup şöyle yaturlar ḫōr u zār 

 

24. Dürlü ni῾metler yiyen nāzik vücūd olmış ḫarāb 

 ῾Aḳlı fikri ṭaġılup hiç bilmez olmış kesb ü kār 

 

25. Ḳanı [kim] ol ḥammām içinde yuyuban artduġıñ 

 Ṣaḳladıġıñ kürkler içinde ki var der deyü ḳar  

 

26. Çökmiş ῾aḳrebler yılanlar hem çıyanlar aġzına 

 Burnına ḳulaġına dolmış böcekler mūr u mār 

 

27. Cān göricek aġlaya [hem] deye ki iy dōstum çün 

 Bu güni añmaz idiñ dünyāda bir dem āşikār 

 

28. Ḳanı n’oldı ol degirmi ṣūretiñ gül yüzleriñ 

 Ol kemān ebrūlarıñ incü dişiñ ey yār-ı ġār 

 

29. Oḳ gibi ol ḳara kiprikler ḳara beñler ḳanı 

 Söylemekden ḳalmış ol bülbül diliñ itmez nisār 

 

30. Ṣolmış ol güller gibi yañaḳlarıñ ṭudaḳlarıñ 

 Birbirinden ayrılup a῾żālar olmış tār u mār 

 

31. Her biri böyle diyüben āh [u] feryād ideler 

 Döneler menzillerine aġlaşaraḳ zār u zār 

 

32. Bir de ḳırḳında gelürler tenlerini görmege 

 Göreler kim ḳap ḳara olmış o tenler ḫakisār 

 

33. Ḳurtlar üşmüş yüz aġız gözler belürsiz yırtıla 

 Ṣaç ṣaḳal etler dökülmiş ne ḥekīm var ne timār 

 

34. Hep kemükler ḳaġşamış çökmiş gögüs gitmiş cemāl 

 Böyle görüp döneler aġlaşuban bir bir nā-çār 
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35. Yıl başında bir daḫı yine gelürler görmege 

 Göreler [kim] hep kefenler çürümiş olmış ġubār 

 

36. Et ṭamar gitmiş kemükler ḳurımış ḳalmış ḳafa 

 Ayırup incik ayaḳlar kemügini rüzigār  

  

37. Sökelüp kollar kemügi çeñe kemügi yatur 

 Bunları böyle göricek aġlaşalar zār u zār 

 

38. Yine destūr ile ire menziline her biri 

 İdeler menzillerinde ḥasret ile hep ḳarār 

 

39. Ol güni fikr eyle ey Ḥelvācı Oġlu Ṣādıḳī 

 Göçmeden cānın bedenden eyle derdiñe dermān 
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Beyân-ı Ṣādıḳī21 

 

Vezin: _ . _ _ / _ . _ _ / _ . _ _ / _ . _ 

 

1. Görine cānlar ne ḳılur eyleyem saña beyān 

 Olsa [kim] Cum῾a gicesi yāḫūd şenbih bī-gümān 

 

2. Yāḫūd on beş gicesi ol māh-ı Şa῾bānıñ daḫı 

 Hem Receb ayınıñ evvel Cum῾ası diñle ῾ayān 

 

3. Ramażānıñ daḫı evvel gicesi hem āḫiri 

 Leyl-i Ḳadr içre hem ῾Arefe gicesidir nişān [C. 165b] 

 

4. Hem iki bayrām güni geldikde cānlar cümlesi 

 Ḥaḳdan isterler iẕin dirler ḳamu yā Müsteʿān 

 

5. Dünyede evlerimüze varalum hep görelüm 

 Aḳrabāmuz dōstlarımuz görelüm dirler hemān 

 

                                                           
21 F nüshasında bulunan bu başlık, C nüshasında yoktur ve önceki manzumenin devamı gibi 

başlıksız bir şekilde yazılmıştır. F nüshasında metin bir hayli bozuk olduğundan C 

nüshasındaki metin verilmiştir. 
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6. [Ḫātunumı] oġlumı ḳızcaġazım n’oldu bular 

 Dōstcaġazım göreyim anlarla yedimdi çoḳ nān 

 

7. Atacıġım anacıġım göreyim ḳardaşlarım 

 Hem göreyim yoldaşcıġım tā ki olam şādumān 

 

8. Perdelerin gözlerinden ol dem refʿ ide Ḫudā 

 Dōstların durdıḳları yerden göreler ol zamān  

 

