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ÖNSÖZ  

Ahmed Yesevî ile Türkistan’da başlayan Türk sufi geleneği sadece 

Türk Dünyası coğrafyasıyla sınırlı kalmamış Türklerle kültür ilişkisi 

içerisinde olan diğer coğrafyalara da yayılmıştır. Etkileri kendi döneminden 

sonra da devam eden bu sufi gelenek aynı zamanda Türkçenin de ses bayrağı 

olmuş, dervişler, erenler, gaziler, abdallar, buğrahanlar, alp-erenlerle 

filizlenmiş koca bir çınar olarak Türkistan’dan Balkanlara kök salmış, 

yaygınlaşarak sonraki kuşaklara da aktarılmıştır. Türk sufizmi, inanç ve ritüel 

odaklı olmakla birlikte tarihi ve sosyo-kültürel bir zeminde ortaya çıkarak 

gelişmiştir. Yüzyıllar boyunca Türk toplum hayatını derinden etkileyen 

sufiler, Türk inanç sisteminin, tarihinin, dilinin, kültürünün hatta sosyal ve 

siyasal yaşamının biçimlenmesinde önemli rol üstlenmişlerdir. 

Editörlüğünü yürüttüğüm bu kitapta Ahmed Yesevi, Yunus Emre, 

Hacı Bektaş Veli gibi öncü isimler başta olmak üzere Türk sufizmi ele 

alınmıştır.  Kitap, Türk sufizminin tarihsel, toplumsal ve inançsal kökleri, 

öğretileri, bireysel ve toplumsal görünümlerinin sosyal bilimlerin çeşitli 

disiplerince ele alındığı yazılardan oluşmaktadır.  Kitaptaki yazılar bir araya 

getirilirken hem Türk sufizminin öğretisiyle tanış olmak isteyen heveslilere 

hem de konu üzerine derinleşmek isteyen araştırmacılara ulaşmak 

amaçlanmıştır. Böylece sufizmin temel kaynaklarından, henüz 

keşfedilmemiş yönlerine; tarihselden çağdaşa ve Türkistan’dan Balkanlara 

sufilerin yaşamlarından çağdaşlarıyla ilişkilerine kadar geniş bir konu 

çeşitliliği ortaya çıkmıştır. Söz konusu sürecin ayrıntılı bir değerlendirmesine 

odaklanarak, yazılarda Türk sufi mirası, yazma eserler, kaynak niteliğinde dil 

malzemeleri, tarihî eserler, mimarî yapılar, sözel varlık, arkeolojik buluşlar, 

maddi ve manevî kültür ögeleri ele alınmıştır. Türkiye, Azerbaycan, 

Özbekistan, İran, Arnavutluk, Kazakistan ve Litvanya’dan araştırmacıların 

değerli katkılarıyla ortaya çıkan bu kitapta her biri Türk sufiliğinin farklı bir 

yönüne ışık tutan 44 yazı bir araya getirilmiştir.  

2021 yılı, Türk milletinin yetiştirdiği önemli isimlerden Yunus 

Emre’nin ölümünün 700. yıl dönümüdür. Böyle anlamlı bir yılda hazırlanan 

bu kitabın, Türk sufizmi konulu araştırmaların temel sorunlarının disiplinler 

arası olarak tartışılmasına bundan sonraki çalışmalar için yeni bakış açıları 

ve yöntemlerin geliştirilmesine katkıda bulunmasını temenni ederim. 

Çalışmanın başından itibaren önerileriyle kitabın çerçevesinin 

oluşmasına destek olan Prof. Dr. Mehmet Aça’ya yazılarıyla katkı sunan tüm 
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yazarlarımıza teşekkürlerimi sunarım.  Bu çalışma sırasında değerli 

görüşleriyle katkı sunan Prof. Dr. Mustafa Fayda, Prof. Dr. Zuhal Kültüral, 

Prof. Dr. Gülay Öğün Bezer, Prof. Dr. Üzeyir Aslan, Prof. Dr. Sema Uğurcan, 

Prof. Dr. Ömer Zülfe, Doç. Dr. Ümran Ay Say, Doç. Dr. Aylin Koç 

Giannopoulos, Prof. Dr. Muhammet Gür, Prof. Dr. Fatma Nalan Türkmen, 

Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı, Doç. Dr. Nursel Uyanıker, Prof. Dr. 

İsmail Taş, Prof. Dr. Hakan Taş, Prof. Dr. Murat Koç, Prof. Dr. Erdal Şahin, 

Prof. Dr. Baki Asiltürk, Prof. Dr. Abdulhamit Tüfekçioğlu, Prof. Dr. 

Abdulkadir Emeksiz hocalarımıza ayrıca Türkistan’dan Balkanlara Türk 

Sufizmi Kitabı’nın her aşamasında özveriyle çalışan Zeynep Öz, Soner 

Atalan, Evrim Ulusan Öztürkmen, Burcu Sıbıç, Muhammet Cem Öz ve 

Ferhat Musluoğlu’na teşekkürü bir borç bilirim. 
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ÇARLIK RUSYASI DÖNEMİ KAZAK BOZKIRLARINDA 

TATAR NÜFUZU VE KAZAK DİNİ ANLATILARI: 

HİKAYATLAR VE DİNİ DASTANLAR 

Mehmet AÇA* 

GİRİŞ  

Çarlık Rusya’sı, Kazak bozkırlarından başlayarak Türkistan içlerine 

kadar devam eden işgal sürecinden hemen sonra Kazaklar arasında İslam’ın 

hamisi rolünü üstlenmiştir. Bu rolü üstlenen Rus yönetimi, bu uğurda Tatar 

nüfuzunu kullanmakta bir sakınca görmemiş, Türkistanlı (Buhara, Hive, 

Hokand) din adamlarıyla tüccarların nüfuzunda olan Türkistan Türklerine 

Tatar din adamlarıyla tüccarlar vasıtasıyla ulaşmaya çalışmıştır. Fakat 

Roy’un da belirttiği gibi, ilerleyen dönemlerde Tatar din adamlarıyla 

tüccarların Türkistan üzerinde Rus çıkarlarına aykırı bir şekilde nüfuz sahibi 

olmaya başladıkları görülmüş ve bu nüfuzun kırılması gerektiği düşünülmeye 

başlanmıştır. Çarlık yönetiminin de teşvikiyle Türkistan ulemasının yerini 

alan Tatar din adamları reformcu, milliyetçi ve İslamcı bir modeli 

savunmuşlar ve bu da özellikle de 19. yüzyılın sonlarına doğru Çarlık 

yönetiminin ciddi anlamda tepkisini çekmeye başlamıştır (Roy, 2000: 63-64). 

Tatarların bölgeye nüfuzu, aynı zamanda, Türk-Tatar dilinin eğitim 

ve din hizmetlerinde ortak dil olarak kullanılması anlamına gelmiş ve 

bölgedeki Tatarca kullanımı, Tatar nüfuzunun giderek artmasına neden 

olmuştur. Ruslar tarafından henüz gerçek anlamda Müslümanlaşmamış 

olarak kabul edilen Kazak göçebelerin Tatar din adamlarının, özellikle de 

onlar tarafından yayılan dini kitapların etkisinde kalmaları, Tatar nüfuzunun 

kırılmasını gerektiren en önemli gerekçe olmuştur. 

* Prof. Dr, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,
mehmet.aca@marmara.edu.tr. 
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Vaftiz edilenlerin tekrar eski dinlerine dönmeleri, açılan Rus 

okullarının yetersizliği, müstemleke çocuklarının Rusçayı, okullarda görev 

yapan Rusların (misyonerlerin) ise yerel dilleri bilmemeleri, Müslüman olan 

yerli halkların çocuklarını Rus çocuklarının da öğrenim gördükleri karma 

Rus okullarına göndermek istememeleri, özellikle de Tatarlar tarafından 

açılan okulların Müslüman kitleler tarafından daha fazla tercih edilmesi gibi 

nedenler, Çarlık yönetimini Rus olmayan kesimlere karsı izlediği klasik 

eğitim politikalarını yeniden gözden geçirmeye, okul sorununa odaklanmaya, 

eğitim sistemini Rus ve Hıristiyan karşıtlığını tırmandırmayacak bir şekilde 

yeniden düzenlemeye zorlamıştır. 

Orenburg Genel Valisi Nikolay Andreyeviç Krıjanovskiy, 1867’de 

İçişleri Bakanlığı’na, Rusya’nın doğu kısmında İslam’ın yayılmasını 

engellemek için alınması gereken önlemleri içeren bir rapor sunmuştur. 1 

Genel Vali’ye göre bölge halkının önemli bir kısmı Buhara, Hive ve Hokand 

hanlıklarıyla ticari ilişki içerisindedir ve Tatarların Kazaklar üzerindeki etkisi 

giderek artmaktadır. Genel Vali’nin raporu, Eğitim Bakanı Tolstoy 

tarafından 1869 yılında misyoner şarkiyatçı Nikolay Ivanoviç İl’minskiy’e 

gönderilmistir. İl’minskiy, Eğitim Bakanlığı’na Kazakların eğitimi için 

alınması gereken önlemleri içeren bir rapor sunmuştur. Orenburg Genel 

Valisi’nin görüşlerini destekleyen İl’minskiy, bu raporunda, her şeyden önce 

Kazak okullarında verilen Tatarca İslami eğitimin sonlandırılmasını, bunun 

yerine Kazakça-Rusça eğitim verilmesini önermiştir. İl’minskiy, mevcut 

Kazak okullarının gözden geçirilmesini, köylere yeni Kazak okulları 

açılmasını, bu okullarda eğitimin Kazakça ve Rusça yapılmasını, bu dersler 

için Rus alfabesiyle Kazak dilinde kaleme alınan dersliklerin kullanılmasını 

tavsiye etmiştir (Mırzahmetov, 1993: 43). İl’minskiy’in bu önerileri, 

geliştirdiği eğitim sisteminde “yabancılar”ın tepkisini çekmemek amacıyla 

onlar arasından çıkan aydınlarla eğitimcilerin devreye sokulmasının ve bu 

kişiler vasıtasıyla yerel dillerde Kiril harfleriyle hazırlanan ders kitaplarının 

tepki çekmeden okutulmasının önemli bir yere sahip olduğunu 

göstermektedir. 

