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ÖN SÖZ

Türk edebiyatı en eski çağlardan bugüne kadar bütün sahaları, devirleri
ve sosyal tabakaları ile Türk milletinin hayatını, zevkini ve dünya görüşünü
gösteren bir duygu, düşünce ve hayal dünyasıdır.
Edebiyatımıza ait ürünler üzerinde yapılan her bir çalışmanın başlıca
özelliği, ecdadımızın bize bırakmış olduğu kültür mirasının en ince ayrıntılarına
kadar anlaşılabilmesiyolunda atılan bir adını olmasıdır. Yeryüzünde millet olarak
var olabilmenin gerekliliği olan kültür birikimitıi ortaya koymanın bir yolu da
budur.
Osmanlı İmparatorluğu yıkıldıktan sonra onun boş bıraktığı sahalarda
kurulan küçük devletler bile kendilerini sağlam bir köke dayandırmak için kültür
arayışına girmişlerdir.Biz ise binlerce yıllıkkültür mirasına sahip olduğumuz için
bu mirası korumalı ve gelecek nesillere aktarmalıyız.
Böyle bir amaçla yola çıkarak tamamladığınıız "Salih Baba Divanı'nda
DM-Tasavvufi Şahsiyetler, Ayet ve Hadisler" adlı çalışmanıntemel amacı, Salih
Baba Divanı üzerinde yapılmış akademik çalışmadan hareketle, eserin içeriği ile
ilgili bir değerlendirme ortaya koymaktır.
Çalışmam esnasında karşılaştığını zorlukların aşılmasında katkılarını
esirgemeyen danışman hocam Yard. Doç. Dr. Ömer Yaraşır'a ve yetişmemizde
emeği geçen diğer hocalarıma şükranlarımıarz ediyorum.

Mustafa DENİZ

V

GİRİŞ

"Edebiyatsız bir millet dilsiz insana benzer. Türk milletinin altı asır
boyunca bedii zevkini oluşturan divan edebiyatı, İslam medeniyetinin etkisi
altında gelişmiş zamanla harikulade örnekler vermiş ve sonunda yavaş yavaş
1

yerini Batı edebiyatları etkisinde bir edebiyata bırakmıştır." Batı edebiyatlarının
edebiyatımız üzerinde hakimiyet kurmaya başladığı bir dönemde yazılan Salih
Baba Divan'ı kendisine has niteliklerinden dolayı Şark İslam kültür ve
edebiyatında farklı bir yere sahiptir.
Türk edebiyatında aşk, genel olarak dört temel unsur üzerinde
işlenmiştir. Kadın aşkı, mürşid aşkı, Hz Muhammed'e müteveccih olan
peygamber aşkı ve Allah aşkı bu dört temeli oluşturur. Nef 'i ve Nedim gibi
şairler din dışı diğer konuların yanında, kadına duyulan aşkı da en güzel şekilde
işlemişlerdir. Fuzüli'nin divanı, muhabbet ve aşk alemi içinde peygambere
"- duyulan aşkı çölde susuz kalan bir insanın suya olan hasretiyle bağdaştırıp
Türkçe'nin ifade kabiliyetinin doruklarına yükselerek, yüzyıllara hükmeden bir
belağat kudretiyle işlemiştir.Yunus Emre, Mevlana, Niyazi Mısri, Kuddusi Baba
gibi mutasavvıf şairler ise tasavvufta bidayetinden nihayetine Allah aşkını ve
aşkın diğer mertebelerini de maharetle işlemişlerdir. Salih Baba Divanı ise
muhtevası itibarıyle bu dört temel unsur içinde daha ziyade mürşide duyulan
aşkın akislerindenibaret müstesna bir yapı ortaya koymaktadır.
"Bilindiği üzere Türkler 8. asırdan itibaren İslam dinin kabul etmeye
başlamışlardır.İslam dinini kabul eden Türkler, bu yeni dini henüz İslamiyeti
kabul etmemiş olan diğer Türk boyları arasında yaymaya çalışıyorlardı.Türk
şiirinde ilk İslamı unsurlar bu sıralarda görülmeye başlar. Türk Tasavvufi-Tekke

1

Pala, İskender, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, Ötüken Yayınları, İstanbul 2000.

VI

edebiyatının temelini teşkil eden bu şiirler Türklerin milli vezni hece ölçüsüyle
yazılmış olup öğretici bir mahiyet taşırlar.t"
Türk Tasavvufi - Tekke şiirinin ve Türk mutasavvıflarının kolbaşısı
Ahmed Yesevi'dir. Hiç şüphesizki Ahmed Yesevi'nin hilarıetleri Türk milletini
irşad etmiş ve yüceltmiştir. Ahmed Yesevi'nin gösterdiği yolda ilerleyen gönül
erlerinden

oluşan

Türk

irfanının ordusu,

Anadolu'da

ilk önce

gönülleri

fethetmiş, daha sonra da asken fethi gerçekleştirerek üç kıtaya kök salan asil bir
medeniyetin kurucuları olmuşlardır. Salih Baba Divam'nda yüzyıllar boyunca üç
kıtaya hükmeden Türk irfanının taşıyıcı ve ateşleyici temel unsurlarından bazıları
maharetle işlemniştir.
Türk irfanının temel taşları olan maneviyat sahiplerinin divanları, ilim,
sanat ve aşkı mezcetmiş manzumeler olarak divan sanat ve tarzının sır ve
usaresini teşkil ederler. Mevlana, Yunus Emre, Eşrefoğlu Rümi gibi büyüle
mutasavvıf

şairlerimizin

divanları bu grubun

en meşhurları

ve ilk akla

gelenleridir. Türk Edebiyatı'nda her bakımdan kemfilat arz eden birçok divan
sahibi içinde Salih Baba öz ve söz sahibi olanlardan biridir. İlim ve tetkikatı,
tecrübe ve sanatı olmadığı halde aniden ve irticalen bu derecede bir divanı
vücuda getirmesi onun Türk edebiyatında yükselmesinin haklı sebebidir. ( bkz.
Muhammed Samı)
Salih Baba Divanı üzerinde yaptığımız bu çalışmada, eser üzerinde
yapılan

ikinci

çalışmadır.

İlk

çalışma,

Ahmed

Doğan'ın

karşılaştırmalı

çalışmasıdır. Akademik düzeydeki bu çalışmanın kendisine ulaşamadığımız için,
eserin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yapılmış yayımından hareket ettik'.
Çalışmamıza, divanda belirlemiş olduğumuz iki (alt başlıkları itibariyle
bir bakıma dört) temel unsuru ihtiva eden birimleri fişleme usulü ile tespitle

2

Köprülü, Fuat, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, s. 2, Ankara 1981.
3

Doğan Ahmed, Salih Baba Hayatı ve Eserleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı

Yayınları, Ankara, 1988
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başladık. Daha sonra bu birimleri tasnif ederek her konunun birimlerini kendine
has niteliklerine göre sıralamaya aldık. Örneğin şahsiyetler bölümünde her bir
şahsiyetin önce kendisine ait niteliklerine değinen bitimleri daha sonra da hayat
hikayelerine delalet edenleri tarihi sıra içinde tasnif ettik. Bir konu üzerinde eğer
çok fazla örnek mevcut ise bu örneklerin belirlemiş olduğumuz temel unsurlara
konu bakımından en uygun olanlarını, sanat ve edebiyat açısından da irdeleyerek
aldık. Bunun dışında kalan birimler eğer çok fazla ise yer gösterek dipnot
halinde verdik.
Divanda ismi geçen şahsiyetlere ait olan kıssaları ve menkıbeleri ayrıntılı
bir şekilde anlatmamamızın bir sebebi bu kıssalara ve menkıbelere ait bilgilerin
elde edilmesinin kolay olmasıydı. Bir diğer sebep ise bu çalışmada daha çok
Salih Baba'ya ait duyguların, söyleyişlerin ve mazmunların açığa çıkartılarak
şairin edebi kudretinin daha iyi idrak edilmesini sağlamaktı. Ancak biz yine de
divanda geçen kıssa ve menkıbelerin yer aldığı bazı kaynakları dipnotlarda
zikrettik. Bu çalışmada tek bir istisna olarak Salih Baba Divanı'nın nasıl
yazıldığını rivayet eden Muhammed Sami menkıbesini divan hakkında bilinmesi
gereken bir bilgi olduğu için anlattık.
Divanda geçen ve bazıları doğrudan

Kuraıı-ı

Kerim'den

bir kısmı

alınarak işlenen ve bazılarına da kısmi iktibas yolu ile işarette bulunulan ayetleri
Kuran-ı Kerim'deki sıralanışına riayet ederek ele aldık. Divanda geçen hadisleri
ise Kudsi Hadisler ve Hadis-i Şerifler olarak iki bölümde işledik. Bütün
bölümlerde verilen şiirlerin anlam itibarıyle ele alınan konulara olan uygunluğuna
azami derecede riayet ettik. Bu çalışmanın şairin ruhuna ve edebi karakterine
layık olan bir çalışma olmasını diliyoruz.
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SALİH BABA'NIN HAYATI, EDEBİ ŞAHSİYETİ VE
DİVANI
a) Hayatı
Tüfekçizade

Salih Baba

1846 ile

1906 yılları arasında

yaşamış

mutasavvıf bir şairdir. Şairin hayatı hakkında mevcut olan sadece üç kaynak
vardır. Bunlardan birincisi Salih Baba Divanı

4,

ikincisi Mavera Dergisi'nde

çıkan bir makale", üçüncüsü ise Salih Baba'nm ismi bilinmeyen bir kardeşinin
torunu

olan Abdurrahman

mektuptur.

Tüfekçi'nin

Fehmi Kuyumcu'ya

gönderdiği

bir

6

Salih Baba (H. 1263/M. 1846) yılında Erzincan'da doğmuştur. Bunu bir
şiirinde şöyle belirtir.
Salihem usandım dar-ı fenadan
Bir an kurtuhnadım rene

ü

'anadan

Bin iki yüz altmış üçte me 'vüdan
Bir beşer suretli hane gelınişem

(Dörtlü 7/8)

Şair, bir beyitinde doğum tarihine ebced hesabı ile tarih düşer.
Darb-ı bahran tarih-i tevlidim olmuştur benim
Müddet-i 'ömrüm erişti şimdi cane çare ne

(K.2/18)

Şairin tahsil derecesi hakkında kesin bir bilgi yoktur. Bir şiirinde ümmi
olduğunu

söyler, ancak bu tasavvuf terbiyesinin sonucu olarak bir alçak

gönüllülük ifadesi şeklinde kabul edilebilecek bir ifadedir.

4

Kuyumcu, Fehmi, Salih Baba Divanı, Anakara, 1979.

5

Albayrak, Nurettin; "Bir Tasavvuf Şairi Tufekçizdde Salih Baba", Mavera Dergisi.Yıl 1986,

s. 109, s. 8-10.
6

Kuyumcu, Fehmi, age, Ankara 1979.
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Ümmiyem bir zerre denli iline yoktur takatim
Gah olur ilin ile bi-payan oluram kime ne

(G. 7/8)

Salih Baba, şiirlerinde Nakşibendi tarikatına bağlu olduğunu belirtir.
Môsivônın 'illetinden pak edip bu gönlümü
Kıl Tarik-ı Nakşibend'in hadimi Allah için

(G.26/5)

Pir-i Samı Hazreti'dir serverimiz şahımız
Hamdülillah peyk-i Hazret'tir delil-i rahımız
N akşibendi' den açılmış alidir dergahımız
'Akl-ı Küll sensin gönül Levlak senin şarundadır
Her ne var a'la vü esfel cümle divanındadır

(Muh. 7/7)

Bir derviş hayatı sürdüğü rivayet edilen Salih Baba, H. 1324 IM. 1906
veya H. 1325 IM. 1907 tarihinde Erzincan'da vefat eder. Erzincan'da Kırtıloğlu
Tekkesi yanındaki Akmezarlık'a defrıedilir.
Salih Baba'nın hayatı ve edebi şahsiyetinin tetkiki elbette bununla sınırlı
değildir. Ancak kaynakların azlığı ve yetersizliği çalışmamızı sınırlayıcı önemli
bir etkendir.
Şair hakkında bize bilgi veren bazı şiir birimlerini burada zikrettik. Bunu
dışında kalan ve şairin isminin geçtiği diğer birimlerin de yer ve numaralarını
vermekle yetiniyoruz.

7

7

K.1/19, K.2/19, K.3/16, K.5/16, K.7/69, K.8/16, K.9/49, K.10122, G.1/9, G.2/11,
G.3/8, G.4/7, G.5/13, G.6/9, G.7/14, G.8/9, G.9/9, G.10/8, G.11/7, G.12/12, G.13/6,
G.14/9, G.15/14, G.16/10, G.17/5, G.18/10, G.19/13, G.20/12, G.21/9, G.22/10,
G.24/12, G.25/14, G.27/7, G.28/7, 0.29/11, G.30/14, G.31/9, G.32/9, G,33/4,
G.33/10, G.34/10, G.35/8, G.36/13, -37/12, G.38/12, G.39/10, G.40/7, Q.41/8,
G.42/7, G.43/7, 0.44/8, G.45/9, G.46/7, G.47/6, G.48/10, G.49/12, G.50/14, G.51/7,
G.5219, Mur.1/7, Mur.2/9, Mur.3/8, Mur.4/8, Mulı.117, Mulı.2/6, Muh.4/6, Muh.5/6,

Muh.6/6, Muh.7/8, Muh.8/11, Müs.1/5, Müst.1, Mes.1/1, Mes.1/40, Mes.2/33,

X

b) Edebi Şahsiyeti ve Divanı
Salih Baba Divanı muhtevası itibarıyla diğer mutasavvıf şairlerimizin
divanlarına yakınlık gösterir. Divanın genelinde dini konular ile tasavvufi öğütler
çeşitli nazım şekilleri kullanılarak işlenmiştir. Şiirlerinde hem divan şiiri hem de
halle şiiri örneklerini kullanan Salih Baba başarılı şiirler yazmıştır.
Divanda en çok divan şiirinin ürünü olan gazel nazım şekli kullanılmıştır.
Divanda 10 kaside, 52 gazel, 4 murabba, 8 muhammes, 1 müseddes, 1
müstezat,

2 mesnevi ve halle şiiiri ürünlerinden

1 O dörtlü, 2 beşliye yer

verilmiştir.
Aruz vezni ile söylenen şiirlerde dil daha ağırdır. Şair aruz vezninin en
çok " ·.--/ -.--/ -.-- /-.'- " kalıbını kullanmıştır. Vasl ve imaleler şiirlerde ahengi
sağlayıcı unsur olarak kullanılmıştır.
Hece vezniyle yazılan şiirlerde en çok 11 'li hece veznini kullanılmıştır.
Hece vezniyle yazılan şiirlerde yarım, tam, zengin kafiyelere yer verilmiş ancak
tam kafiyeler daha çok kullanılmıştır.
Gazel ve kasidelerde

görülen

iç kafiye şiirde ahengi ve akıcılığı

arttırmaktadır. Şiirlerde görülen alliterasyon ve asonanslar da akıcılığı sağlayıcı
unsurlardandır.
Salih Baba'nın şiirlerinde kendisini gösteren Yunus Emre etkisini şu
örnekte açıkça görmek mümkündür:

Göz yaşım ırmaklar gibi

Gah eserim yeller gibi

Coşkun sular çağlar gibi

Gah çağlarım seller gibi

Derdim büyük dağlar gibi

Gah tozarım yollar gibi

Görün beni aşk neyledi

Gel gör beni aşk neyledi

Ahiri derviş eyledi

(Muh.3/4)