9. Her kişi evli evini göreler andan tamām 

 Bir rivāyetde vire destūr anlara Ẕüˈl-mennān 

 

10. Varıñ evleriñüzi göriñ deye ol Ẕüˈl-celāl 

 Sevnişiben yügrüşüben tīz irişeler yayan 

 

11. Ġayrı eve ġayrı şehre göçmiş olsa dōstları 

 Hep ıraḳ yaḳın bir olup bulalar ḳanda mekān  

 

12. Göreler kiminiñ ḫātūnın[ı] almış ġayrı er 

 Yavrıcaḳları ḳamu boynın egüp eyler fiġān  

 

13. Analarına ṣoralar n’oldu bizim babamuz 

 Āh idüp aġlar anası dir oġullar el-emān 

 

14. Babañuz topraklar altında yatur bu gün yalñuz 

 Yerine yatlar gelüp ẕabṭ etdi mülk-i ḫānüman  

 

15. İşidicek boynını büker aḳıdır ḳanlu yaş 

 Göñlü ṣınıḳ baġru başlı ḳāmeti olmış gümān 

 

16. Ḳanı ol [kim] nāzik libāsla ṭonatdıġıñ seniñ 

 Ellerine ḥına yaḳup sevdigiñ ḳızlar i cān  

 

17. Düze ḳoşa yavrıcaġım deyüben baḳdıḳlarıñ  

 Nāzlı nāzlı besledigiñ ḳız oġul ḳardaş hemān 

 

18. Hīç ṭarar yok ṣaçların ḫāṭırın yoḳdur [kim] ṣorar 

 Gül yañaġı ḥasret ile ṣanasın olmış ḫazān  
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19. Baʿżı ḫātūnuñ daḫı cānı baḳup görür erin 

 Yerine bir ġayrı ʿavret olmış eyler imtinān  

 

20. Dögüben söger ḳovar ol sevgülü yavrıların  

 Düşmüş ügey ana eline gözi yaşı revān 

 

21. Der ki ḫātūn çünki geldiñ yerime aldıñ erim 

 Yavrıcaḳlarım esīr ki eyle anlara iḥsān 

 

22. Eyü söyle yavrıcaḳlarıma benim incitme  

 Egri baḳma ḳuzılarıma saña ḳalmaz cihān 

 

23. Ügey analar işini işleme luṭf eylegil 

 Ṭarılup çatma ḳaşıñ göziñ irişdirme fiġān 

 

24. Ḫōşca ṭut benim ḥelālim sevgülü yārimi hem  

 Ḫiẕmetin gör ḳaḳıyup sögme uzatma hem ziyān [C. 166a] 

 

25. Ol oġullar ki yetīm ḳalmış anasız babasız 

 Ata ana cānları gelüp göreler nāgihān 

 

26. Ṭonları kir saçları ṭaranmadıḳ boynı buruḳ 

 Söylese kimi söger kimi döger virmez amān 

 

27. Āh idüp gögsin geçirir her biri bir derd ile  

 Yalvarır etmek deyü virmezler aña kimse nān 

 

28. Cümle cānlar baḳuban zārī ḳılup aġlaşalar 

 Döne isteyeler kendileri içün armaġān 

 

29. Ehl [ü] evlādından aṣḥābından anlar dileye 

 Gönderiñ [hem] bize taṣadduḳ hem namāz hem Ḳurʾān 

 

30. Hem duʿā ḳıluñ unutmañ bizleri öldi deyü  

 Şimdi muḥtācız size deyü eydürler etgübān  

 

31. İmdi ey ḳardaşlarım fikir it bunı [sen] bu gün 

 Olmadın muḥtāc tedārik eyle ẕādı [sen] hemān 
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32. Bunları duyduñ işitdiñ Ṣādıḳī sen de dürüş 

 Āḫiret saʿyın ḳoma elden dünyā dār-ı yalan 

 

33. Ḳāżī müftī beg aġalar ḳapusına varmaġıl 

          Dergeh-i Mevlāya yüz sür bul ḥayāt-ı cāvidān  
 

19 

Der-Beyān-ı Naẓm-ı Ṣādıḳī Efendi 
 

Vezin: _ . _ _ / _ . _ _ / _ . _ _ / _ . _ 

 

1. Nice maḥzūn olmasun dil yā nice etsün ḳarār 

 Fāni dünyānuñ işi cevr ü cefādur āşikār 

 

2. Dem sever dirken dem aġlar dīdeler giryān olur 

 ʿĀḳil olan bunda rāḥat istemez leyl ü nehār 

 