                                                             
1 Orenburg Genel Valisi’nin raporundan, 1866 yılına kadar Başkurt çocukları için 300 erkek, 

40 kız okutan 28 devlet okulunun kurulduğunu, fakat devletin kontrolünde olmayan 600 Tatar 

din okulunda 20 binin üzerinde öğrencinin okutulmakta olduğu anlaşılmaktadır. Bu şartlar 
altında Müslüman propagandasına karşı etkili bir reaksiyondan söz etmek, elbette mümkün 
değildi. 
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İl’minskiy tarafından geliştirilen ve öncelikle Tatarlar ve 

Başkurtlarla temas halinde olan Orenburg Kazaklarını, daha sonra da bütün 

Kazakları hedef alan eğitim (misyonerlik) politikalarının temelinde Kazaklar 

üzerindeki Tatar nüfuzunu kırma ve Kazakların İslam’ı bütünüyle 

özümsemesini engelleme düşüncesi yatmıştır. Arap alfabesinin kullanımına 

son vererek Rus alfabesini kullanıma sokmayı, Kazak ve Rus çocuklarını 

karma okullarda birlikte okutmayı, eğitimi Kazakça-Rusça yapmayı, Kazak 

okullarında Kiril harfleriyle Kazak dilinde yazılan derslikleri kullanmayı 

hedefleyen bu eğitim politikasının hayata geçirilmesinde, İl’minskiy kadar 

İbragim (Ibray) Altınsarin de etkili olmuştur. Kazakların başlangıçta etnik 

milliyetçiliği benimsemelerini ve zamanla Hıristiyanlaşarak Ruslaşmalarını 

hedefleyen bu eğitim politikası, büyük eğitimci İsmail Gaspıralı’nın açmış 

olduğu “Cedid Okulları”nın Türkistan’a olan etkilerinin bütünüyle ortadan 

kaldırılamaması ve Kırım, Kazan, Bakü, Taşkent ve Buhara merkezli karşı 

girişimler nedenleriyle beklentilere yeterince cevap verememiştir. 

Hıristiyanlaştırmanın dışında, başarıya ulaşmak için Bolşevik Devrimi’nin 

gerçekleşmesini, Stalin’in iktidara gelmesini, 1930’ların sonlarında Turar 

Rıskulov, Ahmet Baytursun, Magcan Cumabayoğlu gibi Kazak aydınları ile 

siyasilerinin katledilmesini beklemek gerekmiştir. 

Kazak dini anlatılarından “dini dastan”larla “hikayat”lar üzerinde 

durmaya başlamadan önce Kazak bozkırlarını da etkisi altına alan Kazan’ın 

19. yüzyılla 20. yüzyılın başlarının kitap üretimi ve basımı merkezi haline 

gelişi hakkında Osman Akçokraklı’nın tespitlerinden yola çıkarak kısaca 

bilgi vermekte yarar vardır. Yukarıda da belirtildiği gibi, Rusların Kazak 

bozkırlarında yürüttükleri misyonerlik faaliyetlerinden bekledikleri sonuçları 

elde edememelerinde Kazan’da basılan dini kitapların da önemli bir etkisi 

olmuştur.  

19.  Yüzyı lla 20.  Yüzyı lın Baş larının Bir Kitap Üreti m 

ve Basım Üssü: Kazan  

Kırım Tatarlarının yetiştirdikleri önemli aydın ve bilim insanlarından 

Osman Akçokraklı, Kazan Tatar edebiyatı hakkında bilgi verirken modern 

edebiyatın zuhuruna kadar Kazan Tatarları arasında edebiyat namına “Kisik 

Baş”, “Boz Yigit”, “Yusuf Kitabı”, “Bedevam”, “Takiy Acep ya ki 

Ahırzaman Kitabı”, “Sebat-el Acizin”, “Risale-i Aziz”, “Bakırgan”, 

“Penattar” gibi şeylerle İstanbul’un hakkaklar (oymacılar) ya da sahaflar 

çarşısı malı olan “Falname”, “Tabirname”, “Tahir ve Zuhra”, “Seyf-ul-
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muluk”, “Seit Battal Gazı”, “Abu Ali ibn Sina”, “Kırık Vezir” gibi eserler ve 

nihayet “Mevlüd en-Nebi” ve “Muhammediye” gibi metinlerin olduğundan 

söz etmiştir. Akçokraklı’ya göre eski devirde Kazan halkının ağlaması, 

gülmesi, duygulanması, ruhuna teselli bulması ancak bu gibi yazılı ve matbu 

eserlerle olurdu ve bu gibi eserler, Kazan’da yılda yüz binlerce basılır, 

neşredilirdi (Akçokraklı 2006: 114-115). 

Akçokraklı’nın ifadesiyle bu edebiyat yangını, Kazanlıların 

damarlarındaki ticaret hırsını kamçılamıştır. Bu durum, Kazan Tatarlarında 

edebiyat pazarında para kazanma hevesini uyandırmıştır. Bir zamanlar 

“Karınca Duaları” basarak Kazan’dan Kırım’a ve oradan da Pekin’e kadar 

yayan Kerimov kardeşlerden birisinin, Almanya’ya (Leipzig’e) gönderilerek 

matbaacılığı bütün yönleriyle öğrenmesi sağlanmıştır. Kerimov kardeşler, 

ticari amaçlı büyük bir matbaa ve harf döküm evi açmışlar ve burada eski ve 

yeni her türden kitap ve risale yayımlamışlardır. Tüccarlardan Muhammet 

İdrisov, “Millet” adında bir matbaa açmış, harf dökmeye başlamış, yeni 

harfler çıkarmıştır. Bunlarla birlikte zaten eskiden beri Tatarlar için 

“Kur’an”, “Heft-i yek” (Kur’an’ın yedide biri, Kur’an’ın en sık okunan 

sureleri) ve “Karınca Duaları” basarak para kazanan Rusların da iştahı daha 

ziyade kabarmıştır. Bunlardan Haritonov adlı birisi, matbaasını Tatarcaya 

çevirerek Tatar edebiyatı pazarında para toplamaya başlamış ve kısa sürede 

çok para toplayarak kendisine büyük bir bina satın almıştır. Haritonov, 

matbaasında yüzün üzerinde insan çalıştırmıştır. Bu suretle Kazan’da Tatar 

edebiyatı ticareti hayli büyümüştür. Birçok kitap dükkânı açılmış, türlü türlü 

gazete ve dergi çıkmıştır (Akçokraklı, 2006: 128). 

Akçokraklı, Kazan Tatarları arasında edebiyatın bu kadar kısa bir 

sürede gelişmesinin sebebini Tatarlar arasında eski usulde de olsa okur-

yazarın çok olmasına ve özellikle de Kazan Tatar dilinin birkaç milyon insan 

tarafından anlaşılmasına bağlamıştır. Bu kadar kalabalık bir halk arasında bir 

eser bir kerede en az beş bin adet basıldığında, yayıncılık açısından yeterli 

görülmüştür. Böylece, eser sahibiyle yayıncı hizmetlerinin karşılığını 

alabilmiştir (Akçokraklı, 2006: 130). Hatta bu, bazı yayıncılar, özellikle de 

ticarette ün yapmış Kazanlılar için kârlı bir ticaret hükmünü almıştır. Eski 

Rus yönetiminin Tatarları milli okuma ve edebiyattan mahrum bırakmasının 

onlarda aksi tesir uyandırması ve bu engellemenin neden olduğu okuma ve 

edebiyat açlığını hızlı bir şekilde gidermek isteği de bu gelişmede etkili 

olmuştur. Rus medeniyeti ile doğrudan temas halinde olması da Tatar 

matbuatı ve edebiyatının gelişmesini kolaylaştırmıştır. 
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Kazak Dini Dastanları/Kıyssaları  

“Hatımtay Comart”, “Kıyssa-i Tamimdar”, “Kıyssa-i Koca Ğaffan”, 

“Kıyssa-i Zarkum”, “Kıyssa-i Seid-Battal”, “Kıyssa-i Cum-Cuma” gibi dini 

dastanlar, Kazaklar arasında büyük oranda Kazan’da 19. yüzyılın başlarından 

itibaren yapılan neşirler vasıtasıyla bilinmiştir. 19. yüzyılın son çeyreğinde 

ise Ş. Şayhislamulı, T. Seydalin, S. Cantörin, M. Babacanov B. Davılbayev, 

Ş. Şahmardanulı, M. C. Köpeyev, A. Sabalov, M. Tınıştıkulı, Ş. 

Kudayberdiulı gibi Kazak aydınları Tatar dilinde yayımlanan dini metinleri 

Kazak diline çevirmişler, pek çok efsane ve hikayatları manzum metinlere 

dönüştürmüşlerdir. Böylece pek çok dini kıssa ya da dastan, sözlü gelenekte 

ağızdan ağıza yayılabilmiştir. Çarlık Rusya’sının Kazaklar arasında 

misyonerlik faaliyetlerine başlamasıyla birlikte Rus usulü mektepler 

açılmaya ve bu okullarda Kiril harfleriyle yazılan kitaplar okutulmaya 

başlanmıştır. Bu ve buna benzer nedenlerden ötürü Kazakların Tatar 

aydınları ve din adamlarıyla irtibatları kesilmiş, din işleri bütünüyle Rus 

yönetiminin kontrolünde sürdürülür hale gelmiştir. Kazakların büyük oranda 

göçebe olmaları, Tatar mekteplerinin etkisinin kırılamaması (Älbekov, 2017: 

261), Kazak aydınları tarafından Kazak diline çevrilen kimi dini metinlerle 

anlatıların başta Kazan olmak üzere Taşkent ve Ufa gibi merkezlerde 

yayımlanması, Kazan’da basılan kitapların Tatar din adamlarıyla tüccarlar 

vasıtasıyla Kazak bozkırlarına ulaştırılması ve Tatar aydınlarıyla din 

adamlarının misyonerlik faaliyetlerine karşı etkili bir direnç sergilemeleri, 

Rusların Kazakları Hıristiyanlaştırmaya dönük girişimlerine ciddi anlamda 

zarar vermiştir. Dini kitapların -ki bunlar arasında dini dastanlar /kıyssalar ve 

hikayatlar önemli bir yere sahiptir-, Kazaklar arasına yayılmasında Buharalı 

din adamlarının da önemli bir etkisi olmuştur. Dini dastanların basıldığı 

merkezler arasında yukarıda da ifade edildiği gibi, Taşkent ve Ufa da yer 

almıştır. Sovyet Rusya döneminde bu tür yazma kitaplar yakılmış, din 

eğitiminin önüne geçilmiştir. Yazma kitapların bir kısmı yeraltına gömülerek 

saklanmış, bunların çok az bir kısmı günümüze kadar gelebilmiştir. 