Dörtlü.1/7, Dörtlü.217, Dörtlü.3/6, Dörtlü.4/9, Dörtlü.5/7, Dörtlü.6/8, Dörtlü.8/13,
Dörtlü.9/8, Dörtlü.10/6, Beşli.1/16, Beşli.2/7.
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Bir Salih-i mestôneyem

Ben Y ünus-ı bi-çareyim

Ne uslu ne divôneyem

Aşk elinden avareyim

Bilmem beni ben ya neyem

Gah uslu gah divaneyim

Görün beni aşk neyledi

Gel gör beni aşk neyledi

Ahiri derviş eyledi

Salih Baba Divam'nda

Yunus Emre

(Muh.3/1 O)

Eski Anadolu Türkçesi döneminde kullanılan

kelime ve şekillere de rastlanır.
Kimesneye dil uzatma yalancı nefsi bezetme
Elin ayıbını gözetme ara bul sende noksanı

(G.l 1/4)

Salih Baba şiirlerinde kuvvetli bir sanat kaygısı gütmediği halde, Türk
şiirinde kullanılan edebi sanatlardan sihr-i helal, tekrir, tenasüp, mecaz, leff

ü

neşr ve sair birçok edebi sanatı kullanmıştır.
Şair, şiirlerinde Türk edebiyatında

sıkça ismi geçmiş olan Nesimi,

Mansur, Muhyiddin Arabi, İbrahim Edhem gibi mutasawıflarırmzın

en çok

bilinen menkıbelerine de yer vermiştir. Ayrıca Leyla ile Mecnun, Ferhad ile Şirin
gibi hikayeleri

ve anasır-ı erbaa,

gül-bülbül,

pervane-şem

gibi ibare ve

kalıplaşmış mecazları da kullanmıştır.
Salih Baba iki şiiri hariç bütün şiirlerinde doğrudan

"Salih" ismini

kullanırken iki yerde farklı bir tavır sergiler ve manzum bir bilmece ile adını
verır:
Pirimdir Hazreti Sami derinde kemter ağlamı
Menem hem "ha"yı "sad" "lam" veren ikrar-ı dervişan
(G.23/12)
Cismimi nakşına verdim resmimi Nakkôş'ına
Pire verdim "ha" yı "lam" ı "sad" ımı Allah için

(G .26/11)

XII

Kendi ismini çoğu zaman şeyhinin ismi ile birlikte anan Salih Baba,
hazan adını tevriyeli bir biçimde kullanmıştır:
Senin sayende salihtir bu Salih
Ki senden gayrı yoktur mihribanı

(K.6/32)

XIII

I.BÖLÜM

DİNI-TASA VVUFI ŞAHSİYETLER

A. PEYGAMBERLER

ı.

HZ.ADEM

Divan'da Hz. A.dem'den değişik vesilelerle söz eden Salih Baba hazan doğrudan
doğruya A.dem'in kendisini, hazan da onunla ilgili kıssalardan çağrışımları bahis konusu
eder. İki yerde A.dem'in vücudunun anasır-ı erbaa üzerine yaratıldığını ve ona ruh
üflendiğini belirtmiştir. 8
Nefhamız A.dem demidir sun' -ı Mevla bizdedir
Dest-i kudret dört anasır ile tahmir olmuşuz

(G.52/2)

Okuruz ders-i 'areften Hızr'ın olduk mahremi
Bülbülüz bağ-ı hakikat güllerinin şebnemi
Nurumuz Nür-ı Muhammed nefhamız A.dem demi
Hem-demiyiz Sür'a hacet kalmadı İsrafil'e

(Mur.1/4)

A.dem, " Ona ruhumdan üfledim " Sad- 72 ayetinin mazharı yani açığa çıkma yeri
olur. Kamil bir insanın bundan gafil olmaması gerektiğini söylenir.
"ı_r-5.) (>.o

":,i ~"

hitabı mazhar-ı A.dem

Hitab-ı Kün fekôn emri Müdebbir'den olur a'yan

(K.9/23)

Biz muhabbet erleriyiz sohbet-i can bizdedir
Bağ-ı vahdet gülleriyiz la'l-ü mercan bizdedir
Gelimişiz mülk-i bekadan aslımız "Hu" dur bizim
Biz hakikat erleriyiz kamil insan bizdedir

(Mur.3/1)

Bir başka yerde A.dem'e eşyanın isimlerinin Allah tarafından öğretilmesine işaret
edilir ve her bir insanın bu anlamın somut bir görünümü olduğu söylenir.

8

Kazancı, Ahmed Lütfi, Peygamberler Tarihi, İstanbul 1997.
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Tefekkür

eylegil

Ki sen bir ",_ L,.,..,81

halini

F

insan

"sın ey can

(Mes.1/11)

Salih Baba kainatın Hz. Muhammed'in hürmetine yaratıldığını ve eşyanın
isimlerininyine Hz. Muhammed'in hürmetine öğretildiğini belirtir. A.dem'dekibu bilginin
talep edilmesihalinde irfan mektebine gidilmesigerektiğini söyler.
Dahi 'alem-i a'ma'da iken cümleten esma
Zuhür-ı alem-i a'yani sensin ya Resülallah

(G.9/2)

A.dem'inilmindilersen mekteb-i 'irfana gel
Hızr ile hemdem olagör Hazret-i Musa gibi

(K.5/9)

Salih Baba, A.demve Havva'nm cennette rahat bir hayat sürerken şeytanın onları
aldatmasıylacennetten atılmalarına ve Adem'in dünyaya indikten sonra yıllarca ağlayarak
Allah'a affedilmesiiçin yalvarmasına telmihte bulunmuştur. Salih Baba bu durumu şu iki
beyitinde dile getirir.
Cennetü'l-Huld içre zevk eder iken A.demAta
İftirak iline saldı anı şeytan-ı adem

(K.7/59)

Zemine indi mevadan nice yıllar döküp kan yaş
Yalınız ağlayan Adem değil Havva'da yangın var

2.

(G.29/7)

HZ. NUH

Salih Baba Divanı'nda Hz. Nüh'un ismi doğrudan zikredilmemiş, kıssasına
telmihte bulunulmuştur. Turana yapılan göndermeler ise daha çok soyut düzeyde
kalmıştır. Salih Baba gönlünün bir türlü dünyanın coştukça coşan kuru gürültüsünden
kurtulamadığını, bu dünya hayatının suyu ve fırtınaları olmayan uçsuz bucaksız bir denize
benzediğini belirterek bu denizde boğulmamanın çaresinin Hz. Nüh'a benzettiği bir
mürşid-i kamile sığınmakolduğunu söylemiştir.
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Olmadı dil şehri asla mekr-i Tüffm'dan halas
Girmedi asla sefinem bahr-i ane çare ne

(K.2/6)

Bir aca'ib bahre düştüm ôbı yok tufanı çok
Gelmişem ihlas ile sen keştibane çare ne

3.

(K.2/15)

HZ. HUD KISSASI

Divanda Hz. Hüd'un ismi doğrudan zikredilmemiş ancak telmihte bulunulmuştur.
Salih Baba nefsini Şeddad' a benzetirken onun zaliınliğine de telmihte bulunmaktadır.
Diğer taraftan kendisini de Şeddad'm zulmüne hedef olan Hud Peygamber'e benzettiği
söylenebilir.
Öyle bir Şeddad-ı zalim pençesine düşmüşem
Eyle mesrur bu dil-i naşadımı Allah için

4.

(G.26/3)

HZ. İBRA.HİM

Salih Baba, Divanında Hz. İbrahim'i "Halilullah" lakabıyla anar. İbrahim, halkın
başındaki zalim hükümdar Nemrüd'a davette bulunmuştu.

Sahip olduğu servet ve

saltanatıyla ilahlık iddiasında bulunan Nemrüd'un bu yönü Divanda yerini bulur. Nemrud,
"Ene'l-Hak"

sözünün doğrudan akla gelen ilk anlamının hatalı bir şekilde anlaşılmasının

muhatabıdır.
Kimini eyledi mesüd kimini eyledi mesdüd
Ene'l-Hak söyledi Nemrud olup merdüd hatasından

(K.8/11)

İbrahim'in ateşe· atılmak pahasına da olsa davasından dönmediğini belirtir. Hz.
İbrahim'in davasından dönmemesininin mükafatı ve onun desteklendiğinin bir göstergesi
olarak ateşin gül bahçesine döndüğünü de söyler.
Nar-ı Nemrud ateşine ol Halilullah gibi
Atıluben andaki gülşana oldun mu vukuf

(G.8/6)
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Ayırma sem'ini Hak'tan gözün mirat-ı Ahmed kıl
Eriş kalb-i selim içre refikın peyk-i Hazret kıl
Kelamın hüccet

ü

bürhan şuhüdun ayn-ı vahdet kıl

Halilullah gibi pervane ol dönme bu ateşten
Haber almak dilersen hal-i aşkı sor belakeşten

(Muh.5/4)

Salih Baba Hz. İbrahim ile ilgili beyitlerinde onun Ka'be'yi inşa ettiğine de
telmihte bulunmuştur.
Ka'be inşa-yı Halil'dir sendedir Beyt-i Celil
Sensin Allah'm delili rüh-ı sultan el-meded

5.

(G.6/5)

HZ. İSMA'İL

Divan' da Hz. İsma'il'in,

Hz. İbrahim'in

oğlu olduğuna

ve Allah yolunda

boğazının kesilmesine razı olarak bıçağın altına yatmışken Allah tarafindan bir koç ihsan
edilmesi olayına telmih vardır.
Şair, Hz. İsmail'] "Zebihüllah" lakabı ile anarak, kurban edilmesi hadisesine işaret
eder. Aynca kendi nefsini Hz. İsma'il'e, pirini de Hz. İbrahim'e benzetir.
Ol Zebihüllah gibi verib bıçağa inkıyad
Hazret-i Hak'tan gelen kurbana oldun mu vukuf

(G.817)

Bir zaman İsma'il-asa bir halile ol püser
İnkıyad et nefs-i kebşi eyle kurban-ı adem

(K.7/49)

Hazret-i Pir'im delilirndir halilimdir benim
Dil sarayı ravza-i beyt-i celilimdir benim
Ana teslim ettiğim nefs-i zelilirndir benim
İnkıyad ettim bıçağa uymuşam İsmail'e

(Mur.1/3)
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6.

HZ. YA'KUB

Salih Baba Divanı'nda Hz. Yakup, oğlu Yusuf a olan hasreti ile anılmıştır. Birçok

.

.

verde hu hasretin siddeti ile kendisini bile unutarak Yusuf'u istemesine telmih vardır.
Yakup için en büyük bayram Yusuf'a kavuşmak olacaktır. Salih Baba kendisini Hz.
Yakup'a, sevgilisini yahut pirini de Yusuf'a benzetir.
Hasret-i hicran odunda yanuben Ya'küb gibi
Hüsn ilinde Yüsuf-ı Ken'an'a oldun mu vukuf

(G.8/4)

Ya'küb'u geçti hasretim
Eyyüb'u geçti mihnetim
Mahvoldu şan u şöhretim
Görün beni aşk n'eyledi
Ahiri derviş eyledi

(Muh.3/3)

Bu ten-i Ya'küb'un ref' et hicabın
Görünsün Yüsuf'un vuslat nişanı

(K.6/29)

Sôye-i Sami'de şahım ıyd-ı ekber edelim
Bahşedersen Yüsuf-ı şehzademi Allah için

7.

(G.26/7)

HZ. YUSUF

Divan'da

Hz,

Yusuf kıssasına yapılan göndermeler geniş bir yer tutar. Yusuf la

ilgili birimler, onun şahsı hususiyetleri ve başından geçen olaylar dahil pek çok konuyu
kapsayacak boyuttadır. Güzelliği çok methedilmiş ve birçok yerde de buna telmihte
bulunulmuştur. Sevgilinin yahut Pirin güzelliği Yusuf un güzelliğine benzetilir.
Aşk u muhabbet hanesi alem anın divanesi
Hep cümle hüsnün anesi bir Yüsuf-ı Kenan'ıdır

(G.33/6)

Yüsuf-ı Ken'ôni hüsnün aklımı yağma eder
Dişlerin dürr

ü

mücevher sohbetin candan leziz

(G.51/2)
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Hep ledünnidir kelamı vôris-i Ahmed'dir ol
Cebhesinde gör cemali Yüsuf-ı Kenarı ara
Parmağın şakku'l-kamerdir

(G.2/1 O)

çeşme-i bahru'l-hayat

Hüsn-i Yüsuf'tur cemalin özge seyran istemem

(G.20/5)

Salih Baba bir beyitinde kendisinin de Hz Yusuf gibi Allah'a aşık olduğunu
belirtmiştir.
Gah canlara canan benim gôh afet-i devran benim
Gah aştk-ı Yezdan benim Yüsuf-ı Ken'an bendedir

(G.36/7)

Bir beyitte Hz. Yusufun güzelliği methedilmiş ve bu güzelliğe rağmen onun bir
köle gibi satıldığına telmihte bulunulmuştur.
Cümle alem hüsnünün meftunu o1muşken anın
Kul olup sattırmadı mı şah-ı Ken'an'ı adem

(K.7/66)

Kıssaya göre Aziz'in eşi Züleyha, Yusufa göz koyup onu kendisiyle beraber
olmaya çağırır. Yusuf bunu kabul etmeyince, Züleyha iftira ederek kocasına şikayet eder.
Nihayet Yusuf hapse atılır. Şair, hu olayı değişik vesilelerle dile getirir.
Hüsnünü bir kez cemal-i Yüsuf-ı Ken'ôni'den
Gösterip n'eyledi sultan-I Zeliha'ya aşk

(G.18/7)

Derdine sabr eyle dehrin Hazret-i Eyyüb gibi
Bir zaman Yüsuf oluben bekle zindan-I adem

(K.7/54)

Olanı dersen eğer dil şehrine şah
Begim Yusuf gibi zindana gel gel

(G.19/7)

Biz esir-i nefs olunduk aslımız Ken'an'ıdır
Mısr-ı dilde hahs oluben şimdi zindan bekleriz

(G.50/5)

Salih Baba Hz. Yusuf'un zindanda hapsedildikten sonra Mısır'm sultanı olmasına
da işaret etmiştir.
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Gôh girip zindan içinde beklerem Yüsuf gibi
Mısr-ı dilde gühi sultan oluram kime ne

8.

( G.7/12)

HZ.EYYÔB

Salih Baba, Divanında Hz. Eyyüb'a en çok bilinen özelliği ile işaret etmiştir. Malı
mülkü, sıhhati yerinde iken çeşitli hastalıklara maruz kalarak insanların nazarındaki
itibarının hastalığmdan
dolavı
Hz. Evvüb'un,
•.....•
.,, zedelenmesi ve hıma rağmen
'""
.,.,,
,, bu sıkıntılara
azimli bir şekilde sabretmesi anlatılrmştır.
Gab oturup derd evinde beklerken Eyyüb gibi
Dost yolunda can verip kurban oluram kime ne

(G.7/2)

Derdine sabreyle dehrin Hazret-i Eyyüb gibi
Bir zaman Yüsuf oluben bekle zindan-ı adem

(K.7/54)

Derd evinde nice yıllar bekleyip Eyyüb sıfat
Ma'na-yı Lokman'daki dermana oldun mu vukuf

9.

(G.8/5)

HZ.MÜSi\.