3. ʿĀḳıbet ḳor [kim] firāḳ odına cān [u] tenleri 

 Bād u ṣarṣar-veş ecel yeli eser bī-iḫtiyār 

 

4. Ne yigit bilür ne ḳoca [ne] ṭıfıl ne dōstları  

          Atalardan [hem] analardan irer pür āh [u] zār 

 

5.        Evlenüp irsem dirken murāda ider nā-murād 

          Gül gibi ṣūretleri taġyir ider misl-i bahār 

 

6.  Nice dügünleri yās u māteme tebdīl ider   

    Geldigi gitdigi yeksān oluban ḳılmaz ḳarār  

 

7. Aġlayu geldi[ler] aġlayu gider[ler] fāniden 

 Derd-i mevte bulımaz Loḳmān [u] İskender timār 

 

8. Bindirir cānsız ata başı ḳaba yalın ayaḳ 

 Kaʿbe-i vuṣlat diler iḥrāma girüp ḥācī-vār 
 

9. Ehl-i dünyā iken ehl-i āḫiret ider seni  

 Ṣanʿatıñ her ne ise dillerde ḳalur yādigār 

 

10. Ey Kerīmā eyle elṭāf it ki ʿġamuñdan kerem 

 Ravża-i cennet ḳılup ḳabrimüz eyle lāle-zār [C. 166b] 
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11. Ḥūri [vü] ġılmān ḳabirde bize yoldaş eylegil 

 Gül tenimüz yemesün topraḳ içinde mūr [u] mār 

 

12. Gel berū dur dünyā ḳonanı göçer ṭurmaz gider 

 Kimse olmaz bu dünyede devlet ile pāyidār 

 

13. Gel Ḥaḳḳa ḳullıḳda ol eyle İḫlāṣ ile ῾amel 

 Menziliñ bāb-ı āḫretde etmeden terk-i diyār 

 

14. Ṣādıḳī bāb-ı Ḥaḳḳa ṣıdḳ ıla eyle ilticā 

 Soñ nefesde ide tā īmān ile Ḳur’ānı yār 
 

20 

Der-Beyān-ı Pinhānüˈl-Esrār 

 

Vezin: . _ _ _ / . _ _ _ / . _ _ _ / . _ _ _ 

 

1. Ṣaḳın hīç keşf-i rāz etme zamān ḫalḳına [sen] ey cān 

 Bulınmaz bir vefā ehli ḥaḳīḳat gözedür yārān 

 

2. Naṣīḥāt bu yeter saña taḫalluṭ eyleme nāsla 

 Ki zīrā fitne çoġaldı ziyāde oldı fesād ḳan 

 

3. Bu dīni şimdi ḥıfẓ etmek ḳatı güç oldı bilmiş ol 

 Ki şāyi῾ oldı nās içre neyime kizb ile bühtān 

 

4. Ḳamu ṣan῾atlara girdi ḫıyānet ḳalmadı saġ iş 

 Ḳatı mesrūr olup şeyṭān henüz iġvādadur elān 

 

5. Gözi görse iki aḳça ki baḳḳal ile ḫabbāzıñ 

 Dini dünyāya bey῾ idüp ḳılur ṭā῾ātini talan 

 

6. Çoġı fevt-i cemā῾atde bir aḳça kār içün dā’im  

 Ziyān etmez bu dünyāya olur ῾uḳbāda ẕī-ḫüsrān 

 

7. Gel imdi Ṣādıḳī cehd it göre gör kendi ῾aybıñı 

 Du῾ālar ḳıl ḫulūṣ ıla ki raḥmet eyleye Raḥmān [D. 78b] 
 

21 
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Fī Medḥ-i Resūl 

Ḥelvācı-zāde Ṣādıḳī Muṣṭafā Efendi  
 

Vezin: _ . _ _ / _ . _ _ / _ . _ _ / _ . _ 

 

1. [Ẕ]āt-ı pākiñ ḥürmetiy-çün iy kerem kānı Ḫudā 

Raḥmet ü niʿmetlerüñden eyleme bizi cüdā 

 

2. Kim şehādet iderüz bir Tañrısın şek yoḳ durur 

 Yoḳ iken ʿālemleri var eyledüñ yā Rabbenā 

 

3. Cennet-i aʿlā yaratduñ müʿminiñ meskenin[i] 

 Dūzeḫi daḫı yaratduñ kāfirine cāy ola  

 

