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Sâhib-i Dîvân
es-Seyyid eş-Şeyh Mehmed Selman Aşkî
el-Kâdirî el-Âhî
Seyyid Selman Efendi hazretleri, 1883 (H. 1301 / R.
1299) yılında doğmuştur. Pederi, Seyyid Mehmed Câfer
Hayrullah Efendi hazretleri; vâlidesi, Neyyir Sultan hazretleridir. Selman Efendi, Dergâh’ta doğup büyümüş, pederi ile Hazret-i Gavs-ı Geylânî Âsitânesi’nde bulunmuştur. Kendisinin tam bir derviş olduğunu yazan Revnakoğlu;
Selman Efendi’nin, 23 Şubat 1905 (H. 20 Zi’l-Hicce 1322)
Cuma gecesinde, Kabakulak Âsitânesi şeyhi İsmail Hakkı
Efendi, Ayşe Hâtun Tekkesi şeyhi Mehmed Nuri Efendi,
Müftü Hamamı Rifâî Tekkesi şeyhi Mustafa Râşid Efendi
ile halîfesi Cemâl Efendi’nin de katıldıkları, taç ve hırka
giyme merasimini şöyle anlatmıştır:
1322 senesi Zi’l-Hicce’sinin yirminci Cuma gecesi, ba‘de’ledâ-yı salât-ı işâ, Hırka-i Şerîf civârında Kâdiriyye-i Âhiyye-i Resmiyye’den Şemsî Efendi Dergâhı’nda Muhyî Efendi hafîdi Şeyh Hayrullah Bey ibn Şeyh Halîl Sâmî Paşa,
mahdûmu Selman Bey’e ve dîger bir efendiye birer birer
olmak üzere aynı mu‘âmele ile yalnız önde Tekfurdağlı
Hacı Hâfız Efendi bir rehber olduğu hâlde, dört kapı selâmlarıyla ve ma‘lûm olan âyât-ı kerîme ve ehâdîs-i şerîfe her
kapıda ayrı ayrı kırâatiyle Şeyh’in önüne getirilerek, “innallâhe ve melâiketehu” âyet-i kerîmesi kırâatle Şeyh’e bi’tteslîm diz dize oturularak, Şeyh dahi, hırkasının yakasını
dervîşin başına örterek, Şeyh ve dervîş birlikde ve ku‘ûden
hırkanın altında bulundukları ve dergâhın dervîşânı sıra
ile kıyâmda ve Şeyh örtü altından cehren tevhîde mübâşeretle ba‘de’l-mübâya‘a, bir Fâtiha ile hırka küşâd edilerek,
VII
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Harfü’l-Bâ
{15}
Şâh-ı iklîm-i velâyet Hayder-i âlî-cenâb
Şânını ta‘zîm ü tebcîl eylemişdir dört kitâb
Nûr-i vechinle müzeyyen âfitâb u mâhitâb
İki olmaz bir sözün Hakk eylemişdir müstecâb
Yâ Aliyyü Yâ İlyâ Yâ Be’l-Hasen Yâ Be’t-Turâb
Dergehinde âşıkânın nevbe-i medhin urur
Cân ü bâşın kim sana kıldı fedâ feyzin bulur
Feyz-i lûtfun ehl-i derde merhem-i vaslın olur
Tâ ezelden sîne-i sâfımdaki aşkındurur
Yâ Aliyyü Yâ İlyâ Yâ Be’l-Hasen Yâ Be’t-Turâb
Âsitânın melce-i me’vâ-yı cümle âşıkân
Hâk-i pâ-yi tûtiyâ-yı mürde-i çeşm-i dilân
Dâmen-i pâkin tutanlar oldular ehl-i cinân
Nûr-i zâtın menba‘-i feyz-i gürûh-i âşıkân
Yâ Aliyyü Yâ İlyâ Yâ Be’l-Hasen Yâ Be’t-Turâb
Ey Cenâb-ı vâlid-i Şâh Hüseyn-i Kerbelâ
Ey hitâb-ı İzzet’in ma‘nâsı ya‘nî “Hel etâ”
Ey nikâb-ı nûr-i vech-i zât-ı pâk-i Mustafâ
Ey şerâb-ı Kevser’in sâkîsi Şâh-ı Evliyâ
Yâ Aliyyü Yâ İlyâ Yâ Be’l-Hasen Yâ Be’t-Turâb
Mustafâ mâh-ı nücûm-i enbiyâ-yi mürselîn
Murtazâ şems-i ziyâ-bahş-i semâvât u zemîn
İkisi bir nûr-i Hakk’dan yek-vücûd olmuş hemîn
Aşki’yâ bu virdi ezkâr eyleyüp olma hazîn
Yâ Aliyyü Yâ İlyâ Yâ Be’l-Hasen Yâ Be’t-Turâb
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Tâc-ı Edeb
Âşıka nûr-i hidâyetdir edeb
Herkese feyz-i sa‘âdetdir edeb
Enbiyâ ve evliyâ erkânıdır
Ravza-i şehr-i risâletdir edeb
Kimde var hulk-i ilâhî şübhesiz
Bâşına tâc-ı velâyetdir edeb
Dildeki pâsın siler şevki ile
Sâhib-i şem‘-i kerâmetdir edeb
Halk içinde zâtını a‘lâ ider
Rehber-i râh-ı selâmetdir edeb
Nice bin mürde dili ihyâ idüp
Dillere rûh-i inâyetdir edeb
İki âlemde penâhımdır benim
Aşki’yâ rû-yi şecâ‘atdir edeb

