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Takdim

Allah’a hamd, Cenâb-ı Muhammed, Ali, Fâtime, Hasen, Hüseyn

 ve Mehdî’ye kadar olan mâsûm imâmlara salâvât ve tahiyyât,

 pîrâna arz-ı ubûdiyet ederim.

Seyyid Yusuf Nizâmeddin Fâhir Baba, Hazret-i Sey-
yid Safiyüddin Erdebîlî vâsıtası ile otuz sekizinci batından 
Kâzımî seyyidlerindendir. Tam ismi Yusuf Nizâmeddin 
Fâhir’dir. Babasının ismine nispetle Yusuf Münîb adını 
kullandığı da olmuş, Cumhuriyet döneminde ise Ataer 
soyadını almıştır. Arşivimizde bulunan evrâka göre nesep 
şeceresi şöyledir:

es-Seyyid Yûsuf Nizâmeddin Fâhir bin es-Seyyid Ahmed 
Münîb bin es-Seyyid Gâlib bin es-Seyyid Abdurrahîm 
Selâmet bin es-Seyyid Safiyüddin bin es-Seyyid Muhammed 
bin es-Seyyid Hâşim Mustafâ bin es-Seyyid Yûsuf 
Nizâmeddin bin es-Seyyid Hâmid bin es-Seyyid Emrullah 
bin es-Seyyid Abdülmü’min bin es-Seyyid Mahmûd bin es-
Seyyid Ali bin es-Seyyid Baba Yûsuf Hakîkî bin es-Seyyid 
Hasen bin es-Seyyid İbrâhim bin es-Seyyid Hâce Ali bin es-
Seyyid Sadreddin Mûsâ bin es-Seyyid Pîr Safiyüddin İshak 
el-Erdebîlî bin es-Seyyid Cibrîl bin es-Seyyid Sâlih bin es-
Seyyid  Kutbuddin bin es-Seyyid  Sâlih bin es-Seyyid  Reşîd 
bin es-Seyyid Muhammed bin es-Seyyid İvaz el-Hâs bin es-
Seyyid  Feyrûz Şâh bin es-Seyyid  Muhammed Şerefşâh bin 
es-Seyyid Muhammed bin es-Seyyid Hasen bin es-Seyyid 
Muhammed bin es-Seyyid İbrâhim bin es-Seyyid Câfer bin 
es-Seyyid Muhammed bin es-Seyyid İsmâîl bin es-Seyyid 
Muhammed bin es-Seyyid Ahmed Gazâlî bin es-Seyyid 
Kâsım bin es-Seyyid Ebu’l-Kâsım Hamza bin el-İmâm 
Mûsâ el-Kâzım bin el-İmâm Câfer es-Sâdık bin el-İmâm 
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Terceme-i Hâl

Çok şükür Allah’a ben de Müslüman evlâdıyım

Bir büyük neslim Muhammed Mustafâ ahfâdıyım

Cedd-i zî-şânım İmâm-ı Mûsî-i Kâzım benim

O nesilden gelmişim ben zâde-i Peygamber’im

Cehl-i mahz olsam ve ârif olmasam ammâ yine

Pâk u tâhir olduğumda neslim olmuş beyyine 

Her ne olsam hamdü lillâh seyyidim fahr eylerim

Nîmet-i Hakk’dır bu devlet bî-muhâba söylerim

Bey olur meb‘ûs olur zengin olur, olmaz fakat

Kimseler bu lûtfa mazhar seyyid olmaz bir ehad

Hâlık-ı Perverdigâr’ın sevgili Mahbûb'unun  

Oğlu olmaklık şerefdir şükrü lâzımdır onun

Hem babam hem mürşidim Ahmed Münîb el-Celvetî

Ondan öğrendim bu kesret âleminde halveti 

Sormayın o Celvetî Sâdî veya Bektâşî mi

Bir tarîki var onun ancak tarîk-i Hâşimî

Üsküdar Dergâhı gerçi Celvetî Dergâhı’dır

Ceddimiz Hâşim Baba’nın mesleğidir râhıdır
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Şiâr-ı âdemiyet sen Habîbullah’ı sevmekdir