4. Küntü kenz yaʿnī buyurduñ [sen] ki [ben] gizlü idüm 

 Tā bilinmek diledüm ḳıldum bu ḫalḳı [ben] peydā 

 

5. Ol didüñ oldı bu ʿālem girü sensin yoḳ iden 

 Pes yaratduñ ʿarş u kürs ü ay u gün ʿarż u semā 

 

6. Ḥazretiñe daʿvet içün ḳullarıñı yā Kerīm 

 Gönderüpsün bunlara daʿvetçi bunca enbiyā 

 

7. Tā ezelden rūḥımıza eyledüñ yā Rab ḫiṭāb 

 Rabbiñizün ben didüñ eytdüñ evāmir iḳṭidā     

 

8. Dönmeziz biz [kim] ezelden oluban iḳrārdan 

 Rabbimizsiñ [biz] ḳuluñuz cümle ʿabd ile aʿmā22 

 

9. Hem Muḥammeddür resūlüñ ṣādıḳuˈl-vaʿduˈl-emīn 

 Cümle maḥbūb[uñ] u merġūbuñdur ol [kim] reh-nümā [D. 79a] 

 

10. Nūrını aḳdem yaratduñ kāʾinātdan serteser 

 Līk ṣoñra ḳılduñ anı ḥatm-i cümle enbiyā 

 

11. Hem ḥabībüñ hem resūlüñ hem ṣıfatuñdur senüñ 

 Ümmeti efḍal ümemdir23 kendü efḍal ḳamuya  

 

                                                           
22 Metinde: amā 
23 Metinde: Aḥmeddür 
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12. Bizi aña ümmet idüp bī-ʿaded virdüñ niʿam 

 Ḥażretiñe iderüz ḥamd-i firāvān u senā 

 

13. Bir bölük ʿāṣīlerüz kim raḥmet uma gelmişüz 

 N’ola ʿafv itseñ Kerīmā [kim] budur senden ricā 

 

14. Kim didüñ lā taḳnetū min raḥmetillāh iy Kerīm  

 Ez tu raḥmet hem şefāʿat ez Resūl-i Kibriyā 

 

15. Ṣādıḳī rūy-ı siyāhı sen baġışla luṭf idüp 

 Yüzi yoḳdur gāh kim ʿiṣyān ile niçe vara 

  

SONUÇ 

 

Şiirlerinde Sâdıkî mahlasını kullanan Helvacızâde Sâdıkî Mustafa Efendi XVII. 

ve XVIII. yüzyıllarda yaşamış, mutasavvıf bir divan şairidir. Şiirlerinde 

tasavvufun etkisi oldukça fazla görülmektedir. Dini-ahlaki ve öğretici 

şiirlerinin yanında âşıkâne şiirleri de vardır. Başarılı ve şiirleri beğenilen bir 

şair olduğu, bestelenilen bir manzumesinin olmasından anlaşılmaktadır. 

Tertiplenmemiş bir divanı bulunan Helvacızâde Sâdıkî’nin şiirleri genelde 

dağınık parçalar halinde yazma eser mecmualarında veya kimi eserlerin 

genelde son kısımlarında serpiştirilmiş halde yer almaktadır. Ölüm temini 

işlediği şiirlerde oldukça etkileyici realist tasvirler dikkat çekmektedir. 

Helvacızâde Sâdıkî’nin manzumelerini tevhid, naat, münacat, nazire, mersiye 

gibi türler teşkil eder. Bir divan şairi olması dolayısıyla aruz veznini tercih 

eden şair, mutasavvıf kimliği dolayısıyla sanat kaygısını arka planda bırakmış 

ve bu nedenle aruz vezninde aksaklıklar meydana gelmiştir. Ancak şairin 

Divan Edebiyatının önemli şairlerini tanıdığı ve şiirlerini bildiği Avnî, Revânî 

gibi şairlere yazdığı nazirelerden anlaşılmaktadır. 

 

Çalışmamız ile şairin çeşitli yazma eserlerdeki yirmi bir manzumesi 

incelenerek Sâdıkî mahlasıyla şiirler yazan Mustafa Efendi’nin, Helvacızâde ve 

Helvacıoğlu adıyla da bilindiği ve bazı yazma eserlerde bu adının da 

zikredildiği tespit edilmiştir. 
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Ek2* 

 

                                                           
* Helvacızâde Sâdıkî’nin böyle bilmezdim seni redifli manzumesinin İsmail Hakkı Bey tarafından 

yapılmış bestesi. 