Kazak kültürüne ve folkloruna dönük bağımsız çalışmalar, 

1990’lardan itibaren başlayabilmiştir. Bu bağımsız çalışmalar sayesinde az 

sayıdaki yazma eserler bir araya getirilebilmiş, sözlü ve yazılı kültür 

ortamlarından derlemeler yapılabilmiş, Sovyet yönetimin yasakladığı dini 

metinler diğer halk edebiyatı metinleriyle birlikte yeniden yayımlanmaya 

başlamıştır. Vaktiyle derlenip de yayımlanmadan arşivlerde tutulan dini 

anlatılar tozlu raflardan indirilebilmiş, Çarlık Rusya’sı dönemi süreli 
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yayınlarında yer bulabilen az sayıdaki dini anlatı yeniden kitaplarda yer 

bulabilmiştir. Vaktiyle Tatar dilinden Kazak diline çevrilerek Kazan’da 

basılan kitaplar, bağımsızlığın elde edilmesiyle birlikte bir kez daha gün yüzü 

görebilmiştir. 

Kazak dini dastanları, konularına göre şu şekilde sınıflandırılmıştır: 

1. İslam dininin esaslarıyla görüşlerini (dini hakikatler ile öğütler, 

yasaklar, Kur’an okuma şartları, Tanrı’ya kulluk etme usulleri vd.) övmek ve 

bunlara muhalefet edenleri cezalandırmakla ilgili dastanlar (“Äbuşahma”). 

2. Muhammed Peygamber, “Müslümanların kurtarıcısı” (mehdi) ve 

“adaletli dört halife” hakkındaki dastanlar (“Kiyik”, “Boztorğay”, “Dariyğa 

Kız” vd.). 

3. Her tür Müslüman kahramanla evliya ve enbiyanın hayatı ve 

yaptıkları kahramanları hakkındaki dastanlar (“Haza Kitap Muhammed-

Hanafiya”, “Zarkum”, “Seyitbattal”, “Kaharman” vd.). 

4. İslam’ı yayma ve yerleştirme uğruna kâfirlere karşı verilen 

mücadeleyi anlatan eserler (Äzibayeva, 2004: 9).  

Kazak dini anlatılarının bir bütün halinde yeniden yayımlanması ve 

Kazak okuyuculara ulaştırılmasında diğer neşir ve incelemelerin yanı sıra2, 

yüz ciltlik “Babalar Sözi” serisinin çok önemli bir katkısı olmuştur. 

“Babalar Sözi” adlı yüz ciltlik serinin 2004 tarihli onuncu cildinde 

Kazak dini dastanlarına yer verilmiştir. Ciltte “Kiyik”, “Kapkanğa Tüsken 

Kiyiktiñ Hikayası”, “Kıyssa Şahizinda”, “Dariyğa Kız”, “Kuvbas”, “Kıyssa 

Cumcuma”, “Uşbu Kıyssa Zeñgir Cühüd”, “Hikayat Täcikmälik”, “Haza 

Kitap Muhammed-Hanafiya”, “Muhammed-Hanafiya Haziret Äli Uğlınıñ 

Tabut Padiyşamen Soğıskanı” ve “Muhammed-Kanapiya” adlı dastan 

metinleri yer almıştır. “Kiyik” dastanı Radlov tarafından 1870’te 

yayımlanmıştır (Radlov, 1870: 665-670). “Kapkanğa Tüsken Kiyiktiñ 

Hikayası”, Ortalık Ğılım Kitaphana (Merkezi Bilim Kütüphanesi) 

Elyazmaları Arşivi’nden alınmış olup Sır boyu akınlarından Carılkap’tan 

Ayapulı Übistultan tarafından derlenmiştir. “Dariyğa Kız”, ilk olarak 

1897’de Mävlekey Cumaşulı tarafından Kazan’da yayımlanmıştır. Cumaşulı 

dastanı 1901, 1902 ve 1913 yıllarında tekrar tekrar yayımlamıştır. Dastanın 

                                                             
2 Bazı inceleme ve neşirler için bk. (Subhanberdina, 1986; Kıravbayeva, 1997; Abduov, 2006; 

Kıravbayeva, 2010; Älbekov ve Saltakova, 2015; Älbekov, 2017) 
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Ädebiyet cäne Öner İstitutu ile Ortalık Ğılım Kitaphana arşivlerinde çeşitli 

yazmaları bulunmaktadır. “Kıyssa Şahizinda”, ilk olarak 1898 yılında 

Cüsipbek Şayhıslamulı tarafından Arap harfleriyle Kazan’da yayımlanmıştır. 

“Kuvbas”, Radlov tarafından 1870 yılında yayımlanmıştır (Radlov, 1870: 

680-692). “Kıyssa Cumcuma”, Mävlekey Cumaşulı tarafından halk ağzından 

derlenerek 1881 yılında Kazan’da yayımlanmıştır. Cumaşulı, dastanı 1897, 

1901, 1910 ve 1917 yıllarında tekrar tekrar yayımlamıştır. Ciltte, dastanın 

1881 tarihli neşrine yer verilmiştir. “Uşbu Kıyssa Zeñgir Cühüd” adlı dastan, 

Ädebiyet cäne Öner İstitutu’nun Elyazmalar Arşivi’nden alınmıştır. “Hikayat 

Täcikmälik”, 1940 yılında Karağandı oblastı Karsakbay avdanından Omar 

Şonayev tarafından derlenmiş olup Ortalık Ğılım Kitaphana Elyazmaları 

Arşivi’ndedir. Ciltte dastanın Arap harfli bu metnine Kiril harfleriyle yer 

verilmiştir. Cilde “Haza Kitap Muhammed-Hanafiya”nın Kazan’da 1882’de 

yapılan neşrine, “Muhammed-Hanafiya Haziret Äli Uğlınıñ Tabut 

Padiyşamen Soğıskanı”nın Ortalık Ğılımiy Kitapha (Merkezi Bilim 

Kütühanesi) Elyazmalar arşivinde yer alan metnine, “Muhammed-

Kanapiya”nın ise Ädebiyet cäne Öner İstitutu’nun Elyazmalar Arşivi’nde yer 

alan metnine yer verilmiştir.  

“Kiyik” dastanı manzum olup 109 dizeden oluşmaktadır. Koşma 

dörtlükleriyle kurulmuş olup dörtlüklerdeki dizeler on bir hecelidir. 

Dörtlükler koşma tipinde kafiyelenmiştir.  

“Kapkanğa Tüsken Kiyiktiñ Hikayası” manzum olup koşma 

dörtlüklerinin yanı sıra altı, sekiz, on ve on dört dizeden oluşan bölüklerden 

meydana gelmiştir. Koşma dörtlükleri genellikle on bir heceli dizelerden 

oluşmakla birlikte on iki heceli dizelere de yer verilmiştir. Koşma dörtlükleri 

koşma tipinde kafiyelenmiştir. Diğer bölükler ise on bir ve on iki heceli 

dizelerden oluşmuştur. Dastan, 232 dizeden oluşmaktadır. 

“Dariyğa Kız” hacimli olmayan bir nesir anlatımın dışında manzum 

olup koşma dörtlükleriyle yazılmıştır. Koşma dörtlükleri çoğunlukla on bir 

heceli dizelerden kurulmakla birlikte yer yer on iki heceli dizeler de 

görülmektedir. Koşma dörtlükleri koşma tipinde kafiyelenmiştir. Dastan, 

hacimli olmayan nesir kısmın dışında 580 dizeden oluşmaktadır. 

“Kıyssa Şahizinda”, manzum olup sonraki münacatın dışında koşma 

dörtlükleriyle kurulmuştur. Koşma dörtlükleri çoğunlukla on bir heceli 

dizelerden oluşmakla birlikte yer yer on iki ve on üç heceli dizeler de 

görülmektedir. Dörtlükler koşma tipinde kafiyelenmiştir. Dastanın sonunda 
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yer alan münacat yedi ve sekiz heceli yirmi bir dizeden oluşmaktadır. Dastan, 

880 dizeden oluşmaktadır. 

“Kuvbas”, manzum olup 280 dizeden meydana gelmiştir. Koşma 

dörtlükleriyle yazılan dastanda on bir heceli dizelerin yanı sıra yer yer on iki 

heceli dizeler de görülmektedir. Dörtlükler, koşma tipinde kafiyelenmiştir. 

“Kıyssa Cumcuma”, manzum olup koşma dörtlükleriyle 

kurulmuştur. Dörtlükler on bir heceli dizelerden meydana gelmekle birlikte 

yer yer on, on iki ve on üç heceli dizeler de görülmektedir. Dörtlükler koşma 

tipinde kafiyelenmiştir. Dastan, 520 dizeden oluşmaktadır.  

“Uşbu Kıyssa Zeñgir Cühüd”, manzum olup koşma dörtlüklerinin 

yanı sıra altı, sekiz, on ve daha fazla dizeden oluşan bölüklerle kurulmuştur. 

Dörtlükler çoğunlukla on bir heceli dizelerle kurulmuş olmakla birlikte yer 

yer on iki ve on üç heceli dizeler de görülmektedir. Dörtlüklerden oluşmayan 

bölüklerde on bir heceli dizelerin yanı sıra dokuz ve on iki heceli dizelere de 

yer verilmiştir. Dörtlükler koşma tipinde kafiyelenmiştir. Dastan, 883 

dizeden oluşmaktadır. 

“Hikayat Täcikmälik”, manzum olup koşma dörtlüklerinin yanı sıra 

yer yer altı, sekiz ve on dizeden oluşan bölükler de yer almaktadır. Koşma 

dörtlüklerinde on bir heceli dizelerin yanı sıra yer yer on iki heceli dizeler de 

kullanılmıştır. Dörtlüklerin dışındaki bölükler, on bir ve on iki heceli 

dizelerle kurulmuştur. Dörtlükler koşma tipinde kafiyelenmiştir. Dastan, 

2198 dizeden oluşmaktadır. 

“Haza Kitap Muhammed-Hanafiya”, manzum olup koşma 

dörtlüklerinin yanı sıra sekiz ve on iki dizeden oluşan bölükler de yer 

almaktadır. Koşma dörtlükleri çoğunlukla on bir heceli dizelerden oluşmakla 

birlikte on iki heceli dizeler de görülmektedir. Dörtlükler koşma tipinde 

kafiyelenmiştir. Dörtlüklerin dışındaki öbekler de ağırlıklı olarak on bir 

heceli dizelerle kurulmuştur. Dastan, 856 dizeden oluşmaktadır. 