Hz. Musa, saadet burcundan doğan bir güneşe benzetilir. Onun Tur dağında Allah
ile konuşmasına ve orada vuküa gelen tecelliye telmihte bulunulur. Hz. Müsa'ya Tür'da
verilen mucizelerden onun asasının bir yılan olmasına da değinen Salih Baba, bir başka
yerde onun Firavun ile mücadelesine

ve İsrailoğulları'm

Firavun ve adamlarından

kurtarması esnasında Firavun ve tuğyan ehlinin, yani azıp sapıtanların yok edilişlerine de
telmihte bulunur.
Hakikat Hızr u Müsü'yı efeııdimden sual ettim
Dedi Müsa hidayettir doğar burc-ı saadetten

(G.25/3)

Hazret-i Musa. elinde bir dıraht iken asa
Sahirin sihrine karşı kıldı su'banı adem

(K.7/60)
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Bunca düvü-yı enaniyet edenler n'oldular
N'etti Firavun ile bunca ehl-i tuğyanı adem

(K.7/43)

İsrailoğullarına kudret helvası ve bıldırcın eti verilmesine de işarette bulunulur:
Götür yüzden hicabını kılıp aşıkların bayram
Görüp rüyunda hem mahı yesinler menn
Şair, kendisine şeyhi tarafından

ü

selvayı

(K.4/5)

ilham olunan şeyleri Zemzem, varlığını ıse

tecelliye mazhar olan Tur Dağı haline getirmek arzusundadır.
Varidatın ab-ı Zemzem eyle cismin Küh-ı Tür
Kalbin olsun Beytü'l-Ervah Mescid-i Aksa gibi

(K.5/13)

10. HZ.HIZIR
Peygamber veya veli olduğu konusu ihtilaflı olan bu zat ile ilgili bahsi Hz.
Musa'ya ilişkin anlatımların bir parçası olması sebebiyle hu sırada almayı uygun bulduk.9
Divan'da, Hızır'ın her bir işaretten bilen gizli bir sevgili olduğu ve aynı zamanda
I

Allah'ın yardımı gibi idrak edildiğine değinilir. Onun Ledün ilmi mektebinin kurucusu
olduğu; zulmet diyarından geçerek ab-ı hayata ulaştığı söylenir. O'na verilen ilmi
öğrenmek isteyenlerin Müsa'rım Hızır'la birlikte olduğu gibi bu ilme vakıf olan birisiyle
dost olması gerektiği belirtilir. Ayrıca Hz Adem'e verilen ilmin Hz Hızır'a verilen ilimle
benzerlik gösterdiğine de işaret edilir.
Hz. Hızr bir gizli Leyla'dır Hz. Hızr bir özge Me'va'dır
Hz. Hızr tevfik-ı Mevla'dır bilir her bir işaretten

(G.25/6)

Ledünni mektebin açtı Hızr gör zulmeti geçti
Hayat-I cavidan içti senin ab-ı zülalinden

(G.22/4)

Adem'in ilmin dilersen mekteb-i 'irfana gel
Hızr ile hemdem olagör Hazret-i Müsa gibi

9

(K.5/9)

Ocak, Ahmed Yaşar, İslam İnançlarında Hızır-İlyas Kültü, Ankara 1985
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Rivayete göre H1Zlf ile

Musa Peygamber bir araya gelince, önce deniz sahilinde

yolculuk için bir gemiye binmişlerdi. Şair, bir beyitinde H1Z1r'ın bindikleri gemiyi
delmesinetelmihte bulunmuştur.
Bu anasır fillkünü ben Hızr'nna deldireli
Nefret-i dünya kazandım cennet-i Me'va gibi

(K.5/5)

Yukarıdaki beyitte ten gemisinin H1Z1r'a benzetilen Pir tarafından delinmesi
sayesinde dünyaya karşı bit nefret elde edildiği, böylece nefsin ıslah edileceğine işaret
edilmektedir.

11. HZ. SÜLEYMAN
Şair, bir beyitte Hz. Süleyman'dan yalnızca şeyhini övmek maksadıyla
bahsetmekte ve dolayısıyla Hz. Süleyman'ın hakikat sırlarına vakıf olduğuna,
hükümranlığmm göstergesi ve temel aracı olan mührüne dair söz söylemektedir. Ayrıca
OnUJl bu yüzükle cinlere ve vahşi hayvanlara hükmettiğine işaret edilir.
Kenzü'l-hekayık mahremi cem'u'l-meşayıh ekremi
Bu kainatın efhamı mühr-i Süleyman sendedir

(G.37/7)

İns cin vahşi tuyüra hükm eden bir serveri
ü

Ahiri gör n'etti tahtıyla Süleyman'ı adem

(K.7/41)

Salih Baba Hz Süleyman'ın kuş dilinibildiğinetelmihlerdebulunur.
HertıMantıku't- tayr olmuşam ayni iken gayr olmuşam
Sırri iken seyr olmuşam gizli nümayan bendedir

(G.36/2)

Göz ile dil kulak kapıların bend eylegil Salih
Eriş kalb-i selime kuş dilinisöyleyen gelsin

(G.28/7)

Hz Süleyman'ın yüzüğünün bir cin tarafından çalınmasına ve Belkıs ile olan
ilişkisine; her şeyden elini çekip dünyayı terkederek vefat etmesine de telmihte
bulunulmuştur.
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Hôtemin div-i recirrıden almak istersen eğer
Kıl celisin şehr-i dilde sadra Belkisa gibi
El çekip

agu karadan

fang

ü

(K.5/11)

asude ol

Nefsi katl et terk-i terk eyle Süleyman-ı adem

(K.7/50)

12. HZ. LOKMAN
Salih Baba Hz Lokman'ın dertlere derman ohnasına ve hikmet sahibi olmasına
işaret etmiştir.
Her bela-yı rene ü mihnetten am eyler halas
Ehl-i derdin derdlerinin oldu Lokmfuı'ı adem

(K.7/32)

Derd evinde bekleyip nice yıllar Eyyüb sıfat

Ma'na-yı Lokmfuı'daki dermana oldun mu vukuf

(G.8/5)

Şair, Allah'ın veli kullarım genelleştirilmiş bir illide ile Hz. Lokman'a benzetir.
Birçok sahte şeyhin bulunduğunu fakat gönül ehlinin dertlerine derman olacak olan
gerçek velileri bulmanın zorluğunu ifade eder.
Martz isen bela şehrinde kalma
Tabib-i hazık u Lokman'a gel gel

(G.19/2)

Çok dertli arar derdine derman ele girmez
Çok sahte hekim var veli Lokman ele girmez

(G\49/1)

Salih Baba Hz. Lokmfuı'ın ecel derdine derman bu1amadığım da söyler.
Hem ecel derdine derman bulmadı Lokman hekim
Zahir

ü

batın kamunun oldu derınfuıı adem

(K. 7/14)
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13. HZ. vÔNUS
Salih Baba Divanı'nda Hz. Yunus'un ismi doğrudan zikredilmemiştir. Sadece
kıssasına telmihte bulunulan ilci beyit vardır. Şair bu beyitlerde ledün ilmini denize, nefsini
de balığa benzetmiştir.
Mekanını batn-ı hut oldu, mematım la-yemüt oldu
Muhafız ankebüt oldu, men oldum gar-ı dervişin

(G.23/6)

Ledünni ilmidir derya balık nefsindir ey gardaş
Bekabillah bu menzildir hayat buldu nihayetten

(G.25/10)

14. HZ. 'İS.A
Salih Baba Hz. Isa'nın bebekken konuşmasına işarette bulunarak, bebek 'İsa'nm
konuşmasının annesi Meryemi şüpheden kurtarmak için olduğunu söylemiştir.
Şübheden kurtarmak için ol zamanın halkını
Batn-ı Meryem' den kılıp nutk-ı Mesiha'nı adem

(K. 7/61)

Bir başka beyitte Hz. Isa'nm teeerrüde girmesi, varlık aleminden sıynİması
hatırlatılır.

"dit~~"

dersini aşkın kitabından oku

Gir tecerrüd alemine Hz. 'Isa gibi

(K.5/8)

Şair mürşidini hikmetli söz söylemek bakımından, konuşması mucizevi bir hadise
olan Hz. 'İsa'ya benzetmiştir.
Ve~ d-Duha güneşi yüzündür dilber
Nür-ı Muhammedi gözündür dilber
Mantık-ı Mesiha sözündür dilber
Ka'be-ihüsnünde

ibad et meni

(Dörtlü 5/5)
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Nür-ı Ahmed'le boyandın hem dem-i 'Isa ile
Vuslatınla bizleri kıl cümle şadan el-meded

(G.6/7)

15. HZ. Ml)HAMMED
Hz. Muhammed'i çokça metheden Salih Baba'nın, divanında gazel formunda bir
na't-ı şerif bulutnnaktadır. Hz. Peygamber adına düzenlenmiş tek şiir olduğundan
dokuzuncu gazeli buraya aynen alıyoruz: Bu gazelin özelliği Fuzüli'nin Su Kasidesi'nde
yaptığının tersine

az Mubammed'i çok fazla mecaz ve istiarelere başvurmadan doğrudan

kendisine ait özelliklerini sıralayarak övmesidir. Gazel na't olma niteliği taşıdığından
"sensin ya Resfilallah" redifi ile tezyin edilmiştir. Divanda dokuzuncu sırada yer alım bu
gazel toplam dokuz beyittir.
Sa'adet burcunun sultanı sensin ya Resülallah
Kanıu dertlilerin dermanı sensin ya Resülallah
Dahi 'alem-i a'ma'da iken cümleten esma
Zuhür-ı alem-i a'yani sensin ya Resülallah
Dahihem küntü kenz esrarının bil mahremi sensin
Makamındır senin hem Kabe kavseyn ya Resülallah
Çü

doğdunMekke' de kıldın Medine şehrine hicret

Kamu ebrarın imanı çü sensin ya Rasühıllah
Zuhfıratınmukaddemdir melaik ins ü cinden hem
Dü 'alemde Ebü'l-Ervahi sensin ya Resfılallah
Murad teşrif-i Mi'racdan vücüd-ı a~mingezdin
Zemin asumanınnuru sensin ya Resülallah
ü

Cemi-i enbiya cümle sana hep ümmet oldular
Hüviyyet babının miftahı sensin ya Resfılallah
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Pirimiz Hazret-i Sami senin var:islerindendir
'Ulüvv-i himmeti hem şanı sensin ya Resülallah

Bu Salib_ bimmet-i Sami_ ile bildi seni şahım
Kelamınhüccet ü bürhanı sensin ya Resülallah
Salih Baba Hz Muhammed'in insanın en güzel şekilde yaratıldığınıbildiren &yetin
tam anlamıyla zuhur ettiği kişi olduğunu belirterek, insana ruh üfiirülmesine ~

hitabın

da Hz Muhamıned'e geldiğinibelirtmiştir.
"~..,ii ~I

"rumuzu ".,Lo....,'il

F

"durur

Kainatın zübdesi mahbüb- ı Mevla "Hu" çeker

" ı.r--'J ~

~ ~,,

(G.30/3)

hitabı

Kime geldi, sözüme ver cevabı

(Mes.1/12)

Divanda, Hz. Muhammed'in nuruna çokça telmihte bulunulmuştur.

10

O, saadet

burcundan doğan ve en çok beğenilen ışıktır; nuru bütün dünya ve ahireti kuşatmıştır.
Şair, ışığınıHz.Muhammed'in nurundan aldığınısöyler.

Ki sen ol nür-ı Ahmed'sin doğup bıırc-ı sa'üdetten
ihata eylemişnurun bütün dünya vü ukbayı
O~

(K.4/7)

ders-i 'areften Hızr'm olduk mahremi

Bülbülüz bsğ-ı hakikat güllerininşebnemi
Nurumuz nür-ı Muhammed nefhamız Adem demi
Hem-demiyizsura hacet kalmadı İsrafil'e

(Mur.1/4)

Şaır, Hz. Muhammed'in " Ebu'l-Ervah ", " Ümmü'l-Ervah" , " Kainatın meftıan
11

" gibi ünvanlarınıda kullanmıştır.

ıo K.5/6, ~.6/3, K.7/3, K.9/26,, Muh.1/4, Mes.2/3,.
11

K.10/12, G.9/5, G.14/3, G.17/5, G.;22/8, G.30/3, Mes.2/27, Mes.2/29,.
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Ebu'l-Ervôh O'dur ak1 u kalem cümle Muhammed'dir
Ahad'den vfilıidiyettit "elif' den "ba" ya düştüm ben

(K.10/12)

Muhabbetten yarattı ol habibi Hazret-i Mennan
Değil kim ol Muhammed Hazret-i Mevla'da yangın var

(G.29/5)

Şair, kainatın Hz. Muhammed' in hürmetine yaratıldığını ve eşyanın isimlerinin
yine Hz. Muhammed'den, onun nurundan zuhur ettiğini belirtir.
Dahi

'Aıem-i A' ma' da iken cümleten esma

Zuhür-ı alerrı-i a'yani sensin ya Resülallah

(G.9/2)

'Aıem-i A'mada iken cümle esmalar tamam
Nür-ı Ahıned'den zuhura geldi a'yanı adem

(K. 7/62)

Salih Baba aşk ehlinin birbirleriyle muhabbetinden Hz. Muhammed' in seygisinin
doğacağını ve Hz. Mııhammed'e

olan sevginin de Allah'a ulaşmaya sebep olacağını

belirtir.
Muhabetten mıırad ancak Muhammed hasıl olmaktır
Muhammed'den mıırad şahım visale vasıl olmaktır

(G.35/1)

O, Mekke'de doğmuş, Medine'ye hicret etmiştir.
Çü doğdun Mekk:e'de kıldın Medine şehrine hicret
Kamu ebrarm 1mam çil sensin ya Resülallah

(G.9/4)

Şair bir beyitte Hı: Muhammed'in" yetim" oluşuna işaret ederek onu, "dürr-i
yetim ,, terkibi ile iri bir inci tanesine benzetir.
Nür-ı Ahmed' dir özüm dürr-i yetimi bendedir
Bu beşer nefsin elinden anı kurtarmak da güç

(G.5/4)

Salih Baba Hz. Muhammed'in konuşmasıyla ortaya çıkan ve sahih kaynaklarla
gelen Kuran'a bakmayı, ona tabi olmayı tavsiye eder.
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Hem müfessirden muhaddisten sahih ahbar ile
Mustafa'mn söylediği Hazret-i Kur'ana bak
Kil

ü

(G.l 7/9)

kal ile geçirme ömrünü ey müddei

Nutk-ı Ahmed'den zuhür-u Hazret-i Kur'an ara

(G.2/4)

Salih Baba Hz. Muhammed'in Mi'rac'mı ve Mi'rac gecesi yaşananlara telmihte
bulunur. Onun, İsra gecesinde gözü kaymamışve kendisine sırlar verilmiştir.
Ol Servetimiz Ahmed ü Mahmud u Muhammed
O1 süre-i İsra' daki esrdr ile gitti
KuhI-J. "~

(G.I 5 / 10)

t l.)L. "dan çek gözüne

tutiya

Nice bir a'ma gezersin ol put-ı tersa gibi

(K.5/10)

Sırr-ı " ~.,ı .• Lo" rumuzun ne bilir hayvan sıfat
Hazret-i Pir nutk eder biz yine hayvan bekleriz

(G.50/12)

Mi'rôc mucizesinden maksadın varlık aleminin aslına dair bir gezinti olduğu
söylenir. "Küntü kenz" sırlarının mahremi olan Hz.Muhammed'in makamı, bu bahisle
ilgili ayette geçen " Kabe kavseyn '' dir. (bkz, Ayetler, Necm Süresi) Ayette ifadesini
bulan iki yay kadar veya daha az mesafede bulunmak noktası O'na makamdır.
Murad teşrif-i Mi'rac'darı vüoüd-ı alemin ıezdin
Zemin asumanın nuru sensin ya Resülallah
ü

(G.9/6)

Dahi hem küntü kenz esrarın bil mahremi sensin
Makamındır senin hem kabe kavsyen ya Resülallah

(G.9/3)

Dervişler, İsra gecesinin anlamınıbilirler.
Şeb-i İsra'ya mahrem ra dem-i İsra'ya hem dem ra
Cemi-I derde merhem ra Pir-i Sami-yid-çrvişan

(G.23/11)
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Şair, aşkını, Mi'rac gecesinde Hz.Muhammed'e binek olan Burak'a benzetir. Bu
bahiste aşkın hem Burak, hem de bir derviş için Mi'rac olduğu anlamını çıkarmak
mümkündür.
Çok çektim ise ıftirak
Kalmadı gönlümde merak
Aşkım bana oldu Burak
Görün beni aşk neyledi
Ahiri

derviş eyledi

(Mqh.3/8)

Salih Baba iki beyitinde Mekke'lilerin Hz Muhammed'in gerçek bir peygamber
olup olmadığınısınamak için Ashab-ı Kehf ve Zülkarneyn kıssası ile ruhtan soru
sormalarıylaHz Muhammed'in onlara verdiği cevaba telmihte bulunur.
Sordular rühdan Rasülullôhcevabın vermedi
Ol Ebu'l-Ervah
Hak ''ı.r.J

JA

I

iken setrettiği hemyana bak
&,4

(0.17/5)

t-')I Ji " buyurmuş iken

Kendi kendinden çıkarıp söyleyen Süfyan'a bak

(G.17/7)

Salih Baba Hz Muhammed'in patmak:larından su akırıası vesilesiyle susuz
sahabilerin su ihtiyaçlarını gidermeleri ve parmağıyla ayı ikiye bölmesi mucizelerine
telmihte bulunur.
Parmağın şakkü'l-kamer'dir çeşme-ibahrü'l-hayat
Hüsn-i Yusuftur cemalin özge seyran istemem,

(G.20/5)

Gör aşıkı ol mahı şakk eyledi parmağı
Teşneleri kandırdı parmakları ırmağı
Aşıkları yandırdı gül vechile yanağı
Sen seni aşık sanma bit beyhude ah ile
Var etti özün anlar ol nür-ı ilah ile.