Senin aşkınla can vermek demek îmânla ölmekdir

Visâlin nîmeti ni‘me’l-merâtib en büyük devlet

Sana ermek demek zâten Cenâb-ı Hakk’a ermekdir

Senin âşıkların ancak kemâle zâta mazhardır

Hüner ancak seni sevmek seni görmek ve bilmekdir

Seni sevmekliği bahş u inâyet eyledin cânâ

O bir lûtf-i ilâhîdir bana cennâta girmekdir

Cihân başdan başa aşkın ve hüsnünden ibâretdir

Hüner zerrât-ı âlemden o aşk-ı pâki sezmekdir

Bu Fâhir kemterin ancak budur îmân u ikrârı

Şiâr-ı âdemiyet sen Habîbullah’ı sevmekdir
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{49}
   

Zuhûrun şübhesiz şeksiz atâdır Yâ Rasûlallah

Vücûdun hem rehnümâ-yı enbiyâ ve asfiyâdır Yâ Rasûlallah

Sen ol sultân-ı âlemsin serîrin arş-ı âlâdır

Makâmın da harîm-i Kibriyâ’dır Yâ Rasûlallah

Bu Fâhir bendeyi lûtf-i kerîminden cüdâ etme

Şefâat eyle bir kemter gedâdır Yâ Rasûlallah  
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Yusuf Fâhir Baba

Kimse ifşâ etmemişdir bu büyük esrârı hiç

Yazmadı hiç kimse böyle defter-i dîvân Ali

Bu pâzâr-ı mârifetde satmaya emvâl-i cân 

Açmadı bir yerde kimse böyle bir dükkân Ali

Mâl-i kıymetdâr-ı mevrûsun olan irfân benim

Çeşme-i feyzindir eyler dâimâ neb‘ân Ali

Kim katar-ı Ehlibeyt’e girse Hakk’la Hakk olur

Vâsıl olmaz bu makâma başka bir kervân Ali

Bende medfûn kenz-i bî-pâyân-ı hikmetsin ki sen

Sîne-i nâlânım olmuş bir ulu volkan Ali

Mücrimim abdim zelîlim kemterim şâhım senin

Bahş u ihsân etdiğin in‘âma bin şükrân Ali

Her işim fikrim ve zikrim sensin ey sultân-ı aşk 

Sen benim ceddim iken yok hiç bana hüsrân Ali

Sendedir her bir ümîdim ben kula sensin penâh

Eyledin her derde dermân müşkili âsân Ali

Ye’s ü nevmîdîye düşsem tâ içimden bir sadâ

Der bana “Fâhir sakın sen korkma kim baban Ali”
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Ben Hüseynîyem nişânım dâimâ gözyaşıdır

Âşıkam tân etme zâhid deme bu Bektâşîdir

Hânedân-ı Mustafâ’yı cân u dilden sevmeye

Bilumûm aşk ehli etdi ittifâk Bektâşîdir

Her Hüseyn’in âşıkı sen söyle Bektâşî ise

Mustafâ ve Murtazâ hattâ ki Hakk Bektâşîdir

Aşk ile halk etdi Allah işte bu ekvânı hep

Arş u ferş levh ü kalemle nüh tıbâk Bektâşîdir

Çarh-ı âlem bir Hüseyn’in aşkına devrân eder

Enbiyâ-yı mâ-tekaddem mâ-sebak Bektâşîdir

Âsumânı gözleriyle kan revân eyler bakın 

Her seher kan ağlayan şems ü şafak Bektâşîdir

Aşkı tâlîm eyliyor bir mumla bir pervâne bak

Yanmaya meydâna gelmiş şu çerâk Bektâşîdir

Varlığın mahveyleyüp nûr olmayı kılmış murâd

Fâhirâ gel şu çerâğı aşkla yak Bektâşîdir34

   

34  İzmirli Süreyyâ Hanım’ın geldiği gece.
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Gel ey âşık anla bizi Hacı Bektâş gülleriyiz

Ayrı görme hepimizi Hacı Bektâş gülleriyiz

Yolu bulunca güderiz eren erlere gideriz

Erenleri biz severiz eren erlere gideriz

Âyîne-i cemâldeyiz dost katında kemâldeyiz

Ne abâda ne şaldayız dost katında kemâldeyiz

Kaşlarla kirpikin yâhû cemâlin lâkin illâ Hû

Bu yolda çekmeyiz kaygû cemâlin lâkin illâ Hû

Zevkimiz dem ü devrândır bizi mest eden cânândır

Yolumuz sırr-ı irfândır bizi mest eden cânândır

Demler sunulsun açılsun benlik dağından geçilsün

Mü’min münkirden seçilsün benlik dağından geçilsün

Fâhir el koydu duâya hitâm verince semâya

Allah Allah der Hudâ’ya hitâm verince semâya