“Muhammed-Hanafiya Haziret Äli Uğlınıñ Tabut Padiyşamen 

Soğıskanı”, büyük oranda manzum olmakla birlikte nesir kısımlar da 

içermektedir. Manzum kısımlar dört, altı, sekiz, on, on iki, on dokuz, yirmi 

dört dizeli parçalardan oluşmaktadır. Dizeler on bir ve on iki heceden 

oluşmaktadır. Dörtlükler koşma tipinde kafiyelenmiştir. Dastan, mensur 

kısımların dışında 1192 dizeden oluşmaktadır. 



Türkistan’dan Balkanlara Türk Sufizmi 

9 

“Muhammed-Kanapiya”, manzum olup dörtlüklerle kurulmuştur. 

Koşma tipinde kafiyelenen dörtlükler yedi, sekiz, on bir ve on iki dizelerden 

oluşmaktadır. Dastan, 596 dizeden oluşmaktadır. 

“Babalar Sözi” adlı yüz ciltlik serinin 2005 tarihli on birinci cildi de 

Kazak dini dastanlarına tahsis edilmiştir. Söz konusu ciltte “Muhammed 

Payğambar”, “Kıyssa Anhazirat Resuldıñ Miğracka Konak Bolğanı”, 

“Kıyssa Muhammed Resul Allanıñ Därul Päniden Darul Bakıyğa Rıyhlat 

Etken Mäselesi”, “Boztorğay”, “Kıyssa Kaharman”, “Kıyssa Uvakıyğa 

Kerbela Uşbudur”, “Kıyssa Hazireti Ayşanıñ Tuhmatı” ve “Kıyssa Mansur 

äl-Halac” adlı dastanlar yer almıştır. Bunlardan ilk üçü, Hz. Muhammed için 

yazılmıştır. “Kıyssa Anhazirat Resuldıñ Miğracka Konak Bolğanı” adlı 

dastan, Hz. Muhammed’in Miraca çıkışını anlatmakta olup Türkler arasında 

geniş bir şekilde yayılmıştır. “Boztorğay” adlı dastanda Hz. Ali’nin oğulları 

Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin’i rehin vererek kimliği belirsiz yoksul bir adamı 

kurtarması anlatılmaktadır. “Kıyssa Uvakıyğa Kerbela Uşbudur” adlı dastan 

680 yılında Kerbela’da yaşanan olayları anlatırken “Kıyssa Kaharman” 

mitik, masalsı ve epik konu ve motiflerle örülmüştür. “Kıyssa Hazireti 

Ayşanıñ Tuhmatı” adlı dastan Hz. Ayşe’nin maruz kaldığı iftirayı tarihe 

esaslanarak konu edinirken “Kıyssa Mansur äl-Halac” adlı dastanda tarihle 

efsane iç içe geçmiştir. “Muhammed Payğambar” adlı dastan, M. O. Ävezov 

Atındağı Adebiyet cane Öner İnstitu’nda (M. O. Ävezov Adındaki Edebiyat 

ve Sanat Enstitüsü) saklanan yazmadan, diğer dastanlar ise Kazan’da Arap 

harfleriyle yayımlanan kitaplardan alınmıştır. 1896, 1870, 1888, 1889, 1898, 

1912 yıllarında Kazan’da Arap harfleriyle Kazak dilinde yayımlanan 

dastanlar, herhangi bir değişiklik yapılmadan Kiril harflerine aktarılmıştır. 

Ciltte yer alan “Muhammed Payğambar”, manzumdur. Ağırlıklı 

olarak tüydek (tirad) nazım birimi ve cır nazım şeklinde yazılmakla birlikte 

yer yer koşma dörtlükleri de görülmektedir. Tüydek nazım birimi ile yazılan 

bölümlerde genellikle yedi ve sekiz heceli dizeler, koşma dörtlüklerinde ise 

on, on bir ve on iki heceli dizeler görülmektedir. Dastan, 1679 dizeden 

oluşmaktadır. 

“Kıyssa Anhazirat Resuldıñ Miğracka Konak Bolğanı”, manzumdur. 

Ağırlıklı olarak koşma dörtlükleriyle yazılmakla birlikte tüydek (tirad) nazım 

birimiyle yazılan bölümler de vardır. Tüydek nazım birimiyle yazılan 

bölümlerde dizeler genellikle yedi ve sekiz heceli iken koşma dörtlükleriyle 
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oluşturulan bölümlerde on bir ve on iki heceli dizeler görülmektedir. 

Dörtlükler koşma tipinde kafiyelemiştir. Dastan, 697 dizeden oluşmaktadır. 

“Kıyssa Muhammed Resul Allanıñ Därul Päniden Darul Bakıyğa 

Rıyhlat Etken Mäselesi”, manzum olup bütünüyle dörtlüklerden kuruludur. 

Dörtlükler genellikle on bir heceli dizelerden oluşmaktadır. Dörtlükler koşma 

tipinde kafiyelenmiştir. Dastan, 582 dizeden oluşmaktadır. 

“Boztorğay”, manzum olup bütünüyle dörtlüklerden kuruludur. 

Dörtlükler genellikle on bir heceli dizelerden oluşmaktadır. Yer yer on iki 

heceli dizelere de rastlanmaktadır. Dörtlükler koşma tipinde kafiyelenmiştir. 

Dastan, 446 dizeden oluşmaktadır. 

“Kıyssa Kaharman”, manzup olup dörtlüklerden kuruludur. Yer yer 

altı dizeden oluşan haneler de görülmektedir. Dörtlükler genellikle on bir 

heceli dizelerden oluşmaktadır. Yer yer on iki heceli dizelere de 

rastlanmaktadır. Dörtlükler koşma tipinde kafiyelenmiştir. Dastan, 570 

dizeden oluşmaktadır. 

“Kıyssa Uvakıyğa Kerbela Uşbudur”, manzup olup dörtlüklerden 

kuruludur. Yer yer altı dizeden oluşan haneler de görülmektedir. Dörtlükler 

genellikle on bir heceli dizelerden oluşmaktadır. Yer yer on iki heceli dizelere 

de rastlanmaktadır. Bir yerde kısa bir nesir kısım yer almaktadır. Dörtlükler 

koşma tipinde kafiyelenmiştir. Dastan, 3114 dizeden oluşmaktadır. 

“Kıyssa Hazireti Ayşanıñ Tuhmatı”, manzum olup dörtlüklerin yanı 

sıra altılık hanelerle cır nazım biçimindeki öbeklerden oluşturulmuştur. On 

bir heceli dizelerin yanı sıra on iki heceli dizeler de yer almaktadır. Dörtlükler 

koşma tipinde kafiyelenmiştir. Dastan, 494 dizeden oluşmaktadır. 

“Kıyssa Mansur äl-Halac”, manzum olup dörtlüklerle cır nazım 

biçimindeki öbeklerden oluşmaktadır. Dörtlükler genellikle on bir heceli 

dizelerden, cır nazım biçimindeki öbekler ise yedi ve sekiz heceli dizelerden 

oluşmaktadır. Dörtlükler koşma tipinde kafiyelenmiştir. Dastan, 1509 

dizeden oluşmaktadır. 

Kazak dini dastanlarına “Babalar Sözi” serisinin 2005 tarihli on 

ikinci cildinde de yer verilmiştir. Bu ciltte “Zarkum” adlı dini dastanın 

“Kıyssa Zarkum” ve “Zarkum” başlıklı iki varyantı yer almıştır. “Kıyssa 

Zarkum”, 1877-1916 yılları arasında Kazan’da birkaç kez yayımlanmıştır. 

Dastan metni söz konusu cilde bu neşirlerden alınmıştır. “Zarkum” ise 19. 
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yüzyılda Maylıkoca tarafından anlatılmıştır. Dastanın her iki varyantı da Kiril 

harflerinde ilk olarak bu ciltte yayımlanmıştır. 

“Kıyssa Zarkum”, manzum olup koşma dörtlüklerinden 

oluşmaktadır. Yer yer altı dizeli öbekler de görülmektedir. Dörtlükler on bir 

heceli dizelerden oluşmakta olup yer yer hece ölçüsünde sapmalar söz 

konusudur. Dörtlükler koşma tipinde kafiyelenmiştir. Dastan, 3742 dizeden 

oluşmaktadır. 

“Zarkum”, manzum olup tüydek (tirad) nazım birimi ve cır nazım 

biçimiyle oluşturulmuştur. Şiir, yedi ve sekiz heceli dizeler üzerine 

kurulmuştur. Dastan, 5529 dizeden oluşmaktadır. 

“Babalar Sözi” serisinin 2005 tarihli on üçüncü cildinde yer alan ve 

başkahramanı Seyit Battal olan “Ğazavat Sultan” 3  adlı dastan, Kazan’da 

1879, 1883, 1888, 1908 yıllarında birkaç kez yayımlanmıştır. 1908 yılında 

yapılan neşir, dastanın en hacimli halini oluşturmakta olup Mañkıstav 

Tınıştıkulı tarafından anlatılmıştır. Ciltte, dastanın Kazan’da 1908 yılında 

yapılan neşrinin ilk on dört bölümüne (bap) Kiril harflerine aktarılarak yer 

verilmiştir. Dastanın geri kalan diğer on üç bölümüne (bap) ise “Babalar 

Sözi” serisinin yine 2005 yılında yayımlanan on dördüncü cildinde yer 

verilmiştir. 

“Ğazavat Sultan”, manzum bir dastan olup dörtlük nazım birimiyle 

yazılmıştır. Yer yer altı dizeden oluşan haneler de yer almaktadır. Dörtlükler 

ağırlıklı olarak 11 ve 12 heceli dizelerle kurulmuştur. Dastan 18186 dizeden 

oluşmaktadır. Dörtlüklerde genellikle dört dize kendi aralarında kafiyeliyken 

bunun dışındaki kafiye tipleriyle de karşılaşılmaktadır. 