(Mtıh.2/5)

Hz. Muhammed'in ümmetine şefaatçi olacağını söyleyen şair O'nu" şefaatçimiz"
sıfatı ile niteler.
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Gelin dergaha dervişler
Kılalım zevk

ü

cünbüşler

Hüda'nındır kamu işler
Bu meydan-ı muhabbettir
Şefi'imiz Muhammed'dir

(Muh.8/2)

AJimlerinHz. Muhammed'in ve nebilerin varisleri olduğunu söyleyen Salih Baba,
aynı zamanda alimlerin yüzünde Hz.Muhammed'in nıırunun göründüğünü belirtir.
(bkz.Muhammed Sami)
Görünür cephesinde nür-ı Ahmed
Olardır varis-i peygamberani
Olar ka'im-makam-ı Mustafa'dır
Olardır şehr-i 'ilmin pasbônı

(K.6/3-4)

Salih Baba, Hz. Peygamber'in sırrınınAllah'uı bilinmesiyleortaya çıktığını söyler.
Kuvve-i kudsiden edip imdadı
Bize haber verdi zatı sıfatı
Ol zaman anladık sırr-ı Ahmed'i
Küntü kenz esrarın beyan eyledi

(Dörtlü 4/8)

Salih Baba, şeyhi Muhammed Sami'nin nurunu Hz.Muhaımned'in nurundan
aldığını söyler. (bkz. Muhammed Sami)

B. DÖRT HALİFE (ÇAR-Y AA-I GÜZİN) VE DİGER sAIIAJJE
Salih Baba Divam'nda dört halifenin isimlerimüşterek ve müşahhas olmak üzere
iki şekilde zikredilmiştir.
Hz. Ebu Bekir, Hz. ômer, Hz. Osman ve Hz. Ali zamanında İslam'ın kuvvet
bulduğu; onların hilafet tahtının sultanları olduğu belirtilir. Hz. Ebu Bekir" Sıddık", Hz.
Ömer" Adil-i Faruki", Hz. Osman da" Zi Haya Zinnureyn" sıfatları ile anılır. Şair dört
halifeyican u gönülden sevdiğinibelirterek Kerbela vakasına telmihte bulunur.
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Çar-yan ol Ebübekr

ü

{Ömer 'Osman 'Ali

Sayesinde anların İslfun buldu kuvveti
Ebübekr

ü

(k.1/4)

'Ömer 'Osman 'Ali-yi zi- seha merdan

(G.23/7)

Hilafet tahtına sultan olan hünkar-ı dervişan
Sıdkımız Sıddik'tan alıp 'adili Faruki'den
Zi-haya Zinnüreyn'den hulku tenvir olmuşuz.

(G.52/4)

Sevmişiz cfu\ u gönülden Çar-yôr-ı Server'i
Ol Ebübekr
F~t~

ü

'Ömer 'Osman 'Aliy-yi Haydar'i

bint-i Resül'un dide-yi enverleri

Biz şehid-i Kerbela'yız cümle atşan bizdedir.

1.

(Mur.3/4)

HZ. EBÜ BEKİR

Salih Baba Hz, Ebfıbekir'in,

Hz. Muhatnmed'in

mağara arkadaşı olmasıyla

birlikte, d,ört halifenin en büyüğü ve en üstünü olduğundan

evliyaların kendisine

uyduğunu, Hz. Muhammed ile içli dışlı olduğunu belirtir. Onun yolundan açılan büyük bir
meydana yürüdüklerini söyler.
Yar-ı gôr-ı Mustafü'dır Çar-yar'ın ekremi
Mukteda-yı evliyadır enbiyanın mahremi
Mazhar-ı nür-ı hidayet ehl-i derdin merhemi
Biz muhibb-i hanedanız Şfilı-ı merdan bizdedir

( Mur.3/3)
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Bizim bu alem-i devr içte devranımız vardır
Açılmış rah-ı Sıddik'tan büyük meydanımız vardır.

2,

( 0.34/1)

HZ.ALİ

Salih Baba, bir beyitinde Hz. Ali'nin sehavet, hilm ve fevkalade bir cesaret sahibi
olduğunu söyler. Bir rivayete göre sırat köprüsünü geçenler Hz. Ali'nin elinden Kevser

suyu içeceklerdir. Dolaysıyla herkesin Hz. Ali'nin sunacağı Kevser suyunu içmesi
gerektiğini belirtir.
Şair, Hz. Ali'nin yiğitliğini" Şah-ı merdan " tabiri ile belirtir ve kılıcına (Zülfikar)
ve onu kullanışına telmihte bulunur. Muhyiddin-i Arabi'nin başına gelenleri Hz. Ali'nin
fethinin sırlarına benzetir ve bu fethin birçok eser bıraktığını zikreder. (bkz. Muhyiddin.. i
Arabi)
Kabre girip haşre varıp hem sıratı geçmeden
Kevser.•i Haydar'den içip kanmayan derviş midir

(G.3817)

Teşneyiz seddeylemişderban hayatın yollarını
Zülfikarıçek eriş imdade Allah aşkına

(G.1/6)

Himmet-i pmmle çeksin Zülfikar-IHaydar'ı
Açılıp meydan-ı vahdet imtihan olsun da gör

(G.4116)

Hz.Ali'nin lakaplarmdan birisi de Murtaza'dır. Bir beyitte de Kerbela'da savaşan
Hz.Hüseyin Murtaza'nın ıözünüp. nuru olarak nitelenir. (bkz. Hz.Hüseyin)

3.

HZ. FATIMA

Hz.Muhammed'in kızı, I-tz.Ali'nineşi Hz.Fatıma, Resül'ün kızı ve Kerbela şehidi
Hz.Hüseyin'in annesi olarak anılır, (bkz. Hz.Hüseyin)

4.

HZ. HÜSEYİN
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Divan'da birçok yerde Kerbela olayına telmihte bulunulur. Salih Baba nefs ile
mücadelenin Kerbela cengi kadar çetin ve zor bir iş olduğunu belirterek bu yola
girenlerin, Kerbela'da şehid olan Hz Fatıma'wn evlatlarından Hz Hüseyin ve taraftarları
gibi, susuz bırakıldıktan sonra başlanıiın kesilip top yapılarak yuvarlanmasına ve bu yolda
çekecekleri ızdıraplara razı olmaları gerektiğine işaret etmiştir.

Başını top eyleyip gir vahdetin meydanına

Kıl gaza-yı Kerbela gir kendi nefsin kanına
Seyri kıl uşşak-ı Mevla nice kıyar canına
Terk-i can etmektir ancak aşk u sevdadan garaz
Ne bilsin halimi aşk-ı mekteb-i 'iri~

(Mur.4/3)

girmezse

Bu meydan-ı muhabbettir başın top eyleyen gelsin

(G.28/2)

Sevmişiz can u gönülden Çar-yar-ı Server'i

Ol Ebübekr U 'Ömer 'Osman 'Ali-yi Haydar'i
Fatıma bint-i Resül'un dide-yi enverleri
Biz şehid-i Kerbelayız cümle atşan bizdedir.

(Mur.3/4)

Kerbela olayı sırasında Hüseyin ve onun taraftarlarımrt susuz bırakıldıklarına da
işaret edilir.
Bu adem oğlanları bağrım kebab etti benim
Kerbela cengi gibi gavgaya düştüm gel yetiş

(G.45/2)

Biz dahi ol nür-ı çeşm-i Murtaza'nın aşkına
Şir-vari Kerbela cenginde atşan bekleriz

(G.50/2)

Şair kendi nefsi ile olan mücadelesini de Kerbela cengine benzetir.
Boyandı kana dil şehri kuruldu Kerbela cengi

O yare karşı canın teşne-kurban eyleyen gelsin

(G.28/4)

Bilinmez Salih'in rengi çalınır tablı gülbangi
Kurulmuş Kerbela cengi yaman gavgada yangın var

(G.29/11)

34

5.

SELMAN-IF A.RİSİ

Selman-ı Farisi' den silsile ile ilgili bir birimde yalnız isim olarak bahsedilir ve Hz.
Ebübekir'den

sonra

Şah-ı Nakşibend'den

önce bir halka

olarak

görülür.

(bkz.

Abdurrahman-I Taği)

C. TASAVVUFi ŞAHSİYETLER
1.

HALLAC-I MANSUR

Türk Edebiyatında

sıkça ismi geçen meşhur süfilerden Mansur, Salih Baba

Dlvanı'mda da en çok bilinen menkıbesiyle anılır. Aşk ve muhabbetin ızdırap verici
özellikleri sıralandıktan sonra sevgilinin zülfü dar ağacına benzetilir. Şair, kendisinin ve
~ıklatın o dar ağacında can vermeye gönüllü birer Mansur olduğunu belirtir. Aynı
zamanda yılan olmuş nefsin bağrını yarmakta Mansur'a benzediklerine işaret etmiştir.
Bülbüle çektirir ah ile mrı
Pervaneye daim gösterir narı
Mecnün'un Leylası Mansür'un dan
Ezelden böyledir hüy-ı muhabbet

(Dörtlü 10/2)

Zi seha hi1ıni Ali'y-yi Haydar-ı arslan sıfat
Nefs-i marın b$UU yarmakta Mansur olmuşuz

(G.52/5)

Dil şehrine kayd olalı sevda-yı dilare
yaktı beni nare
Bend eyledi zülfün beni Mansur gibi dare
Düşürdü bu zare
Takdir-i ezel böyle imiş gayrı ne çare
Yalvarmah yare
Sabreyle gönül hüsn ilinin babı açıktır
İhsanı da çoktur

(Müst.112)
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Can eğer sevgilinin uğruna Mansur gibi feda edilecekse kıymeti vardır; sevgilinin
hasretinde canın bir önemi yoktur.
Öyle bir can isterem Mansur gibi berdar ola
Verseler sensiz bana mühr-i Süleyman istemem

(G.20/8)

Nemi - danem çünan Mecnun menem ahrôr-ı dervişan
Değil Mansur-I yekta şod heman berdar-ı dervişan

(G.23/1)

Salih Baba, aşk ateşi ile yanıp kül olan ve sonunda sevgilisine kavuşan bit aşık
olduğunu belirtmiştir.
Her bir aşık vasıl olamaz yarine
Berdar olmayınca vuslat darına
Pervane-veş düşüp aşkın narına
Mansur gibi yanıp kül olmayınca
Salih Baba, Mansur'un

( Dörtlü 1/3)

Allah'tan gelen bir hediye ile bütün varını aşka verip

hakikat kapısını görerek " Ene'l-Hak" dediğini belirtir. Bir beyitinde de " Ene'l-Hak "
sözünü Mansur'un değil can içindeki canaıun ve batta ruhunun sultanı olan sevgilinin,
sırları keşfederek söylediğini belirtir.
Kimini eyledi mahkür kimini eyledi ma'mür
"Ene'l-Hak" söyledi Mansur olup mesrur atasından

(K.8/12)

Mansur "Ene'I-Hak" söyledi, gördü hakikat darını
Çıktı aradan kend'özU hep aşka verdi varını
Mans-ur değil can söyledi can içre cfu$ısöyledi

Ol rüh-ı sultan söyledi keşfeyleyipesrarını

(K.3/1-2)

"Ene'l-Hak" davası güden Mansur'un darağacma çekilerek arzu edilen sevgiliye
gittiği belirtilir. Bir başka beyitte de Mansur'un asılması ile sırrının ortaya çıktığı ve
veliliğininanlaşıldığıdile getirilir.
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İzhar idüben eyledi da'va-yı Ene'I-Hak
Mansfır'u görün ol dahi berdar ile gitti

(G.15/9)

Gör nice Mansur'u zülfün darına bend eyledin
Sen de bir kez dara çık sırrın a'yan olsun da gör

(G.41/3)

Şair bir beyitinde Mansür gibi Ene'I-Hak davası güden fakat samimi olmayan
kimseleri eleştirir.
Eyleyen da'va-yı Mansur kande göster danın
Sen seni yok eyledin ya kimden aldın varını

2.

(G.12/1)

SEYYİD İMADEDDİN NESİMİ

Salih Baba, Divanında Nesimi'yi de Mansur gibi en çok bilinen menkıbesi ile
işlemiştir.12 Bir yerde Nesimi'nin Hz, Muhamnıed'in nurunu gördüğünü belirtir. Bir başka
yerde de Nesimi'nin derisinin yüzülmesine telmih vardır. Nesimi'nin aşk ve muhabbet
ateşiyle yanıp Hz. Peygamberin nurunu gördüğü; birçok belaya maruz kaldığı ve nihayet

.

öldürüldüğü söylenir,
Görün Nesiıni Hazreti'n nurunu gördü Ahmed'in
Yüzünde şab-ı emredin yaktı muhabbet narını
Soyup akıttılar demi vuslat bulup gitti gamı
Ne sin'i kaldı ne miın'i gör aşıkın ha.zarını (K.3/4)
Gfilı Nesimi-veş bu cismimcildiniüzdürürem
Her bela çevganına kalkan oluramkime ne

(G.7/7)

Şair bu son beyitte, kendisinin Nesimi gibi can ve tenini fedaya hazır
bulunduğunu, derisini yüzdürmek kasdında olduğunu ve çevgôna benzeyen belalara
kalkan gibi karşı geldiğinisöylemektedir.

3.