{17}
Şerâb-ı Hakîkî
Ehl-i aşka zevk-i vicdândır şerâb
Ehl-i nefse tîğ-ı bürrândır şerâb
Hâne-i dilden sürer ağyârını
Yâr-i bâkî zevk-i vicdândır şerâb
28

Sâkî-i Aşk
Aşki’yâ şeyhin yolunda Hakk’a bir vuslat dile
Ol erenlerden ümîdin kesme ki himmet ire
Cümle halkın asgarı hem ahkarı olsa bile
Sırr-ı Ca‘fer’le uyanmış bir bölük ayıklarız
Biz melâmet ehliyiz Hakk’ı bilen âşıklarız

{62}
Taht-ı Gavsiyyet
Biz harâbât ehliyiz ikrârımızdan dönmeyiz
Şeyhimiz mihmânıyız cânânımızdan dönmeyiz
Tâlib-i dürdâneyiz ummânımızdan dönmeyiz
Bülbül-i nâlendeyiz gülzârımızdan dönmeyiz
Pîrimiz sultânımız Geylân’ımızdan dönmeyiz
Ehlibeyt-i Mustafâ’nın kuluyuz kurbânıyız
Aç gözün zâhid yürü gel âlemin sultânıyız
Evliyâlar şâhı Abdülkâdir’in kurbânıyız
Bülbül-i nâlendeyiz gülzârımızdan dönmeyiz
Pîrimiz sultânımız Geylân’ımızdan dönmeyiz
Pîrimiz basdı rikâb-ı evliyâya çün kadem
Taht-ı gavsiyyetde ahkâm-ı şerî‘at muhterem
Nesl-i pâk-i Ahmedî’dir pîrimiz âlî-kerem
Bülbül-i nâlendeyiz gülzârımızdan dönmeyiz
Pîrimiz sultânımız Geylân’ımızdan dönmeyiz
Ser-firâz-ı zümre-i cümle veliyyullâh odur
Nûr-i a‘zam yâr [ü] mahbûb-i Habîbullâh odur
Dest-gîr-i bî-kesândır bâ-i bismillâh odur
Bülbül-i nâlendeyiz gülzârımızdan dönmeyiz
Pîrimiz sultânımız Geylân’ımızdan dönmeyiz
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