“Babalar Sözi” serisinin 2005 tarihli on beşinci ve on altıncı ciltleri 

de dini dastanlara tahsis edilmiştir. Serinin on beşinci cildinde “Kıyssa 

Salsal”, “Äziret Älidiñ Soğısı”, “Kıyssa Abuşahma” ve “Hikaya Abuşahıma” 

adlı Dastanlar, on altıncı cildinde ise irili ufaklı on yedi dastan yer almıştır: 

“Kıyssa Seyitbattal”, “Kıyssa Şavşarvan”, “Cühütdiñ Balası Payğambarğa 

Ğaşık Bolğanı”, “Kıyssa Ködek Balanıñ Hikayatı”, “Kıyssa Gülcämiyla 

Kızdıñ Hikayası”, “Diyvana Şeyh Burkı”, “Koca Bahavidin Haziretiniñ 

Kıyssası”, “Kıyssa Haziret Älidiñ Sarañbaydı Colğa Salğanı”, “Kıyssa 

Haziret Äli Razı Alla Anhudıñ Şah Barbarğa Kul Bolıp Satılğanı”, “Haziret 

Älidiñ Canädil Şaharında Töbeleskeni”, “Kıyssa Hazireti Ospan Razı Alla 

                                                             
3 Dastan üzerine Türkiye’de yapılan bir inceleme için bk. (Cicioğlu, 2013) 
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Anhudıñ Konakka Şakırğanı”, “Kıyssa Säduvakkas”, “Kıyssa Tamimder”, 

“Kıyssa Uhud”, “Kıyssa Bädir”, “Kıyssa Zeynep pen Zaidtıñ Uvakığası” ve 

“Kıyssa Mälikacdar”. On beşinci ciltteki “Kıyssa Şavşarvan” 1879, 1883, 

1888, 1906, 1909 yıllarında Kazan’da tekrar tekrar yayımlanmıştır. Diğer 

dastan metinleri, Ädebiyat cäne Öner İnstitutu arşivinden alınmıştır. On 

altıncı ciltte yer alan “Kıyssa Seyitbattal”, halk arasından Mävlekey 

Cumaşulı tarafından derlenerek 1879’da Kazan’da yayımlanmıştır. 1883, 

1888 yıllarında tekrar yayımlanmıştır. “Kıyssa Şavşarvan”, 1888 yılında 

Kazan’da yine Mävlekey tarafından yayımlanmıştır. Mävlekey, söz konusu 

dastanı 1889, 1908 ve 1913 yıllarında tekrar tekrar yayımlamıştır. Ciltte yer 

alan diğer dastanlar da 1879, 1880, 1882, 1888, 1896, 1897, 1898, 1899, 

1901, 1903, 1907, 1908, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916 yıllarında 

Kazan’da tekrar tekrar yayımlanmıştır. 

“Kıyssa Salsal”, manzum olup koşma dörtlükleriyle kurulmuştur. 

Dörtlükler koşma tipinde kafiyelendirilmiştir. Yer yer beş ve altı dizeli 

haneler de rastlanmaktadır. Dörtlükler ağırlıklı olarak on bir heceli dizelerden 

oluşmakla birlikte yer yer on iki heceli dizeler de görülmektedir. Dastan, 

6321 dizeden oluşmaktadır. 

“Aziret Alidiñ Soğısı” 4 , manzum olup koşma dörtlükleriyle 

kurulmuştur. Dörtlükler koşma tipinde kafiyelendirilmiştir. Yer yer altı dizeli 

hanelerle tüydek nazım birimiyle oluşturulmuş bölüklere de rastlanmaktadır. 

Dastan, 1706 dizeden oluşmaktadır. 

“Kıyssa Abuşahma”, manzum olup koşma dörtlükleriyle 

kurulmuştur. Dörtlükler koşma tipinde kafiyelendirilmiştir. Yer yer tüydek 

nazım birimiyle oluşturulmuş bölüklere de rastlanmaktadır. Dastan, 475 

dizeden oluşmaktadır. 

“Hikaya Abuşahıma”, manzum olup koşma dörtlükleriyle 

kurulmuştur. Dörtlükler koşma tipinde kafiyelendirilmiştir. Yer yer tüydek 

nazım birimiyle oluşturulmuş bölüklere de rastlanmaktadır. Dastan, 386 

dizeden oluşmaktadır. 

“Kıyssa Seyitbattal”, manzum olup koşma dörtlükleriyle 

kurulmuştur. Dörtlükler koşma tipinde kafiyelendirilmiştir. Dörtlükler 

ağırlıklı olarak on bir heceli dizelerden oluşmakla birlikte yer yer on iki 

heceli dizeler de görülmektedir. Dastan, 1372 dizeden oluşmaktadır. 

                                                             
4 Metin üzerine Türkiye’de yapılan genel bir değerlendirme için bk. (Kuş, 2019) 



Türkistan’dan Balkanlara Türk Sufizmi 

13 

“Kıyssa Şavşarvan”, manzum olup koşma dörtlükleriyle 

kurulmuştur. Bir yerde sekiz dizeli bir bölüğe rastlamaktadır. Dörtlükler 

koşma tipinde kafiyelendirilmiştir. Dörtlükler ağırlıklı olarak on bir heceli 

dizelerden oluşmakla birlikte yer yer on iki heceli dizeler de görülmektedir. 

Dastan, 576 dizeden oluşmaktadır. 

“Cühütdiñ Balası Payğambarğa Ğaşık Bolğanı”, manzum olup 

koşma dörtlükleriyle kurulmuştur. Dörtlükler koşma tipinde 

kafiyelendirilmiştir. Dörtlükler ağırlıklı olarak on bir heceli dizelerden 

oluşmakla birlikte yer yer on iki heceli dizeler de görülmektedir. Dastan, 252 

dizeden oluşmaktadır. 

“Kıyssa Ködek Balanıñ Hikayatı”, manzum olup koşma 

dörtlükleriyle kurulmuştur. Yer yer altı dizeli hanelere de rastlanmaktadır. 

Dörtlükler koşma tipinde kafiyelendirilmiştir. Dörtlükler ağırlıklı olarak on 

bir heceli dizelerden oluşmakla birlikte yer yer on iki heceli dizeler de 

görülmektedir. Dastan, 209 dizeden oluşmaktadır. 

“Kıyssa Gülcämiyla Kızdıñ Hikayası”, manzum olup koşma 

dörtlükleriyle kurulmuştur. Dörtlükler koşma tipinde kafiyelendirilmiştir. 

Dörtlükler ağırlıklı olarak on bir heceli dizelerden oluşmakla birlikte yer yer 

on iki heceli dizeler de görülmektedir. Dastan, 396 dizeden oluşmaktadır. 

“Diyvana Şeyh Burkı”, manzum olup koşma dörtlükleriyle 

kurulmuştur. Dörtlükler koşma tipinde kafiyelendirilmiştir. Dörtlükler 

ağırlıklı olarak on bir heceli dizelerden oluşmakla birlikte yer yer on iki 

heceli dizeler de görülmektedir. Dastan, 118 dizeden oluşmaktadır. 

“Koca Bahavidin Haziretiniñ Kıyssası”, manzum olup koşma 

dörtlükleriyle kurulmuştur. Dörtlükler koşma tipinde kafiyelendirilmiştir. 

Dörtlükler ağırlıklı olarak 11 heceli dizelerden oluşmakla birlikte yer yer 12 

heceli dizeler de görülmektedir. Dastan, 142 dizeden oluşmaktadır. 

“Kıyssa Haziret Älidiñ Sarañbaydı Colğa Salğanı”, manzum olup 

koşma dörtlükleriyle kurulmuştur. Dörtlükler koşma tipinde 

kafiyelendirilmiştir. Dörtlükler ağırlıklı olarak on bir heceli dizelerden 

oluşmakla birlikte yer yer on iki heceli dizeler de görülmektedir. Dastan, 500 

dizeden oluşmaktadır. 

“Kıyssa Haziret Äli Razı Alla Anhudıñ Şah Barbarğa Kul Bolıp 

Satılğanı”, manzum olup koşma dörtlükleriyle kurulmuştur. Bir yerde altı 

dizeli bir bölüğe rastlanmaktadır. Dörtlükler koşma tipinde 
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kafiyelendirilmiştir. Dörtlükler ağırlıklı olarak on bir heceli dizelerden 

oluşmakla birlikte yer yer on iki heceli dizeler de görülmektedir. Dastan, 517 

dizeden oluşmaktadır. 

“Haziret Älidiñ Canädil Şaharında Töbeleskeni”, manzum olup 

koşma dörtlükleriyle kurulmuştur. Yer yer tüydek nazım birimiyle 

oluşturulmuş bölüklere de rastlanmaktadır. Dörtlükler koşma tipinde 

kafiyelendirilmiştir. Dörtlükler ağırlıklı olarak on bir heceli dizelerden 

oluşmakla birlikte yer yer on iki heceli dizeler de görülmektedir. Dastan, 404 

dizeden oluşmaktadır. 

“Kıyssa Hazireti Ospan Razı Alla Anhudıñ Konakka Şakırğanı”, 

manzum olup koşma dörtlükleriyle kurulmuştur. Bir yerde altı dizeli bir 

bölüğe de rastlanmaktadır. Dörtlükler koşma tipinde kafiyelendirilmiştir. 

Dörtlükler ağırlıklı olarak on bir heceli dizelerden oluşmakla birlikte yer yer 

on iki heceli dizeler de görülmektedir. Dastan, 206 dizeden oluşmaktadır. 

“Kıyssa Säduvakkas”, manzum olup koşma dörtlükleriyle 

kurulmuştur. Bir yerde sekiz dizeli bir bölüğe de rastlanmaktadır. Dörtlükler 

koşma tipinde kafiyelendirilmiştir. Dörtlükler ağırlıklı olarak on bir heceli 

dizelerden oluşmakla birlikte yer yer on iki heceli dizeler de görülmektedir. 

Dastan, 264 dizeden oluşmaktadır. 

“Kıyssa Tamimder”, manzum olup koşma dörtlükleriyle 

kurulmuştur. Bir yerde altı dizeli bir bölüğe de rastlanmaktadır. Dörtlükler 

koşma tipinde kafiyelendirilmiştir. Dörtlükler ağırlıklı olarak on bir heceli 

dizelerden oluşmakla birlikte yer yer on iki heceli dizeler de görülmektedir. 

Dastan, 862 dizeden oluşmaktadır. 

“Kıyssa Uhud”, manzum olup koşma dörtlükleriyle kurulmuştur. Bir 

yerde sekiz dizeli bir bölüğe de rastlanmaktadır. Dörtlükler koşma tipinde 

kafiyelendirilmiştir. Dörtlükler ağırlıklı olarak on bir heceli dizelerden 

oluşmakla birlikte yer yer on iki heceli dizeler de görülmektedir. Dastan, 256 

dizeden oluşmaktadır. 