12

İBRAHİM BİN EOHEM

Köprülü, Fuat, age, Ankara 1981.
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Salih Baba, Bellı sultanın oğlu ve onun tahtının varisi olan İbrahim bin Edhem'i
tacını tahtını bıtakarak

Hak yoluna gitmesi ile anarken,

dervişliğin ancak dünya

kıymetlerinden geçerek zamanın Hızır'ı olan bir zata ulaşmakla mümkün olabileceğini
söyler.13

Varını yağmaya verip İbrahim Edhem gibi
Arayıp Hızr-ı zamanı

4.

bulmayan derviş midir

(G.38/9)

MUHYİDDİNARı\Bİ

Salih Baba Muhyiddin Arabi'nin de Mansur ve Nesimi gibi öldürüldüğünü
belirtmektedir. Ancak kaynaklarda Muhyiddin Arabi'nin öldürüldüğüne dair bilgi
bulamadık.
Gör n'eyledi Muhyiddin'i boğazlanıp aktı kanı
Dosta feda kıldı canı hiç bozmadı ikrarını
Erdi ana hükm-i kaza dedi "budur bab-ı rıza"
Esrar-ı feth-i Murtaza bıraktı çok asarını

(K.3/5-6)

Bir beyitte Muhammed Sami, devrin Şeyhü'l-Ekber'i olarak nitelenir, yani bu
unvanla anılan MuhyiddinArabi'ye benzetilir.
Şeyhü'l•.ekberdir efendim bu asırda şüphesiz
Böyle bir ali makama gelmeyenderviş midir

5.

(0.38/11)

ŞltYHABDÜRREZZAK(ŞEYH-İ SAN'AN)

Salih Baba Yemen'de yaşamış olan şeyh Abdürrezzak'ın Anadohı'daki bir Rum
kızına aşık olması ve kızın, onu kabul etmesi için ileri sürdüğü şartlardan domuz çobanlığı
yapması ve birçok sıkıntıyakatlandığına telmihte bulunmuştur.14

13

Pala, İskender, age, Ötüken Yayınları, İstanbul 2000.

14 Onay,

Ahmed Talat, Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar, Ankara 1992.

38

Duhter-i tersa yüzünden ta Yemen' de berk urup
Ahiri güttürdü bınziri Mürşid-i San'ü'ya aşk

(G.18/8)

Erişti Saım-yi sultan beraber dilber-i ruban
Değil yalınız Erzincan, Yemen San'a'da yangın var

6.

(G.29110)

ABDURRAHMAN-I TA.Gi VE SİLSİLEDEKİ DİGER ZATLAR

Salih Baba, Divanında tarikatının büyük velilerine de yer vermiş ve onları
övmüştür. Bir beyitinde Abdurrahman-I Taği'nin Muhammed Saıni'nin şeyhi olduğunu
belirtir. Muhammed

Sami ise Salih Baba'nın

şeyhidir. Salih Baba çeşitli tasavvufi

ifadelerle Abdurrahman-I Tağı yi birkaç beyitte övmüştür. (Muh.8/9) (Dörtlü 8/4)

Pir-i Taği şeyhimizin şeyhidir hem Sfiliha
Ruz u şeb gözler bizi Me'va'de Allah aşkına

(G.119)

Pir-i Taği Hazreti'nin vechinden nikah
Pir-i Sami Hazretin cezbeyledi Ulaya aşk

Ki Halid

ü

(G.18/9)

Seyyid Taha feda_ can Sibğatullah'a

Pir-i Taği gibi şaha kemer-bes-van dervişan
Divanda Abdurrahman-I
silsilede geçen

Taği'nin

(G.23/9)

dışında Salih Baba'nın tarikatına

isimlerden bazıları övgüyle

atfedilen

anılır. Bu isimler Hz. Peygamberden

başlayarak belirli bir tarihi sıra içinde verilir. Şöyleki; Hz. Ebubekir, Selman-I Farisi,
Bahaeddln Nakşibend, Abdulkadir Geylani, Şeyh-i Memdühi, Mevlana Halid, Seyyid
Taha, Seyyid Sıbğatullsh'dır. (Mur.3/5), (Muh.817) (G.3/29) (Mur.3/7)
Nebi Sıddık u Selmani Behae' d-din ü Geylani
Şarab-ı aşk-ı Sübhani içer huşyar-ı dervişan

(G.23/8)
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Himmet-ı evliya bize yar iken
Şah-ı Nakşibendi ser-hünkar iken
Seyyid Taha Sıbğatullah var iken
Kabe kavseyne dek seyranımız var

7.

(Dörtlü 8/9)

MUHAMMEDSAMİ

Şair Muhammed Sami'ye Divanında fazlaca yer vermiştir. Onu kimi zaman
tasavvufi söylemlerle, kimi zaman mecaz ve istiarelerle, kimi zaman da zatına özgü
nitelikleriyle övmüştür. Ancak Muhammed Samı isminin geçtiği birimlerden sadece
birkaçı, ya1ruz bir menkıbeye işaret eder. Muhammed Samı hakkında sadece bir
menkıbenin söylenmesi ve isminin Divanda çokça zikredilmesinden dolayı hayatı ve
şahsiyetihakkında bulabildiğimizbilgileriburada kısmen anıyoruz.
Muhammmed Sami neseben Erzincani ve Kırtılzade denmekle maruf İbrahim
Efendinin oğlu olup (H. 1264) yılında doğmuştur. Asıl adı Muhammed, mahlası ise
Sami'dir. Belde müftüsü Kiremitçizade Salih Efendi'den ders okumuş, sonra Erzincan
ulemasından Hacı Sıddık Efendi'nin ders halkasından ilim tahsil ederek icazet almıştır.
Daha sonra ilminiderinleştirmek için İstanbul'a giderek orada bir müddet ders okuduktan
sonra Hınıs kasabası Rüşdiye mektebinde " Mülkiye muallimliği" yapmıştır.
Muhammed Sami, ilim hayatının yanında tasavvuf hayatına da önem vermiştir.
ÖnceleriKadiri şeyhlerinden Süleymaniye'li Şeyh Abdurrahman Efendi'den Kadiri, sonra
da Hoca Mustafa Fehmi Efendi'den Nakşı tarikatını ahz u telakki etmiş ve burada çeşitli
vazifeler ya~mıştır. Takriben (H. 1300) senesinde Hınıs ta muallim iken Abdurrahman-ı
Tôği'nin hizmetine girmiş ve bir yıl içinde (H. Ekim 1301) onun ekmel halifesi olarak
Erzincan'a dönmüştür.
Erzincan'a döndükten sonra bir daha resmi memuriyet almamıştır. Oaha sonra
Erzincan'ın dışında bir tekke ve külliye kurarak irşad vazifesine devam eder. Tekke ve
zaviyeler kapatılınca bu külliyeler vakıflar idaresine devredilmiştir. Muhammed Sami bir
zaman Erzincan'lı hocaların haksız, yersiz ithamları ve şikayetleri yüzünden altı ay kadar
sadece Erzincan'da ikamete memur edilir. Dördüncü Ordu Komutanı Zeki Paşa'nm
kemaline şehadet eden yazısı üzerine Sultan 2. Abdulhamid serbest emrini gönderir.
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Hacca

gitmek üzere

İstanbul'a

gider. Sarayda

bulunan Hah'lı

Mustafa

Paşa'nm

tavassutuyla, Sultan Abdıılhamid ile Yıldız Sarayı'nda görüşür. Hediye olarak verilecek
.olan para teklifini reddeder ve fakirlere vermek üzere sadece alttnış lirayı kabul eder.
Zahir ve batın ılimlerine sahip olan Muhammed Samı Efendi'nin kütüphanesinde
üç bin .kitap olduğu da kaynaklarda belirtilmiştir. Kabir taşında '' Nakşı Şeyhlerinden
Şeyh Muhammed

Sami Kırtıloğlu

1264-1330

" ibaresi yazılıdır.

15

Kaynakalarda

Muhammed Sami hakkındaki bilgiler bununla sınırlı değildir. Menkıbeyi hususiyet ihtiva
eden rivayetler de vardır.
Salih Baba, şeyhinin Hz. Muhammed'in varisi olduğunu söyler.

Vürls-i hatmü'n nübüvvet Pir-i Sarni Hazreti
Sayesinde Sôlihem nadane sanma bizleri

(G.13/6)

Pirimiz Hazret-i Samı senin varislerindendir
'Ulüvv-i himmeti hem şanı sensin ya Resülallah

(G.9/8)

Hakikatte vekil-i Mustafa' dır
Muhabbetle derünu pür-safadır

(Mes.2/26)

İki beyitte, Pir-i Sarnı'nin kemalini ve büyüklüğünü görmeyenin hakikatte kör
olduğunu ve onun ebedi hayatın tniınarı olduğunu söyler,
O kim a'ma durur çeşm-i basiti
Göremez Pir-i Sami gibi çanı
Sfuni gibi cam görün, ol dürr

(K.6/23)
ü

mercanı görün

Vechinde imam görün mülk-i beka mıınarını

(K.3/13)

Salih Baba şeyhinin ilminden ve kemalinden doğan büyüklüğünü belirttikten sonra
sahte şeyhlere itibar edilmemesini söyleyerek, onun gibi ilim ve kemal sahibi bir zata
bağlanılmasm ister.

15

Kuyumcu. Fehmi, age, Ankara 1979.
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Hem şeri' at, hem tarikat, hem hakikat kamili
Hakk ile icra eyler bu yolda gayreti

(K.1/17)

Sakın ümmi olan şeyhin sözüne aldanıp kanma
Pir-i Sami gibi her bir ulüma şamil olmaktır

(G.35/7)

Şair bir dörtlüğünde, Pir-i Sami'yi bir tabibe benzetir. O, aşıklar tabibinin kapısına
gitmiştir Salih,Baba.
Dertliyem derdinden Hazret •.i Sami
Sen tabib-i aşıkane gelimişem

Kabül-i Hazret kıl işbu gulamı
Zatın gibi alı-şfuıegelmişem

(Dörtlü 7/1)

Salih Baba mürşidiniHz İbrahim'e benzeterek nefsini mürşidine teslim ettiğinden
dolayı kendisini de Hz İsma'il'e benzetir.
Hazret-i Pn\m delilimdir,halilimdirbenim
Dil sarayı ravza-i beyt-i celilimdirbenim
Ana teslim ettiğim nefs-i zelilimdirbenim
İnkıyad ettim bıçağa uymuşam İsma'il'e

(Mw.1/3)

Şair, şeyhini, sahip olduğu güzellik unsurları itibarıylaHz Yusufa benzetir.
Yüsuf-ı Ken'üni hüsnün aklımıyağma eder
Dişlerin dürr

ü

mücevher sohbetin candan leziz

(G.51/2)

Muhammed Sami, manevi tasarrufu olan, ledün ilmine sahip olması sebebiyle de
hakikatin rehberi olması bakımındanHızır'a benzetiltir.
Bu asrın Hızr'ıdır hem serveridir
Hakikat şehrininhem rehberidir

(Mes.2/24)

Ol arada bir Hızr-ı zaman tuttu elimdem
Aldı beni bir menzil-i sahraya düşürdü

(G.48/6)
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Salih Baba şeyhini gönlünün dertlerine derman olması ve kendisini gerçek
sevgilisine ulaştırmasını ümid etmesi yönüyle H~ Lokman' a benzetmiştir.
Camm demem ben bu tendeki cana
Eğer vasıl eylemezsen canana
Ahir bu derd beni eyler divane
Derman için sen Lokman' e gelmişem

(Dörtlü 7/5)

Şair, Muhammed Sami'yi, kendisinin kötülükleri emreden nefsi ile ruhu arasında

bit sed kurmasından dolayı, iki kavim arasına set yaptığı rivayet edilen İskender-i
Zülkarneyn' ç benzetir.
Pirim İskender olup Yeoüc-ı seddim bağladı
Görmedim böyle cihangir Sami-yi Mevla gibi

(K.5/15)

Salih Baba şeyhinin her derde derman olduğunu, özellikle Hz. Muhammed'in ve
Hz.İsa'nın kendilerine bas hususiyetlerinden nişaneler taşıdığını tekrar tekrar belirtir.
Gelir büy-ı Muhamıried gül yanağından senin şahım

Dem-i 'Isa zuhur eyler dudağından senin şahım

(G.21/1)

Muhammed nürudur nurun demin rüh-ı Mesüıa'dır
Döner çarh-ı felek durmaz senin aşk-ı hayalinden

( G.22/3)

Nür-ı Ahmed'le boyandın hem dem-i 'İsa ile
Vuslatınla bizleri kıl cümle şadan el-meded

(G.6/7)

Dahi sen ibn-i Adetn'sin dem-i 'Isa'ya hemdemsin
Cemi-i derde merhemsin bilirsin her mu'aramayı

(K.4/6)

Şeyhinin konuşması, İsa Peygamberin nefesi gibi hayat bağışlayıcıdır.
Nutkun Mesiha'nın demi aşıkların olmaz gamı
SUI).

bizlere cam-ı Cem'i bu denli atşşn sendedir

(G.37/9)

O, İsra gecesinde yaşanan olaylara vakıftır ve 'İsa'nm nefesinin niteliklerini bilir.
Şeb-i İsra'ya mahrem ra dem-i isa;ya hemdem ra
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Cemi' -i derde merhem ra Pir-i Sarrü-yj. dervişan

(G.23/11)

Salih Baba, şeyhini Hz. Ali'ye benzeterek onun gibi hem ilimde hem de yiğitlikte

bir sultan olduğunu söyler. Şeyhinin devrin en büyük zatı olduğunu, kutupluk mevkiinde
bulunduğunu dile getirir.
Zümre-i uşşakın Şah-ı merdan'ı

Aıem-ı ekvanın kutb-ı zamanı
Buldum Pir-i Sami gibi sultanı
Cümle dertlerime derman eyledi

(Dörtlü 4/5)

Hakikat erleri çoktur bu gülzar-ı cihan içre
Muhammed Pir-i Sfilnı'dirkamunun Şah-ı merdanı

(G.1017)

Bir beyitte şeyhini, Şeyhü'l-Ekber namı ile anılan Muhyiddin Arabi'ye benzetir
şaır:
Şeyhifl-ekberdir efendim bu asırda şüphesiz
Böyle bir ali makama gelmeyenderviş midir

(G.38/11)

Salih Baba hemen hemen her fırsatta şeyhinin büyüklüğü ile övünür ve birçok
beyitinde ona sadakatle tabi olanların nihayetsiz nimetlere gark olduklarınıbelirtir.16
Kuvve-i kudsiyesiylecümle irşad eyledi
Kim ki destinden tutup sıdk ile kıldı bf at i

(K.1/16)

Sarni gibi sultana sıdk ile bi'at eden
Ol rüy-ı Muhammed'deki envar ile gitti

(G.15/13)

Pir-i S~Hazretine sıdk ile bi'at eden

Keşf olur sırr-ı hakikat mazhar-ı esrar olur

16

(G.42/ 6)

Iıı.2/16, G.1/18, G.2/8, G.5/11, G.8/8, G.1116, G.12/10, G.28/6, G.31/3, G.34/8, G.38/10,
G.43/6, Mur.3/8, Muh.5/5, Dörtlü.8/10.
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Şair, tasavvuf terbiyesinin tabii yansıması olarak şeyhini en büyük delili ve rehberi
olarak kabul eder.