“Kıyssa Bädir”, manzum olup koşma dörtlükleriyle kurulmuştur. Bir 

yerde altı dizeli bir bölüğe rastlanmaktadır. Dörtlükler koşma tipinde 

kafiyelendirilmiştir. Dörtlükler ağırlıklı olarak on bir heceli dizelerden 

oluşmakla birlikte yer yer on iki heceli dizeler de görülmektedir. Dastan, 456 

dizeden oluşmaktadır.  
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“Kıyssa Zeynep pen Zaidtıñ Uvakığası”, manzum olup koşma 

dörtlükleriyle kurulmuştur. Yer yer altı, sekiz ve on dizeli bölüklere de 

rastlanmaktadır. Dörtlükler koşma tipinde kafiyelendirilmiştir. Dörtlükler 

ağırlıklı olarak on bir heceli dizelerden oluşmakla birlikte yer yer on iki 

heceli dizeler de görülmektedir. Dastan, 618 dizeden oluşmaktadır.  

“Kıyssa Mälikacdar”, manzum olup koşma dörtlükleriyle 

kurulmuştur. Yer yer altı ve sekiz dizeli bölüklere de rastlanmaktadır. 

Dörtlükler koşma tipinde kafiyelendirilmiştir. Dörtlükler ağırlıklı olarak on 

bir heceli dizelerden oluşmakla birlikte yer yer on iki heceli dizeler de 

görülmektedir. Dastan, 740 dizeden oluşmaktadır. 

Kazak Hikayatları  

Kazak hikayatları, içeriklerine göre kitabi ya da dini olaylar üzerine 

kurulur. Daha net bir şekilde söylemek gerekirse, bu türde çeşitli evliya-

enbiyaya, peygamberlere ya da İslam mitolojisine esaslanılarak gerçek ve 

hayali unsurların dahil edildiği tarihi sahneler ve vakalar mübalağa edilerek 

anlatılır. Äkimov, Älbekov ve Piltan’ın ifadesiyle Doğu ülkelerinde bu 

hikayat türündeki anlatılar çokça korunduklarından toplanıp düzenlenerek 

her dönemde özel olarak yayımlanmıştır. 19. yüzyılın ikinci yarısından 

itibaren bu alışkanlık Kazak bozkırında da ortaya çıkıp halk yaratıcılığına 

yavaş yavaş sinip orijinal, öz yaratmalar gibi kalıplaşan hikayatlar çeşitli 

süreli yayınlarla müstakil kitaplarda yayımlanmıştır. Bilhassa Kazak 

okuyucuların (dinleyicilerin) özellikle ilgilerini çeken içerikler, Âdem 

Ata’dan bu yana peygamberlerin hayatları, son peygamber Hz. 

Muhammed’in hayatıyla hizmeti, onun arkadaşları olan ilk halifeler 

Ebubekir, Ömer, Osman ve Ali’nin, diğer bazı sahabelerin İslam için 

mücadeleleri, Lukpan (Lokman), Eskendir Zulkarnayın, Kıdır-Kızır Ata, 

Ğayıp Eren Kırık Şilten, Baba Türkti Şaştı Äziz vb. hakkındaki anlatılar 

olmuştur. Bilhassa, 20. yüzyılın başında “Kiyssasul-Änbiya”, “Tariyhu 

Muhammadiya” gibi büyük/hacimli eserler Kazakçaya çevrilip Kazan’da 

yayımlanmıştır. Bu tür kitapların tercüme edilmesine, hazırlanmasına ve 

yayımlanmasını öncülük edenlerin başında A. Halmuhamedov, A. 

Bilmuhammedov gibi Alaş aydınları gelmiştir (Äkimov, Älbekov ve Piltan, 

2013: 6). 

Hikayat, Kaskabasov’un tanımıyla kimisi sözlü gelenekte yaratılan, 

kimisi de yazılı kitaplardan alınan konuları edebi bir şekilde anlatan 

hikayelerdir (Kaskabasov, 2013: 9). Hikayatın temelinde çok eski 

zamanlarda olduğuna inanılan olayların yatması da mümkündür. Bu nedenle 
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onlarda tarihi isimlere ve yerlere de rastlanmaktadır. Örneğin İskender 

Zülkarneyn (Eskendir Zulkarnayın) adına bağlı efsaneler bu tür hikayatlar 

arasında yer almaktadır. Kazaklar arasında İskender hakkında anlatılan 

hikayeler, esasen üç konu üzerine kurulmuştur. İlki, ölümsüzlük suyunu 

arayan Eskendir hakkında; ikincisi, çifte boynuzunu saklayamayan Eskendir 

hakkında; üçüncüsü, cennete giremeyen Eskendir hakkındadır. Bunların 

ilkiyle üçüncüsü hikayat türünde anlatılır. 

Hikayatlarda hikâye edilen olaylara dinleyiciler inanırlar, çünkü 

bunlar peygamberle evliyaların iş ve hareketleri ya da başlarından geçen 

olaylar olarak anlatılır. 

Hikayat türü, esasen, Kazakistan’da İslam dininin yayılmasına bağlı 

bir şekilde kalıplaşmıştır. Hikayatın kökleri, şüphesiz, arkaik zamanların 

mitolojik düşünce ve inançlarıyla birdir. Hikayat, sadece sonradan ortaya 

çıkan İslam mitolojisine esaslanmaz, onda arkaik mitin, efsanenin, hikâyenin, 

bilhassa masalın özelliklerine de rastlanır. Bundan dolayı da bu türün ortaya 

çıkış sürecini de İslam’dan önceki dönemi göz önünde tutarak düşünmek 

gerekir. Hikayatın tam olarak bir türe dönüşmesi, İslam’ın Kazak ülkesine 

geniş bir şekilde yayılması zamanına denk gelmektedir (Kaskabasov, 2013: 

10). 

“Babalar Sözi” serisinin 2013’te Astana’da yayımlanan 95. cildi 

“hikayat”lara ayrılmıştır. Cilde “Kıyssasul-Enbiya” (1907)’dan 26, “Tariyhu 

Muhammediya” (1907)’nın elyazması nüshasından 16 hikayat alınmıştır. 

Cilde, bunların dışında, halkbilimci E. Ismayılov’un “Soltüstik Kazakstan” 

(1965), B. Adambayev’in “Batıs Kazakstan” (1957), M. Ahmetov’un “Aral 

Kızılorda” (1941), K. Sattarov’un “Karakalpakstan, Özbekstan” (1984), E. 

Buketov Adındaki Karağandı Memlekettik (Devlet) Üniversitesi’nin 

öğrencilerinin folklor derleme gezilerinde (1991) derledikleri materyaller 

dahil edilmiştir. Bunların yanı sıra Ortalık Ğılımiy Kitaphana (Merkezi Bilim 

Kütüphanesi) ile M. O. Ävezov Adındaki Ädabiyet cäne Öner İnstitutu’nun 

nadir eserler kısmında saklanan M. C. Köpeyev, A. Divayev, Ş. Cañgirov, H 

İymacanov, B. Kozıbakov, A. Nuralin, A. Cumatayev, N. Rahmankulov, A. 

Düysenbin, S. Erecepov’un elyazması miraslarından yararlanılmıştır. 

Bunlarla birlikte cilde, “Dala Valayatınıñ Gazeti” (1888), “Tasfir Beyan” 

(1907), “İyman” (2008), “Musılman” (2009), “Hak Colı” (2010) gibi süreli 

yayınlarda yayımlanan bazı anlatılar da dahil edilmiştir. 
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Söz konusu ciltte yer alan kimi hikayatlar, yukarıda ifade edildiği 

gibi, “Kıyssasul-Enbiya” ve Tarihu Muhammediya”dan alınmıştır. 

“Kolcazba Hikayatlar” başlığı altında “Cer Betinde Adam Payda Boluvı”, 

“Adam Häm Onıñ Ğumırı”, “Adam Ata”, “Hikaya Kara Kırğızdardıñ 

Kaydan Şıkkandarı Tuvrasınan”, “Zulkarnayın” “Nuh Payğambar män Bir 

Kempir”, “Ibrahım Payğambar”, “Ibrahım män Smayıl”, “Cakıp 

Payğambardıñ Ulı Cüsip Tuvralı”, “Musa Payğambar”, “Hakim Ulıkpan”, 

“Lukpan Hakimniñ Aytkanı”, “Äziret Äli”, “Manas Sahaba”, “Caksı Molda”, 

“Baba Kumar”, “Baba Tükti Şaştı Äziz”, “Koca Ahmet”, “Yasaviy män 

Cakıp Ata”, “Sadır Ata”, “Babacan Ävliye” gibi hikayatlara yer verilmiştir.  

Hikayatlar “Babalar Sözi”nin 95. cildinde yer alan metinlerden de 

anlaşılacağı üzere genellikle nesir anlatılardır. Fakat cilde dahil edilen 

hikayatlar, manzumdur. “Hikayattık Cırlar” başlığı altında yer alan “Äkim 

Lukpan” (s. 301-305), “Süleymen Patşa” (s. 306-314), “Beynamazdıñ 

Kesirinen Perişteniñ Kanatı Sıngan Hikayası” (s. 306-317), “Beynamaz 

Kesapatınan Arabtıñ Pakır Bolğanı” (s. 317-320), “Beynamazdan Doñızdıñ 

Kaşkanı” (s. 320-324), “Beynamazdan Şaytannıñ Kaşkanı” (s. 324-325), 

“Beynamazdıñ Sebebinen Bulak Suvınıñ Kurığanı” (s. 326-327), 

“Beynamazdıñ Ahvalı Caylı Hikaya” (s. 328-330) adlı hikayatlar cır nazım 

biçimiyle kaleme alınmıştır. Tüydek nazım biriminde kaleme alınan manzum 

hikayatlar, 8 heceli dizelerden kurulmakla birlikte yer yer 9 heceli dizeler de 

görülmektedir. Ciltte yer alan “Haziret Molla Ospannıñ Tüs Körgen 

Hikayası” (s. 330-336) adlı hikayat, dörtlüklerin yanı sıra cır nazım 

biçimindeki öbeklerden oluşmaktadır. Genellikle koşma tipinden kafiyelenen 

dörtlükler on bir ve on iki heceli dizelerle kurulmuştur. Dörtlüklerin dışındaki 

öbekler de on bir ve on iki heceleri dizelerden oluşmuştur. 

Sonuç  

Yukarıda da ifade edildiği üzere, Kazan Tatarı din adamlarıyla 

tüccarların, özellikle de yayıncılık alanında faaliyet gösteren tüccarların, 

Rusların işgal sonrasında Kazakları Hıristiyanlaştırma girişimlerinde 

umduklarını bulamamalarında önemli bir etkisi olmuştur. Türkistan 

Türklerinin Tatar mollaların açtıkları mektepleri tercih etmeleri, Kazanlı 

yayıncıların bastıkları dini kitapları Kazak bozkırlarına kadar 

ulaştırılabilmeleri, Kazak aydınlarının dini metinleri ve anlatıları Kazak 

diline çevirerek Kazan’da yayımlatmaları, işgal sonrasında Müslüman 

grupların hamisi olmayı amaçlayan Çarlık Rusyası’nın başarısızlığa 

uğramasına ve yeni yollar aramasına yol açmıştır. Çarlık yönetimi, aradığı 
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yeni yolu misyoner şarkiyatçı İl’minskiy sayesinde bulmuştur. Kazak 

bozkırlarındaki göçebe Kazaklara gözünü diken İl’minskiy’in de önüne Tatar 

cedidizmiyle Gaspıralı İsmail’in temellerini attığı usul-i cedid mektepleri 

çıkmıştır. Tatar cedidizmiyle usul-i cedid mektepleri, İl’minskiy’e Tatar 

mollaların gelenekselci (kadimci) mekteplerine rahmet okutmuştur.5 

Kazak bozkırında yaşayan Kazakların, Hıristiyanlaştırma ve 

Ruslaştırma girişimlerine direnebilmelerinde, yukarıda da dikkat çekildiği 

üzere, dini dastanlar ya da kıyssalar ile hikayat kitaplarının önemli bir etkisi 

olmuştur. Bu tür kitaplar, İsrailiyat kapsamına giren kimi unsurları da 

içermelerine rağmen, İslam’ın anlatılar (menkıbeler, kıssalar vd.) üzerinden 

çoğunlukla okur yazar olmayan göçebe Kazaklar arasında kök salmasında ve 

halk kitlesinin misyonerlik faaliyetlerine karşı direnebilmesinde etkili 

olmuştur. Söz konusu anlatıların Arap ve Kiril harfleriyle yayımlanması, 

zengin bir yazılı külliyatın oluşmasını sağlamanın yanı sıra, İstanbul, Kırım, 

Kazan, Taşkent, Buhara ve Urumçi gibi merkezler arasındaki bağların 

kurulması ve güçlendirilmesine de katkısı olmuştur. Çoğunlukla Kazan’da 

basılan bu tür dini kitaplar, Tatar burjuvazisinin güçlenmesine ve bu gücüyle 

cedid hareketini desteklemesine de imkân vermiştir. 

19. yüzyıl ve 20. yüzyıl başlarında yukarıda belirtilen işlevleri yerine 

getiren dini metinlerle anlatıları içen bu tür kitaplar, Ekim Devrimi 

sonrasında yasaklanmış ya da yok edilmiştir. Bu da devrim sonrasında bir 

yandan geniş halk kitlelerinin İslami kaynaklardan yoksun kalmasına, diğer 

yandan da İstanbul, Kırım, Kazan, Taşkent, Buhara ve Urumçi gibi önemli 

merkezler arasındaki bağların kopmasına neden olmuştur. Yerine getirdikleri 

işlevlerle yokluklarının neden olduğu sonuçlar, dini dastan ya da kıyssa ve 

hikayatları içeren bu kitapların, alanın uzmanlarınca sadece anlatılar (biçim, 

tür, anlatıcı/yazar, dil, üslup, motif, tip vd.) özelinde değil de 19. yüzyıl ile 

20. yüzyıl başlarındaki sosyo-kültürel işlevleri bağlamında da ele alınmaları 

gerektiğini göstermektedir.  

  

                                                             
5 Şarkiyatçı misyoner İl’minskiy ve faaliyetleri için bk. (Aça 2013; Üstün ve Karakurt, 2019) 
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BAB’ AZİZ FİLMİ ÖRNEĞİNDE SEMBOLİK 

YOLCULUĞUN BİREYSEL AŞAMALARI 

Mustafa AÇA  

GİRİŞ  

Kalbim her sureti kabul eder oldu. Meselâ: 

Ceylanlara otlak, rahiplere manastır. 

Putlara tapınak, hacılara Kâbe… 

İbn Arabî 

Senaryosu Tonino Guerra ve Nacer Khemir tarafından yazılan Bab’ 

Aziz (Baba Aziz) filminin yönetmenliğini Nacer Khemir üstlenmiştir. 

Çekimleri İsfahan bölgesinde bulunan Kaşan’da yapılan ve 2005 yılında 

seyirci ile buluşturulan film, türü itibariyle dram ve müzikal kategorilerine 

dahil edilmektedir. Yönetmenin 1984 yapımı Wanderers of the Desert (Çöl 

Gezginleri) ve 1991 yapımı The Dove's Lost Necklace (Güvercinin Kayıp 

Kolyesi) adlı filmlerinin üçüncü halkası olarak değerlendirilen Bab’Aziz, 

önceki iki filmden farklı olarak tasavvuf mistisizmini çöl egzotizmi ile 

sentezleyen metaforik bir filmdir. Film kısaca, Ishtar (İştar) adlı bir kız 

çocuğu ve kör bir derviş olan Bab’ Aziz (Baba Aziz) adlı dedesinin yalnızca 

otuz yılda bir toplanan ancak nerede yapılacağı bilinmeyen dervişler 

toplantısına katılmak üzere çölün belirsizliği ve enginliğinde 

gerçekleştirdikleri yolculuğu anlatır. Dede ve torunun yolculuk boyunca 

yaşadıkları olaylar ve karşılaştıkları kişilere ek olarak Baba Aziz’in anlattığı 

hikâyelere ait sahneler ve kahramanlar, filmin tasavvuf temelli mistik 

dokusunu tamamlayan bileşenlerdir. Tasavvuf öğretisinde yer alan seyr-i 

 Doç. Dr,. İzmir Demokrasi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü, mustafaaca@hotmail.com. 
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sülûk, vahdet-i vücûd, insan-ı kâmil, tecellî, fenâfillâh, ilme’l-yakîn, ayne’l-

yakîn ve hakka’l-yakîn gibi temel kavramlar hem yolculuk eksenli ana 

hikâyede hem de ana hikâyeye eklemli alt hikâyelerde mistik Doğu 

anlatılarında örnekleri ile karşılaşılan motif ve metaforlar yardımıyla 

anlatılmaya çalışılmıştır. Yönetmen Nacer Khemir, mezkûr üçlemesinin 

sonuncusunda önceki iki filmden farklı olarak tasavvufa yönelmesinin 

sebebini şu cümlelerle ifade etmiştir: 

Babanızın yanında yürüdüğünüzde ve onun çamura batıp yüzünün 

kirlendiğini gördüğünüzde ne yaparsınız? Kalkmasına yardım eder, ceketinizle ya da 

gömleğinizle yüzünü silersiniz. Ben, babamın yüzünde her zaman İslam'ı gördüm. 

Filmimde bilgelik ve aşk dolu, misafirperver ve metanetli bir Müslüman kültürünü 

göstererek onun yüzünü silmeye çalıştım. Başka bir deyişle, 11 Eylül sonrası histerik 

dünya ve medyanın yansıttığı İslam algısına karşı çıkan bir duruşla Bab'Aziz 

fikriyatını işledim. Köktendincilik, entegrizm İslam'ın esas temellerini bozabilen bir 

anlayış. Bu film, İslam'ın gerçek yüzünü göstermek için oldukça gösterişsiz bir 

yaklaşımdı sadece. Aşk ve çile dolu Sufi geleneği üzerine kurulu bir film olduğu gibi, 

aynı zamanda aşırı derecede politik göndermeleri, bilinçli eylemleri olan bir film. 

Bugün İslam’a dair başka bir şey söylemek bizim görevimiz. Aksi takdirde, herkes 

bir diğerini tanımamasından dolayı bir buhrana sürüklenebilir… (URL-1) 

Bu çalışmada filmin tasavvuf felsefesine dönük metaforik 

sahnelerinin yanı sıra kahraman, yol, yolculuk, eşik imgelemleri psikanalitik, 

arketipsel sembolizm ve mitolojik boyutlarıyla değerlendirilmiştir. 

Değerlendirmeler sırasında filmin ana konusunda eşlik eden alt hikâyelerle 

geleneksel anlatılar metinlerarasılık yönünden de karşılaştırılmıştır. 

BİREYİN SEMBOLİK YOLCULUĞU VE BAB’AZİZ 

FİLMİ  

Ey gün, kalk! Zerreler semâ’ etmede… 

Ona şükretmek için kâinat semâ’ etmede. 

Bab’Aziz filminden… 

Film bir kum fırtınası sonrasında kumların altına gömülen ve torunun 

kuyudan çıkmaya çalışmasını betimleyen bir sahne ile başlar. Kahramanın 

görüntüsünde verilen bu bilinçaltı içeriklerin toplandığı sembolik kuyu 

göndermesi, kahramanın bir aydınlanmanın şafağında olduğunun 

habercisidir. Kahraman için var olan yaşam düzeyi yokluk olarak 

nitelendirilen çölde sembolize edilen bir kuyudan çıkılarak yola koyulma ile 

devam edecektir. Başlangıç aşaması itibariyle yokluğu imleyen çöl, Baba 

Aziz’in söylemiş olduğu “Ben yoluma devam edeceğim. İman sahibi olanlar 
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asla kaybolmaz…” sözleriyle birlikte düşünce alanında bir varlık boyutuna 

geçer. Çölün yokluktan varlığa doğru sürüklenmesi, öznelerin onu 

içselleştirip yoluna devam etmesine bağlıdır. Nitekim Baba Aziz’in anlatmış 

olduğu ilk hikâyenin de “Büyük bir çöl var imiş…” sözleri ile başlaması, 

öznelerin düşünsel anlamda çölü deneyimlediğinin göstergesidir.  

Filmin iki baş kahramanı olan İştar ve Baba Aziz’in yanı sıra her biri 

kendi hikâyeleriyle ana hikâyeyi oluşturan yolculuğa eklemlenen Hasan, 

Hüseyin, Osman, Nur ve Zahid’e verilen isimler rastlantısal değildir. 