Samı gibi var serverim

pirim delilim rehberim
(K..3/16)

Bir asi Salih kemterim vasf eylerem güftarını
Delilim, rehberim, pirim Muhammed Hazret-i

Samı

Şarab-ı vahdeti sun kim yürek yandı hararetten

(G.25/13)

Pirimiz Hazret-i Rehber Muhammed Sami-yi Server
Kamu uşşakı mest eyler yüzü Şemsü'd-Duha'dır

pır

Divanda Pir-i Sami ile ilgili beyitler buraya doğrudan

(G.39/9)

ya da yer gösterek

aldıklanmızdan ibaret değildir. Salih Baba her fırsatta Pir-i Sami'yi çeşitli illide tarzlarıyla
övmüştür. Biz örnek olarak seçtiğimiz bu birimlerle yetinerek diğer birimlerin yer ve
numaralarını vermeyi tercih ediyoruz.17
Divanda bahsi geçen menkıbeler arasında en dikkate değer olanı Muhammed
Sami menkıbesidir. Bu menkıbenin özelliği Salih Baba Divanı'nın nasıl yazıldığına dair
tek rivayet olmasıdır. Bu rivayetin dışında muhalif bir rivayet bulunamadığı ve bu
rivayetin

vaka kurgusunun

kendisine

has hususiyetleriyle

fevkaladelikler

taşıması

sebebiyle buraya aynen alıyoruz.
Muhammed Sami Hazretleri'nin sohbetlerinde huzurundan eksik etmediği, zaman
ve zemine münasip düşen, sohbetlerin tazelenmesine vesile olan beyitleri o anda ve yerli
yerinde söylemede büyük maharet gösteren

Müezzin Salih veya bir gözü özürlü

olduğundan halkın " Kör Salih " dediği bir müridi vardı. Nota ve musiki usullerine vakıf
olarak fevkalade etkili bir sesle sohbet ortamına göre beyit söyleyen bu Müezzin Salih ile
çekingen, ümmi, içine kapalı bir çilingir ustası olan Salih, aynı mahhalle sakini olarak
birbirlerine hal hatır sorar, arkadaşlık ederlerdi. Bir defasında aralarında konuşurken:

17

K.l/15, K.4/15, K.5/1, K.5/15, K.7/67, K.8/15, K.9/2, K.9/43, K.9/46, G.1/l, G.3/6, G.4/5,
G.6/1, G.14/8, G.16/8, G.17/12, G.20/11, G.21/8, G.23/10, G.24/ll, G.26/2, G.27/6, G.30/12,
G.3l/9, G.32/7, G.33/8, G36/l, G.36/13, G.37/10, G.40/6, G.41/8, G.44/8, G.45/9, G.4p/6,
G.47/5, G.48/9, G.49/11, G,50/8, G.50/9, G.50/11, G.51/6, G.52/8, M.ur.1/6, Mur.2/6,
Mur.4/1, Muh.1/6, Muh.2/6, Muh.3/7, Muh.4/5, Muh.6/5, Muh.717, Muh.8/1, Muh.8/6,
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-" Bir gün sen bizim şeyhin sohbetine gel, bir gün de ben senin şeyhinin sohbetine
geleyim. Hangisinin sohbetinden lezzet alırsak ve içimizde ısınma olµrsa ikimiz de o
şeyhin tarikatına girelim." diyen Müezzin Salih'in teklifi üzerine Salih Usta bir gün
Kırtıloğlu dergahında sohbet dinler. İkinci günü kendi şeyhinin sohbetinde bulunacakları
yerde yeniden Pir-i Sami'nin sohbetinde bulunurlar. Salih Usta böylece bir daha eski
tarikatına dönmez. Bu şekilde Kırtıloğlu dergahına itıtisab eden Salih Usta, sessiz,
mahcup ve bilgisiz bir kimse olarak sohbethanenin arka taraflarında köşe bucak gizlenir
kimse ile temas etmemeye çalışır, kendi halinde oturur, gölge misali gelir ve gider.
Salih Usta için biteviye hareketsiz geçen günlerin birinde Yunus Emre, Niyazi
Mısri ve Kuddusi Baba gibi büyüklerin hikmetli şiirlerinden beyit ve kıtaların -okunmakta

olduğu sohbethanede Aldar Hacı İbrahim Ağa:
- " Efendim, bizim kolun büyüklerinde de şairler olsaydı da onların şiirlerini
okuyup kendi usül ve adabımızınsaiası ile feyizyabolsaydık, siz de bir şeyler yazsaydınız!
" deyince Piri Sami Hazretleri:
- "Oğlum, bu bir himmet ve zuhurat işidir. Şiiri bizim Salih bile söyler.

"

buyurarak eli ile de arka tarflarda gizlenecek yer arayan Salih Usta'ya işaret edince,
Salih'in _gönlü, bilip duymadığı acayip bir varidat ile dolarak hemen o anda irticalen şiir
söylemeye başlar ve yine o anda " Fena" ya kavuşur. Bu varidatı, vehbi hal ve ilimle
söylediği şiirleri, Piri Sami Hazretlerinin:
- "Yeter Salih ..." demesine kadar devam edip tamamlanmışve bu emirden sonra
da başladığı gibi kesilmiştir. Salih Baba, divanın birçok yerinde bu duruma işaret eder.
Söyleyen Salih'tir amma söyleten Sami'durur
Bulmak istersen birader böyle bir sultan ara

(G.2/1I)

İlm-ü hikmet sözlerinden dem urursun Saliha
Bilınezem senden midir ya bahr-i 'irfandan mıdır

(G.32/9)

Pir-i Samı sayesinde çok mua'mma söylerem
Salih'! eylerse şahım ehl-'irfan el-meded

(G.6/9)

Müs.114, Müst. l, Mes.1/40, Mes.2/40, Mes.2/23, Mes.2/31, Dörtlü.1/6, Dörtlü.2/7, Dörtlü.3/6,
Dörtlü.7/7, Dörtlü.8/2, Dörtlü.8/5, Dörtlü.9-/7, Dörtlü.10/3, B~li.1/14, Beşli.1/15, Beşli.2/7.
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Menem Salih hulus ile gulam oldum kapısında
Memat iken hayat buldum olup divanıma bais

(G.44/8)

Fusüsun bahridir şahını Muhammed Sami'nin kalbi
Zuhur etmiştir enharı bu abdinden akar her an

(K.9/3)

Senin sayende Salih'tir bu Salih
Ki senden gayrı yoktur mihribônı

(K.6/32)

Pir-i Samı şeyhimizdir ben bir edna Salih'em
Sayesinde vasıl-ı canan oluram kime ne

(G.7/14)

Bu Salih sôye-i Sami'de ya Rab kaın-yab olsun

Diler kim aynına çeksin basiret tütiyasından

(K.8/16)

Tutup destin seni makbül-ı dergah eyledi Salih
Sözü Hak kavli mutlak zi-haya sahib-vefadırpir

(G.39/10)
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II. BÖLÜM

SURE, AYET VE HADİSLER
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A. SÔRE VE AYETLER

Salih Baba Divanı'nda Kuran-ı Kerim'de bulunan bazı ayetlere yer verilmiştir.
Bu ayetlerden bazıları doğrudan zikredilmiş bazılarına ise telmihte buluıiulınuştur. İçinde
bir ayete doğrudan ya da kısmı iktibas yoluyla işarette bulunulan birimlerden gerekli
gördüklerimizi şahsiyetler bölümünde ele aldık. Bunun dışında kalan ayetleri ise şairin
birimlerde kastettiği anlama işaret etmekten başka, ayetlerin Kur'an-ı Kerim'deki
sıralarına göre ele almayı; birimlerde anlam açıklığı sağlamak arzusuyla da ayetirt mealini
vermeyi uygun bulduk.

1.

FATİHA SÔRESİ

Kur'an-I Kerim'deki ilk sure QianFatiha suresi aynı zamanda Kur'an-I Keriminen
çok okunan suresidir, Mekke'de inmiştir. Seb'ul Mesanl, Ümmü'l-Kitab gibi isimlerle de
anılan bu sureyi Salih Baba mürşidinin yüzüne benzetmiştir. Bir yerde Hz. Peygamberin
evlatlarınıve ashabını Fatiha ile yad etmek gerektiği söylenmiştir.
Yüzün Seb'u'l-Mesani'dir dehanın ma'den-i hikmet
Lisanın nutk-ı Hak söyler bilen yoktur zebômndan

(G.22/2)

Süre-i Seb'u'l-Mesôni'dir yüzü hem şüphesiz
Oku" ...i_,.i. 'i" ayetini süret-i insana bak

(G.17/4)

Hem yüzün Seb'u'l-Mesanl kenz-i vahdet kalbiniz
Hafiz u hıfz u emanet sensin ey can el-meded

(G.6/4)

Süre-i Seb'u'l-Mesani dilberinvechindedir
Nakş-ı insandan mıdır ya sun' -ı Rahman'dan mıdır

(G.32/3)

Sad hezaran alini evladını esbabını
Fatihayla yad edelim kıla Hak çok rahmeti

(K.1/3}
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2.

BAKARA SURESİ

Salih Baba Divanı'nda Bakara suresine ait ayetler tamamen veya bir kısmıyla
iktibas edilerek yer almıştır. Bu birimlerdeki ayetler Hz. Adem'e esmanın öğretilmesi,
Allah'ın veli kulları için korku olmadığı, Hz. Cebrail'in Hz Muhammed'e ilam aşkı
öğretmesi ve Kıır'an-ı Kerim'i indirmesinin yanında Allah'ın mekandan münezzeh
olduğuna dair ayetlerdir.

A.vet 31
"Allah Adem'e bütün isimleri öğretti. Sonra onları önce meleklere arzedip: 'Eğer
siz sözünüzde sadık iseniz şunların isimlerinibana bildirniz.' dedi."
Mesnevi" kiln" emrinin sırlarını anlatmaktadır. A<lem'eöğretilen isimleri birbir
sayıp dökmektedir.
Fatih-i esrar-ı sırr..•ı kiln fekandır Mesnevi
",.L.-'il

F

"yı hem birbir beyandır Mesnevi

(G.16/1)

Dervişlik, sözsüz ve sessiz bir tarzda" alleme'l-esma " run anlamına dair işaretleri
kavramaktır. Bu ise nihayette, insanı mutlu kılacaktır.
Harfi savtr olmayan bir şehre basmayıp kadem
",.L.-il

r.k "rumuzun bilmeyen derviş midir

(G.38/3)

Bil tasavvuf Hak seni benlikten az.ad eyleye
",.Lıu..,il

F

"ya mazhar eyleyip şad eyleye

Keşf olup sırr-ı hakikat gönlün a.bad eyleye
Akl-ı küll sensin gönül Levlak senin şanmdadır
Her ne var a'I.&- vü esfel cümle dıvanındadır

(Muh.7/3)

':I

Ayet 38
\

•' Dedik ki: 'Hepiniz cennetten inin. Eğer size bir hidayet gelir de her kim
hidayetimetabı olursa onlar için herhangi bir korku yoktur ve onlar üzüntü çekmezler'."
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Süre-i Seb'u'l-Mesani'dir
Oku" ...i_,.;.

"1

yüzü hem şüphesiz

"ayetini süret-i ins~

bak

(G.17/14)

Görüldüğü gibi doğrudan ayetin anlamına işaret edilmektedir.

Ayet 57
I

" Ve sizi bulutla gölgeledik, size kudret helvası ve bıldırcın gönderdik ve
'Verdiğimiz güzel nimetlerden yiyiniz.' (dedik) ..."
Götür yüzden hicabını kılıp aşıkların haytam
Görüp rüyunda hem mfiln yesinler menn

ü

selvayı

(K..4/5)

Yukarıdaki beyitle, İsrailoğullarına kudret helvası ve bıldırcın eti verilmesine
işarette bulunulmuştur.

A.yet 115
" Doğu'da Allah'ındır,

Batı'da.

Nereye dönerseniz Allah'ın yüzü oradadır,

Şüphesiz Allah geniştir, bilendir."
Bu ayetin sırrı Hz. Muhammed'in nurundan kavranmıştır. Bu sırrı idrak eden
kimse, her baktığı yerde hakiki sevgiliyi görecektir.
"(Ut ~" ~· sırrın nür-ı Ahmed'den görüp.
Seyredip vahdet yüzünden kesret-i bina gibi
"(lll ~
'

-~~"'" sırrından haberdar olanın

Kande baksa

3.

( K.5/6)

nazırı

manzüru hep didar olur

( G.42/3)

AL-İ iMRAN SURESİ

Ayet ıs5
" Her nefis ölümü tadacak ve ecirleriniz ancak kıyamet günü tamamlanacak.

o

vakit kim ateşten uzaklaştırılır da cennete konursa işte o muradına ermiştir. Yoksa dünya
hayatı aldatıcı menfaatten başka bir şey değildir."
Ölmeseydi birbirin yerdi cihan halkı kamu
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Hazret-i Hakk'ın bize bu fili-ihsanı adem

4.

(K.7/52)

A'RAF SURESİ

Ayet 112
"Kıyamet

günü 'Biz bundan habersizdik'

demeyesiniz diye Rabbim Adem

oğullarından onların bellerinden zürriyetlerini aldı ve onlara dedi ki: 'Ben sizin rabbiniz
değil miyim?" (Onlar da)' Evet (rabbimiz olduğuna) şaqit olduk' dediler."
Beşer dilberlerinden bir güzel saydına gelmiştin
Seni sayd eyledi dünya unuttun ahd üpeymanı

(G. 10/3)

Unuttun ahd-i misakı cemali nür-ı müştakı
Ne çok sevdin btı afakı geçemezsin hevasından

ta elest bezminde

(K.8/3)

ikrar eylemişler aşık.an

Rü'yet-i didara teslim eylemişler varını

(G.12/6)

Bilen yok hasb-i halimden usandım tatlı canımdan
Cüdôyım aşiyanırrtdan şeb-i gayyaya düştüm ben

(K. l 0/3)

Bu beyitlerde belirtmiş olduğumuz ayete doğrudan telmihte bulunulmuştur. Türk
edebiyatında umümi adıyla " bezm-i elest " olarak bilinen bu olay ayettç belirtildiği
şekilde meydana gelmiştir. Beyitler de yapılan telmihlerin hareket noktaları " ahd-i
peymfuı, ahd-i misak, elest bezmi, aşiyan" kelimeleridir. Şair dünya hayatına, dünyada
ebedi kalacakmış gibi dalan ve ezelde Allah'a verdikleri sözü unutanların pişmanlıklarının
daha hayatta iken başlayacağını; bu pişmanlığa düşmemek için ezelde verilen sözün
hatırlanması gerektiğine işaret etmiştir.

5.,

İSRA SURESİ

Salih Baba genel anlamda İsra suresini, İsra ve Mi'rac olayının hakikat derecesini
belirtmek için ele almıştır. (bkz. Hz. Muhammed)
Dil şehrine nakş olmayıcak hubb-ı cemali
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Hem süre-i İsra'daki seyran ele girmez

(µ,49/10)

Ol serverimiz Ahmed ü Mahmud u Muhammed
Ol süre-i İsra'daki esrar ile gitti

(G.15/10)

Ayet ss
"Sana ruh hakkında soru sorarlar. De ki: 'Ruh Rabbimin emrindendir. Size ancak
az bir bilgi verilmiştir'."
Sordular rühdan Rasülullah cevabın vermedi
Ol Ebu'l-Ervfilı iken setrettiği hemyana bak
Hak "

~J

_.,.,.1

4>4

(G.17/5)

C.-') I Ji" buyurmuş iken

Kendi kendinden çıkartp söyleyen süfyan' a bak

( G.1717)

Yahudi'ler ve Mekke müşrikleri Hz. Muhammed'i sınamak için ruh, Ashab-ı Kehf
ve Zülkarneyn'den

sorarlar. Ashab-ı Kehf ve Zülkarneyn kıssaları anlatılmış fakat ruh

meselesi tam olarak açıklanmamıştı. Salih Baba ayetin bir kısmını doğrudan zikrederek
kıssaya bir telmihte bulunmuştur. (bkz. Hz. Muhammed)

6.

KEHF SURESİ

Ayet 49
"Kitap ortaya konmuştur. Suçluların onda yazılı olanlardan korkmuş olduklarını
görürsün. 'Vay halimize' derler, 'Bu nasıl kitapmış küçük büyük hiçbir şey bırakmaksızın
(hepsini) sayıp dökmüş. ' Böylece yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Senin Rabbin hiç
kimseye zuJmetmez."
İllet ile zillet ile ömrünü kıldın heba
Okunup defterlerim hatn;ıü'l-kitab olsun da gör
Ayetlerin genel karakterlerine

(G.40/3)

ve işlemiş olduğu konulara baktığımız zaman

beyitlerde ayetlere ilişkin kısmi iktibaslar hemen göze çarpmaktadır. " Hatmü'l-kitab "
tamlaması ayetlerden yapılan kısmi iktibaslardan birisidir.
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7.

TAHA SURESİ

Bu surenin iki ayetinden kısmen iktibas yapılmıştır.

Ayet 5-6
" Rahman Arş'a istiva etmiştir. (O Rahman Arşı hükmü ahına almıştır. )
Göklerde, yerde ve ikisi arasında bulunan şeyler ile toprağın altında olanlar hep onundur.

"
Sana şeyhin yeter bürhan içip vahdet meyinden kan
Haber al sırr-ı " ~ı

.;.~ı
~ ~JI " sından

(K.8/9)

Ten ile a.bım türaba nar ile badım heva

Canımı canana verdim aradan çık siva
Nokta-i sırrım sema " ~I

Jı.,.sH ~ ~)I

Kabz için ihtiyacım kalmadı Azra' il' e

"1~
I• sm-ı• zaAt ın mazharı' ~revk a'l -uıa

"

"

(Mur.1/5)

'::If o-a <S.>M

Zir ü bala hep ma'üdin bahrinin kam adem

"

(K.7/9)

Beyitlerde Taha Suresinin beşinci ayetinin tamamen alındığını görüyoruz. Altıncı
ayetin ise sadece bir kısmı ahnrnıştır. Bu beyitlerde Salih Baba, Allah'ın Arş'r ve kainatı
kuşattığına, yüce ve adi olan her şeyin Allah'ın isimlerine mazhar olduğuna; yerdeki ve
gökteki madenlerin kaynağının yokluktan geldiğine, işaret etmiştir.

8.

NUR SURESİ

Divanda, bu surenin bir ayetinden iktibas yapılır.
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Ayet 35

"Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili, içinde lamba bulunan bir
kandil gibidir. O lamba bir billur içindedir; o billur da sanki inciye benzer bir yıldız gibidir
ki, doğuya da batıya da nisbet edilemeyen mübarek bir ağaçtan, yani o ağaçtan çıkan
yağdan tutuşturulur. (Bu öyle bir ağaç ki )Yağı neredeyse ateş değmese dahi ışık verir.
(Bu ışık) nür üstüne nürdur.... "
Muhammad Sami'dir isminki yoktur nokta sultanım
Şehadet mazharı"»'~~"

un çerağından

(G.22/9)

Şair, yukarıdaki beyitte, şeyhi Muhammed Sami'nin ilahi hakikatlerin zuhur ettiği
yer olduğunu ve bunun da " nürün 'ala nür " kandili sayesinde gerçekleştiğinisöyler.

9.

KASAS SURESİ

Bu sfuenin bir ayetinden iktibas yapılır.

Ayet 88
"... Ondan başka ilah yoktur. Onun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm
onundur ve siz ona döndürüleceksiniz."
Men 'aref sırrına vakıf olmak istersen eğer
" dil.A •.~
~

~ " de nefha-i Rahman ara

(G.2/3)

" dil.A
" •. J$ " fermanını icra eder
.
~~'

İki yüzden celb eder aslına insanı adem

(K.7/22)

Salih Baba bu beyitlerde ayetin bir kısmını doğrudan zikrederek "Men 'aref "
sırrına (bkz. Hadisler) ermek isteyenlerin, bu dünyada her şeyin mutlaka yok olacağını
bilmesi gerektiğini belirtmiştir.
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10. AHZAB SÜRESİ
Sürenin 56. ayetinde" Şüphesiz Allah ve melekleri Peygambere salat ederler. Ey

irnfuı edenler! Siz de ona salat edin ve gönülden teslim olun," ifade edilen salat etme
emrine bir işaret bulunabilecek birimlerin varlığına zayıf bir işarette bulunmak mümkün.
Ancak bunun tasavvuf terbiyesininsonucu olarak söylendiğinide belirtebiliriz.

ıı.

YASİN

süaest

Avets2
"Onun işi, bir şey yaratmak:istediği vakit sadece "Ol" demektir ve o şey hemen
olur."
Arapça' da kef ve nun harfleri bir araya gelirse " Kün! " emrini meydana getirir ki
Türkçesi "Ol" demektir. Allah bir işin olmasını mıırad edince" Künl "şeklinde emreder.
Allah'ın iradesine "Kaf u nun" ya da "Kün!" de denilir. Buraya almış olduğumuz
beyitlerde genel olarak Salih Baba, ayetin belirtmiş olduğumuz kısmım alarak kainat ve
onun özü olan insan üzerinde genel bir değerlendirme yapmıştır.
Vasıta oldu arada Hazret-i Rühu'l-Emin
Kenz-i mahfi'den zuhüru Kaf-ı Kur'an-ı adem

(K.7/39)

Salih Baba bu beyitinde Hz Muhammed'e Kur'an-ı Kerirn'in inmesininsebebinin"
Kenz-i mahfi " hadisinin olduğunu (bkz. Hadisler) ve bu olayın zuhur etmesi için gerekli
olan emrin ise " Kün! " şeklinde çıktığını belirtmiştir.
Yokluk, şekil ve renk giysisini " Kaf ve nün " yani " Kün! " (Ol ) emriyle
giymiştir." Kün fekan " dan geçmeyen, varlık süsünden sıyrılmayan gönlünü
aydınlatamaz.Ancak bu sırra .ermekimkansızdır;maksat aşka ermektir,
Nefha-i Rahmani'den açıldı meydan-ı adem
Kaf u nun emriyle giydi şekli elvanı adem

(K.7/1)

Her kim bu meyden içmedi ağ u karayı seçmedi
Hem kün fekün'dan geçmedi bulmadı dil envarını

(K.3/9)

Ş6

Kün fekan'ın sırrına ermek ne hacet bizlere
Aşka ermektir muradım

nam u nişan istemem

(G.20/3)

Gönlü saf dervişler, gezdikleri her yerde can u gönülden" Ol" emrinin anlamını
okurlar.
Olardır meşreb-i safi
Gezerler her bir etrafı
Gönülden nun ile kafi
Okur can u dili derviş

(Dörtlü 9/4)

Kün emriyle mest olduğunu belirten Salih Baba; dünya " Kün! " emriyle dönen bir
dolaptır, her şeyi öğüten bir değirmendir, der. Bu hikmetli işin anlamı" Kün! "sözünden
daha derindir.
Kün fekfuı emriyle döner bir dolab
Öğütür filemi misl-i asiyab
İnceden incedir olunmaz hisab
Çok hikmet var Kün fekan'dan içeri

(Dörtlü 6/3)

12. SAD SURESİ
Bu surenin bir ayetinden alıntı yapılmıştır.

!vet 12
"Artık onu tamamlayıp içine ruhumdan üfürdüğüm zaman kendisi için derhal
secdeye varın."

Kime geldi, sözüme ver cevabı

{Mes.1/12)

Hz. Adem'in yaratılışı ile ilgili söz, ona ruh üflendiği hususu Hz. Muhammed'e
bildirilmişti. Şair bu konuya değinmektedir.
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.• ı

Divanda

Hz.

A.dem'in yaratılmasına

ilişkin birçok

beyit söylenmiştir.

Bu

beyitlerden bazılarında zikretmiş olduğumuz ayetin bir kısmı iktibas edilerek beyitler
söylenmiştir. Bu konu ile ilgili beyitleri şahsiyetler bölümünde zikkrettik. (bkz. Hz.
A.dem)

13. CA.SİYE SÔRESİ
Bir beyitte"surenin bir ayetinin anlamınauygunluk vardır.
Ayet 23
·~ Heva ve hevesini tanrı edinen ve Allah'm bir bilgiye göre saptırdığı, kulağını ve
kalbini mühürlediği, gözünün üstüne perde çektiği kimseyi gördün mü ? Şimdi onu
Allah'tan başka kimhidayete erdirebilir ? Hala ibret almayacak mısınız? "
Heva-yı nefsine tabi olanlar
Bular kande bulur darü'l-ema,nı

(K.6/10)

Salih Baba bu beyitinde, ayetin anlamına işarette bulunmuştur. Nefsine uyan
kimseler kurtuluşa eremeyeceklerdir.

14. RAHMAN SURESİ
Avet20
"Aralarında bir engel vardır. Birbirine geçip karışmazlar."
Cana canan, can dahi canana kavuşmak diler
Arada var" ı.)· W..U
':I Ç.J~
· · "el-meded
- ·-

(G.6/8)

Salih Baba, ayetin bir kısmını iktibas etmiştir. Şair, cananı olan mürşidine
kavuşmak istediğini fakat aradaki engelin ayette belirtilen engel kadar kuvvetli olduğunu
söyleyerek yine mürşidindenyardım ister.
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15. KAF SÔRESİ
Ayet 16I
"Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin ona fısıldadıklarını biliriz. Biz ona şah
damarından daha yakınız."
Pir-i Sami Hazretine sıdk ile teslim olup
Gizli cana hükmeden canana oldun mu vukuf

(G.8/8)

Salih Baba bu beyitinde ayete, ayetin genel karakterinin ilk bakışta hissettirdiği
anlamdan iktibas yoluyla telmihte bulunmuştur. Bu beyitte" Gizli cana hükmeden canan
" sözündeki " canan " lafzından iki anlam çıkar. Birincisi kainattaki her zerreye ve
kalplere hükmeden Allah'tır. İkincisi ise Salih Baba'nın ruhu ile birlikte her şeyini teslim
ettiği sevgilisidir.

16. NECM SÜRESİ
Axet 9-10
" İki yay kadar yahut daha yalan oldu. Allah vehyettiği şeyi bunun üzerine
vahyetti."
Dahi hem küntü kenz esrarının bil mahremi sensin
Makfunındır senin hem Kabe kavseyn ya Resülallah
Sırr...ı "'-"""'

(G.9/3)

•. Lo" rumuzun-ne bilir hayvan sıfat

Hazret-i Pir nutk eder biz yine hayvan bekleriz.
Kabe kavseyn, yani Mi'rac'da ıtz.Muhammed'in

(G.50/12)

Allah ile yakınlıkları mesabesi,

kendisine makamdır. İşte o vakit, kendisine vahyedilmiş olanları, ancak insan sıfatını
kazananlar bilebilirler.

Ayet 11
" (Muhammed'in) Gözü kaymadı ve sınırı aşmadı. "
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Kııhl-ı " ~·

t: ı.:,t.ı." dan çek gözüne tutiya

Nice bir ama gezersin ol put-ı tersô gibi

(K.5/10)

" Ma-zağa'l-basar " sözü, göze çekilmesi arzulanan bir sürmeye benzetilmiştir.
Ama gibi gezmek yerine bu sürme ile göze görme kabiliyetikazandırmak lazımdır. Necm
Süresi'nden ~yetlere telmihte bulunulan beyitlerde Hz. Peygamberin miracı anlatılmıştır.
Daha ayrıntılıbilgi için (bkz, Hz. Muhammed).

17. HAŞR SÜR.E:Sİ
A:yet24
" O yaratan, var eden (Bari), şekil veren (Musavvir) Allah'tır. En güzel isimler
onundur. Göklerde ve yerde olanlar onun şanını yüceltmektedirler. O galiptir, hikmet
sahibidir."
Sorarsan buJarınaslın hakikat brr kalem.dendir
Musavvir'den zuhür eyler bu denli şekl ile elvan

(K.9/13)

Musavvir isminicami' oluben bir kalem oldu
Hitdb erişti şakk: oldu bi-emr-i kudret-i Yezdan

(K.9/15)

Salih Baba bu beyitlerde Allah'ın çeşitli isimlerinizikrederek kısmi iktibas yoluyla
ayete telmihte bulunmuştur.

18. SAF SURESİ
A:yetl
"Göklerde ve yerdekilerinhepsi Allah'ı tesbih eder.... "
Can kulağın tut, basiret gözlerin aç müddei
Her bir eşyanın yüzünden her bir esma "Hu" çeker

(G.30/2)

Çık anasır gömleğinden gir hüviyyet şehrine
Yek nefes kılınış ihata zır bala "Hü" çeker
ü

(G.30/4)
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Salih Baba bu beyitlerde de kısmi iktibas yoluyla ayete telmihte bulunmuştur.
Yapılan telmihlerde hareket noktası " Hu çeker " tabiridir. Hu çekmek, tesbih etmek,
zikretmek anlamınadır ki ayetin genel anlamı ile beyitler paralellik göstermektedir.

19. KALEM SURESİ
Ayet

ı

"Nun, Kalemin ve (kalem tutanların) yazdıklarına and olsun."
BirinciNür-ı Ekrem'dir ikinci Rüh-ı A'zam'dır
Üçüncü Akl-ı Evvel'dir Kalem dördüncüdür ey can

(K.9/26)

Kalem'dir Nüsha-i Kübra kamu esmayı cami'dir
'İki yüzden zuhür eyler nice bin kudret-i bürhan
Kalem bil infisalidirbir kahr-ı celfilidir
Biri nür-ı cemalidir anı bir bir kılanı tibyan

(K.9/28-29)

Salih Baba bu beyitlerde genel olarak yaradılıştaki sıradan ve Levh-i Mahfuz'da
olacak işleri yazan kalemden bahsederek yine kısmı iktibas yoluyla ayete işarette
bulunmuştur.

29. FECR SURESİ
Surenin üç ayetinden iktibasta bulunulmuştur.
Ayet t4
"Çünkü rabbin (her an) gözetlemededir."
Pirden murad irşad imiş sanma heman evrad imiş
Maksud" .ll...e.~"

göstere doğru yarını

(K.3/14)

Şair, her an her şeyi görmekte olan Allah'm yardımı ile sevgiliyi görebilmek
arzusunu dile getirir.
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Ayet 2s-29
"Sen O'ndan, O senden razı olarak Rabbine dön. Haydi kullarımın içine gir."
Kişinin, bu razılıktan haberli olınalı ve kendisini böylece feda etmeye yönelmelidir.
Bu nefsin"~ -

'JA ~I
-

J

" eyle

Alıp dost iline kurbana gel gel

(G .19/9)

'' Dön " hitabı, günde 70 kez işitil.melive sonrasında gereğini yapmak üzere bilgili
olunmalıdır.
Günde yetmiş kez hitüb-ı " ~JI"
"~"'Li

den bi-haber

" sırtından agah olmayan derviş midir

(G.38/4)

21. DUHA SÔRESİ

A.yet 1
"Andolsun kuşluk vaktine."
Şair, bir birimde, sürenin ilk ayetinin bir kısmını alarak mürşidinin yüzünü kuşluk
vakti güneşinin aydınlığına benzetiyor.
Ve'd-Duha güneşi yüzündür dilber
Nür-ı Muhammedi gözündür dilber
Mantık-ı M~sıha sözündür dilber
Ka 'be-i hüsnünde ibad et meni

( Dörtlü 5/5 )

22. TİN SURESİ

Ayet 4
" Hakikaten biz, insanı en güzel surette yarattık."
Ki sen " f""'..,....-- ~
·

I " tr::.-.
.cı..-:ıuun b.ır ahse. n-ı. t elllllu

Melü'ikler alır ta'üm senin hikmet kitabından

(G.22/6)
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Salih Baba insanın en güzel şekilde yaratıldığını belirten ayetin bir kısmını
alıntılamış; mürşidinin güzel yaratılışın ocağı olduğunu söyle:µıiştir. (bkz. Hz. Adem)

23. İHLA.S SÔRESİ
" De ki: O Allah birdir. Allah Samed'dir. O, doğurmamış ve doğurulınamıştır.
Hiçbir şey O'na eş ya da denk değildir."
Şair vahdet, ahadiyyet ve vahidiyyetten söz ederken bu surenin anlamına ilişkin
çağrışımlaryapmaktadır. Şair, İhlas suresi ile varlığın anlamınıgörmüştür.
Ben Hazret..i Sami gibi miranmı buldum
Mir'ôt-ı mfı.saffiiy,ı görüp zatımı buldum
Hem süre-i ihlas ile isbatımıbuldum
Sevdası o yarin meni mest eyledi gitti
Şol gamzeleri canıma kast eyledi gitti

(Muh.4/5)

Birden birlik hadisesi vahdet-i vücud felsefesi ile açıklanabilir.Görünen ve bilinen
her şey Allah'tandır ve onun yaratmasıyladır. Manevi bir sarhoşluk hali içerisindeyken
idrak edilen bu hal bir anlamda varlığın vahdetini kavramaktır. Şair " Süre-i İhlas ile
isbatımıbuldum" diyerek fena'ya ulaştığını belirtmiştir.
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B. HADİSLER
Salih Baba Divanı'nda geçen hadisleri iki grupta toplamak mümkündür. Hadis-i

kudsiler ve Hadis-i şerifler.

a.

KUDSİ HADİSLER

1. "Ben bir gizli hazineydimbilinmeyimurad ettim."

18

Melek Cebra'il vasıta olmuş ve Kenz-i Malın yani gizli bir hazine olan Allah;
I

yokluktan, bir mucize olarak Kur'an-ı Kerim'in doğmasını mümkün kılmıştır. Eğer
büyüklerin himmeti erişirse " küntü kenz " sırlarından bir damlacık açıklamak mümkün
olacaktır.
Vasıta oldu arada ol Hazret-i Rühu'l-Emin
Kenz-i Mahfi'den zuhuru Kaf-ı Kıır'ün'ı adem

(K.7/39)

Dahi hem küntü kenz esrarının bir nebze iş'arı
Diyem bir katre mikdarı zuhür-ı himmet-i pirfuı

(K.9/6)

Hz. Muhammed, bu hazinenin sırlarınıbilen ve söyledikleri ile bu sırlardan bilgiler
veren kimsedir. Salih Baba, mürşidinide bu hazinenin incisiolarak niteler.
Dahi hem küntü kenz esrarının bil mahremi mahremi sensin
Makamındır senin Kabe kavseyn ya Resülallah

(G.9/3)

Kuvve-i kudsiden edip imdadı
Bize haber verdi zatı sıfatı
Ol zaman anladık sırr-ı Ahıned'i
Küntü kenz esrarın beyan eyledi

(Dörtlü 4/8)

Küntü kenzin gevherisinmazhar-ı nür-ı Huda
Andeliba sohbetinden gayrı verdanistemem

18

(G.2()/6)

Aclfuıi, Keşfu'l- llafü, C.2, s. 132, Beyrut, 1352/1933.
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Aşk ve sevda, " küntü kenz " in kaynağından aldıkları ile zikirdedir. Aşk bir
emanettir ve aynı kaynaktan çıkarak, arş-ı a'ladan gelmektedir.
Küntü kenz'in mebde'inden aşk u sevda" Hu" çeker
"La" yı iskat eyleyenler da'ihı illa" Hü " çeker

(G.30/1)

Bil emanettir muhabbet sana Mevla' dan gelir
Doğru Mecnun oldun ise bil ki Leyla'dan gelir
Küntü kenz'in mebdeidir arş-ı a'ladan gelir
Akl-ı Küll sensin gönül Levlak senin şanındadır
I-ler ne var a'la vü esfel cümle divanın.dadır

(Muh.7/4)

2. " (Ya Muhammed) Sen olmasaydın, sen olmasaydın dlaki (yeri güğü)

yaratmazdım.'' ı9
Hz. Muhammed'in yüzü kaiıiatın, yaratılışın maksadıdır; yartılış, ona olan
sevgiden varlık bulmuştur ve bu sevginin eserleri onun zatında ortaya çıkar. Bir örnekte
de bu hadisin başlangıç lafzı olan " levlak "_sen olmasaydın sözü gönülün şiarı olarak
ifade edilir.
Bu yüz zahir şeri·attir bu yüz zahir nübüvvettir
Bu yüzdür maksad-ı ekvan değil hali kerametten

(G.25/5)

Bu mahlukun kamu aslı muhabbetten yaratıldı
Muhabbet olmasa bil kim büyütmez yavrusun hayvan

(K.9/34)

Bular derya-yı vahdettir Ahad'den Vahidiyyet'tir
Zuhürat-ı muhabbettir Muhammed'den olur a'yan

(K.9/27)

Gizleme gel sen seni kimden kaçarsın ey gönül
Akl-ı Küll sensin gönül " Levlak " senin şanındadır
Ga.hi yerde gab semalarda uçarsın ey gönül
Akl-ı Küll sensin gönül " Levlak " senin şanındadır
Her ne var a'la vü esfel cümle divanındadır

19

(Muh.7/1)

Aclüni, age, C.2, s. 104, Beyrut, 1352/1933.
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3. " Benim için birbirini sevenler, benim için birbirleriyle sohbet edenler, benim
için birbirine cömertçe ikram edenler · ve benim için birbirini ziyaret edenler benim
muhabbetimi haketmişlerdir. "

20

İki örnekte bu hadisin anlamı ile ilgili çağrışımlar bulmak mümkündür.
Düşüp babına kıl ahı tutagör müstakim rahı
Kılagör" Hubb-ı lillah " ıgeçirme fırsatı bir an

(K.9/45)

Zikr ü fikr ile ibadetle varılmaz bu yola
Hidmetinde da'im ol şeyhin rızasını dile
"Hubb-ı \illah '' aşık ol gönlüne girıneklik ile
Sen seni mahveylemektir layı illadan garaz

b.

A

•

.

(Mur.4/2)

A

HADiS-IŞERiFLER:

1. " Beşikten mezara kadar ilim talep ediniz. "

21

Kişi Allah'ın Allah'ın birkaç ismini öğrenmekle, onu tanıdığını sanmamalı; şeyhin
sohbetine devam ederek bu bilgiyi elde etmelidir.
".ı.....11

Jı

.ı.ı-JI i>.a r-,WI ~ı"

durma sen

Birkaç esma bilmek ile Hakk'ı bildim sanına sen
Sohbet-i Pire devam et

ruz u şeb usanma

sen

Zat-ı Hakk'ı anlamaktır binbir esmadan garaz

20
21

Hanbel Eş-Şeybani, Ahmed bin Muhammed, Musned

ü

(Mur.4/6)

Ahmed, 4; 386.

Hanbel Eş-Şeybani, Ahmed bin Muhammed bin Hanbel, "Taharet", Müsned ü Ahmed, 112.
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2. "Fakirliğimle iftibiir ederim"

22

Hz. Muhammed'in, tasavvuf ehli -tarafindan gönül aleminde Allah'tan başka her
şeye karşı ihtiyaçsızlık duygusu içinde olma anlamı ifade eden bu hadis-i şerifin beyanına
ulaşmak arzusu dile getirilir.
Kemale ermek istersen

çü

"

~

<Sfo " ihtiyar et

Müeddeb ol mukarreb ol şaşırma yolu erkanı

(G.11/2)

Salihem senden muradım " <S.,;.J <Sfo " dir benim
Yok huzur ile yüzüm varam divane çare ne

(K.2/19)

3.• "Allah ile beraber olduğum öyle bir vaktim vardır ki orada büyük melekler ve
herhangi bir peygamber bulunmaz."

23

Allah'la birlikte olmak nasıl olurmuş aşkın kitabından okunmalı ve tecerrüt
alemine girmenin yolu öğrenilmelidir.
"dJI t'° u1 "dersini aşkın kitabından oku
Gir tecerrüd alemine Hazret-i 'Isa gibi

4. "Alimler nebilerin varisleridir"

(K.5/8}

24

Onlar peygamberlerin mirasçısı, Hz. Muhammed'in

makamında bulunarak illin

şehrinin bekçisi olan kimselerdir. Bu sebeple can derdine derman olurlar ve her hastanın
derdine uygun ilacı verirler.
Görünür cebhesinde nür-ı Ahmed
Olardır varis-i Peygamberani

22

Aclüni, age, c.ı, s. 87, Beyrut, 1351/1932.

23

Acffuıi, age,C.2, s. 173, Beyrut, 1352/1933.

2~

Bl-Bııhari İsınail bin Muhammed, Sahih-i Buharı, İlim, 1 O.
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,,.,,

Olar kaimmakakam-ı Mustafa'dır
Olardır şehr-i ilinin pasbfun

(K.6/3-4)

Varis-i Ahmed olar can derdinin dermanıdır
Her marizin derdine göre verirler şerbeti

(K.1/12)

Şair Salih Baba da şeyhi Muhammed Sfunı'yi bu varislerden birisi olarak niteler.
Pirimiz Hazret-i Sami senin varislerindendir
'Ulüvv-i himmet hem şanı sensin ya Resfilallah

(G.9/8)

Hakikatte vekil-i Mustaia'dır
Muhabbetle derünu pür-saf'adır

5. "Ölmeden evvel ölünüz"

Bu

(Mes.2/26)

25

hadisin işaret ettiği anlam, aşıklar için bayramdır. Salih Baba, şeyhinin

sayesinde bu sırra ulaşmış, bu anlama ilişkin bir müjde ile müjdelenmiştir.
Sırr-ı mütü zümre .. i aşıkların bayramıdır

Devlet-i mülk-i bekadır semti seyranı adem

( K.7/30)

Hazret-i Pirin yedinden mess edelden Salih

" ı..,:._,...; ı:,ı ~ t.,;.,..." ile tebşir olmuşuz

(G.52/9)

6. "Nefsini bilen Rabbini bilir. "26
Ömrü boşa geçirmemek, hadisteki anlamı kavramak, bu bilgi ile birlikte ibadet
etmek; bu sayede yeniden hayat bulmak, bu sırrı anlamak için "(Allah'ın zatı hariç) her
şey yok olacaktir." ayetini söylemek ve tabiatiyle bunu idrak etmek lazımdır.
Kuru laf ile geçirip ömrü kıldın mı heba
Men 'Aref sırrındaki 'irfana oldun mu vukuf

25

Aclüni, age, C.2, s. 291, Beyrut, 1352/1933.

M

Aclüni, age, C.2, s. 262, Beyrut, 1352/1933.

(G.8/2)
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Hakikat alirpi ol Men 'Aref sırrından ol agah
İliınden bil garaz her bir cihetle amil olmaktır

(G.35/5)

Olagör Men ·Aref sırrından sırrından agah
Memat olup yeniden cana gel gel

{G.19/4)

Men 'Aref sırrına vakıf olmak istersen eğer
"dil.A "~JS"
*

de nefha-i rahman ara

(G.2/3)

Şair bu sırra eriştiğini, bir de hadisin anlamını tekrar ederek söylemektedir.
Böylece nefs, Rabbin razı olacağı bir konuma getirilmiş, sağlam bir kaleye girmiştir.
Men 'Aref sırrına vakıf olmuşam
Nefsim ile hem Rabb'imi bilmişem
Mutma'inne kal'asına girrnişem
Gayretle bir metin hisarımızvar

(Dörtlü 8/8)

6. " Dünya sevgisi her çeşit hatalı davranışın başıdır. Bir şeye olan sevgin seni kör
ve sağır yapar."

27

Şair, birkaç birimde bu hadisin anlamına zayıf biçimde işaret ettiği
düşünülebilecek sözler söyler. Ancak bu sözler ağırlıklıolarak dünya sevgisininyergisine
yöneliktir.

27

Canan İbrahim, Kütub-i Sitte, Feza Gazetecilik, C.7, s. 242, Ankara 1993.
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SON SÖZ

Türk dünyası 19. asırda tarihin ve değişen hayat şarlarının zorlamasıyla bir
medeniyet değişimine gitmiştir. Modem dünyanın etkisiyle değişen düşünce sistemi divan
şiirimizi de etkilemiş ve onun bir kenara itilerek unutulmaya yüz tutmasına sebep
olmuştur. Tarihimizin altı yüz yıllık devresine damgasını vuran bu edebiyatımızın asıl
meselesi anlaşılamamaktır. Divan şiirini biraz olsun tanımayan insan1arım:ız ona düşman
olmakta ve onu dışlamaktadır. Fakülte kürsülerinde yapılan mezuniyet çalışınalarından
ilmi yayınlara kadar birçok çalışma bu ön yargının ortadan kalkması ve eski
edebiyatımızın daha iyi anlaşılarak sevilmesi yolunda atılan adınılar olmasına rağmen
yeterli değildir. Bu noktada insanımızınTürk tarihi ve kültürü hakkında bilinçlendirilmesi
gerekir.
Salih Baba, İslami Türk edebiyatının temeline ismini yazdırmayı başarabilmiş,
ancak Yunus Emre veya Eşrefoğlu Rumi kadar ismi duyulmamışşairlerimizdendir.Şairin
isminin duyulmamasına sebep olarak hakkındaki kaynakların yetersizliğini ve esen
üzerinde yapılan ilmi çalışmalarınazlığınıgösterebiliriz.
Salih Baba, divan ve halk şiiri biçim ve ifade özelliklerinikullanması bakımından
Yunus Emre'ye benzer. Divanda bu tarz söyleyişlere yer vermesi, Yunııs'un Salih Baba
üzerindeki etkisini de ortaya koymaktadır. (bkz Salih Baba). Ancak Yunus Emre'nin
şiirlerinde kullandığı Türkçe ile Salih Baba'mn Türkçesi arasında yabancı kökenli
unsurların yoğunluğu açısından fark vardır. Bu farkın sebebi, Yunus'un yaşadığı devirde
Türkçe'nin yabancı unsurların etkisine fazla kapıhnamışolmasıydı. O zamanlar Türkçe'ye
giren unsurlar daha çok din yoluyla geliyordu. Aradan geçen altı yüz yıllık devrede
Türkler dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran çok sağlam bir medeniyet
kurmuşlardır. Bu medeniyetin siyasi coğrafyasının üç kıtaya yayılması başka kültürlerle
etkileşimi zorunlu kılınış ve bu devrede Türkçe'ye çok fazla yabancı unsur girmiştir.
Ancak Salih Baba Divanı'nda yer alan özellikle halk şiiri örneklerinde arı Türkçe
temayülünü kolaylıkla görmek mümkündür. Eski Anadolu Türkçesi özellikleri taşıyan
"oluben" ve "kimesne" gibi birçok unsur ve Yunus tarzı söyleyişlerin varlığı kanımızı
güçlendirmektedir.
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Eserin bu genel çizgilerinin dışında, asıl çalışmamız açısından ulaştığımız sonucu
şöylece ifade edebiliriz:
Şair, İslami devir Türk edebiyatının arka planında temel unsurlardan olarak dinitasavvufi şahsiyetleri bahis konusu ederken onların kendilerine bas özelliklerinden söz
etmek yerine, bu özellikleri övülen şahsın bir değerini dile getirmenin aracı gibi
kullanmaktadır.
İşaret edilen ayet ve hadisler de aynı şekilde, övülen şahsın niteliklerini ortaya
koymanın vasıtası olduğu için baş vurulan söz araçları halinde karşımıza çıkmaktadır.
Salih Baba Divanı, kültür mirasımızı anılan unsurlarıyla sanatkarane bir üslupla
ortaya koyanf bu bakımdan da başka çalışmaların yapılmasına elverişli dikkate değer bir
eserdir.
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