Simgesel vurgulara sahip bu isimler, film hakkında hazırlanmış az sayıdaki 

akademik çalışmada irdelenmemiştir.1 Filmin İran’da çekildiği ve İranlı bir 

görüntü yönetmeninin imzasını taşımasına ek olarak İranî inanç yorumlarının 

tasavvuf içindeki etkileri, biri diğerinin intikamı peşinde koşan kardeşlere 

Hasan ve Hüseyin adlarının verilmesini sağlamış olmalıdır. Ancak diğer 

yandan İslam içindeki mezhebik çatışmaların bertaraf edilmesi temennisi ile 

Osman ismine de yer verildiği söylenebilir. Zahid adının ise şuhane aşkla 

kesrete düşenlerin vahdeti arzulayan zühde erişmeleri temennisi içerdiği 

belirtilebilir. Zahid pervane, meftunu olduğu Nur ise ışık imgelerinin 

tezahürleridir. Üzerinde biraz daha detaylı olarak durulması gereken isim ise 

İştar’dır. Khemir, bu ismi tercih ederken tasavvufun mitolojik kaynaklarına 

da atıflar yapmayı amaçlamış olmalıdır. Zira kaynağını Sümer 

mitolojisindeki İnanna’dan (Gökyüzünün efendisi) alarak Akad mitolojisi 

içinde tanrıça vasfına erişen İştar, Venüs gezegenini temsil eder. İştar 

Yıldızı, İnanna Yıldızı, Venüs Yıldızı ya da Sabah-Akşam Yıldızı, Babil 

döneminde antik Sümer tanrıçası İnanna ve onun Doğu semitik muadili olan 

tanrıça İştar’ın sembolü halini almıştır (Black ve Green, 2003: 112-114). 

İngilizcedeki “star”, Almancaki “stern” ve Farsçadaki “sitâre” kelimelerinin 

kökeninde de İştar vardır. İştar, Mezopotamya mitolojilerinde yeniden doğuş, 

cinsellik, üreme ve bereket temelinde merkezileşmiş olsa da filmde “yıldız” 

anlamı öncelenmiştir. Dış dünyaya gözlerini kapatan insanlar, (film özelinde 

gözleri görmeyen Baba Aziz) kendi içlerine, kendi merkezlerine doğru bir 

yolculuğa çıkarlar. Filmde kişinin kendi merkezine yaptığı yolculuk aslında 

dış dünyanın sembolik gün yüzü Venüs (sabah) yıldızı ile aşılmaya 

çalışılmaktadır. Filmin başında İştar dedesine “Ben olmasaydım da bu 

yolculuğa devam edecek miydin?” sorusunu yöneltmesi her ikisinin de 

                                                             
1  Filmin tasavvufi vurgularına dönük çözümlemelerin yanı sıra İslam inancının modern 

Batı’ya anlatımındaki işlevi ve önemi üzerine değerlendirmeler içeren bu çalışmalar için bk. 
(Çetin, 2020; Öztürk, 2019). 

https://tr.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCmer
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nanna
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0%C5%9Ftar
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diyalektik bir süreç içinde olduklarına işaret eder. Baba Aziz kendi içine 

yaptığı yolculuğu çoktan tamamlamış bir derviş olsa da gözleri görmediği 

için karanlığın karşısındaki aydınlığa, yani İştar’ın rehberliğine ihtiyaç 

duymaktadır.  

Filmin ana hikâyesine eklemlenen hikâyelerden ilki Baba Aziz’in 

yolculuk süresince aralıklarla2 torunu İştar’a anlattığı “Şehzade” hikâyesidir. 

Hikâyede şehzadenin karşısına çıkan ve asli hikâyenin ilerleyen iki 

sekansında hem Baba Aziz’in hem de İştar’ın yanında beliriveren ceylan, 

Bamsı Beyrek hikâyesinde ve Kaygusuz Abdal’la ilişkili menkıbede olduğu 

gibi mitolojik ve mistik yolculuğun ilk evresini sembolize eden haberci 

figürüdür. Campbell’a göre (2010: 65-66), habercinin haberleri çoğu zaman 

yaşamak, ya da yaşamın daha ileri bir anında, ölmeye işaret olabilir. Aynı 

zamanda haberci tarihsel bir olaya çağrı gibi görünebilir. Ya da dinsel bir 

aydınlanmanın şafağını belirtebilir. Mistik tarafından yorumlandığı şekliyle 

de “benliğin uyanması” denilen şeyi belirtir. Bu bakımdan çağrı, ruhsal bir 

geçiş anı ya da ayininin gizemiyle perdeyi kaldırır. Bu bakımdan şehzadenin 

çölde karşısına çıkan ceylan onu uyandıracak ve ruhsal anlamda ölüp 

dirilmenin eşiğine getirecektir.  

Benliğin uyanması olarak değerlendirdiğimiz süreç, şehzadenin 

çölde bir su birikintisinde kendi yansımasını seyretmesiyle başlar3. Khemir, 

bu sahnenin arka planını anlatırken kullandığı şu ifadeler sahnenin 

çözümlenmesine yardımcı olacak türdendir: 

Prens suya eğilir, doğru ama kendi yüzünü Narsis gibi suda 

göremez, zira aşktan yoksun olan suda yansımasını görür. Dalıyor o an 

Prens, tefekkür ediyor. Hepimiz aslında birer buzdağı gibiyiz, zâhirimiz ve 

bâtınımız var. Prens karakterini, XII. Yüzyılda İran'da işlenilmiş bir tabak 

sayesinde keşfetmiştim. Tabakta suya doğru eğilmiş bir prens resmi vardı 

ve şöyle yazıyordu: "Ruhunu tefekkür eden Prens" Bu resmi çözmeye devam 
etmem gereken bir şey olarak gördüm. Bu yüzden İran'a gittim: XII. 

Yüzyılda İran'da yaşamış bir zanaatkâra bir filmle cevap vermek 

istiyordum. (URL-1) 

                                                             
2 Hikâyenin bütün halde anlatılmayıp İştar’ın bütün ısrarlarına rağmen film boyunca fasılalarla 

anlatılması, Binbir Gece Masalları’ndaki hikâye anlatma yasağını çağrıştırmaktadır. 
3 Oğuz Çetin (2020: 122), prens/şehzade hikâyesinin tasavvufi referansları arasında İbrahim 

b. Edhem’in (ö. 161/778?) öne çıktığını belirtir. Kimi tasavvufi kaynaklarda Belh 

hükümdarının şehzadelerinden biri olarak geçen İbrahim b. Edhem, bir gün ava giderken 
gaipten gelen sesle gafletten uyanarak prensliği arkasında bırakmış ve sûfî olma yolunu tercih 
etmiştir. 
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Beşeri aşkı konu alan geleneksel anlatılarda kahramanlar, suda 

kendilerinin veya muhayyel sevgililerinin yansımasını Narkissos 4  gibi 

hayranlıklar izlerler. Bachelard (2006: 32), suların karşısında Narkissos 

kimliğinin ve ikiliğinin ortaya çıkışının, kendindeki eril ve dişil güçlerin 

ortaya çıkışıyla özellikle de kendi gerçekliğinin ve kendi ülküselliğinin 

ortaya çıkışına tanık olmakla ilgili olduğuna vurgu yapar.  

Şehzade bir su kenarında kendi yansımasını seyrederken onu gören 

kişilerin dile getirdiği “Kendi yansımasını görenler âşık olmayanlardır. 

Kendi ruhunu seyrediyor, onu sakın uyandırmayın. Yoksa ruhu bedenden 

ayrılır. Kaybolur gider.” ifadeleri, söz konusu yokluk ve varlık arasındaki 

aşılması gereken eşiğe göndermedir. Burada kişinin kendisiyle bütünleşmesi 

söz konusudur. Ayna5 ve su metaforik anlamda bu bütünleşmenin nesnesidir. 

Çölün görüntüsünde yokluk sembolize edilirken suyun görüntüsünde varlık 

sembolize edilmiştir.  

Yakışıklı ve zengin Şehzade, başlangıçta tıpkı “Vamık u Azra” 

mesnevisindeki Vamık gibi “zahirde uyanık ama batında uykuda zevk ve sefa 

                                                             
4 Bir gün çok susayan Narkisssos, su içmek için pınara eğildiğinde kendi aksini görür ve başka 

biri sandığı bu görüntüye âşık olur. Şimdi, sevdiğine sahip olmaya çalışan odur. 
Umutsuzluktan eriyip gider ve aşkından ölür ya da ırmağın sularına kendini atar ve boğulur. 
Bedeninden veya kanından onun adını taşıyan “nergis” çiçeği doğar. Bu başkalaşım, 
Narkissos'u sapkın bir davranışın simgesi haline getirir: Narsisizm. Narkissos kime âşık 
olduğunu, dolayısıyla kendisine âşık olduğunu bilmemektedir. Hatta hatasını anladığında, 

bunun bir yanlışlık değil, bir ceza olduğunu düşünür. Kendi kendini sevdiği için değil, Atalante 
ve Hippolytos gibi Aphrodite’nin yeteneklerini küçümsediği için tanrısal cezaya 
çarptırılmıştır. Kharit’lerin kurallarının belirlediği bu aşk oyununda, birine sahip olmak için 
önce kişinin kendisine sahip olunmasına izin vermesi gereklidir. Narkissos bunu reddetmiştir. 
Ötekiler gibi, ama onlardan farklı biçimde, hata yaptığı kişi tarafından cezalandırılır: Eksiklik 
aşırılıkla dengelenir. Atalante, tanrıçaya, onun tapınağında sevişerek hakaret etmiştir. 
Hippolytos, Phaidra'ya ölümcül bir aşk sunar. Kimsenin aşkına cevap vermeyen Narkissos ise 
hiçbir zaman elde edemeyeceği ve kendisine sahip olamayacak bir şeye, kendi aksine delice 

tutulur (Bonnefoy, 2000: 806). 
5 Sabine Melchior-Bonnet’e (2007: 144) göre, “İnsanın ‘kendini tanı’ aynasında kendisine 

dikkatle bakması bilincinin egemenliğinde kendini tanıma olanağı verir, buna karşılık, 
ötekinin aynasında kendine bir imge oluştururken dışarıdan bir bakış altında kendisi için bir 
gösteri olur: Kendini görmek ve görülmek, kendini tanımak ve tanınmak insanın tek başına 
gerçekleştirdiği eylemlerdir. Ayna bilincinin önemi tarih aracılığıyla bu iki düzlemde kendini 
göstermiştir. Ayna, bireyi sürekli olmak ve gözükmek diyalektiği içine angaje ederek hayali 
kışkırtır, yeni perspektifleri harekete geçirir ve başka bir gerçekliği haber verir. Bireyin 
kendisiyle karşı karşıya kalması, olması, başkalarının bakışından koparılmış mahremiyet alanı 
sadece bir görünüşün pasif algılanışı değil, bir projeksiyondur; arzu, yansıma ve yansıma 

arasında bir dolaşımdır. Bireyin kendisini gözlemlemesi, değerlendirmesi, kendisiyle ilgili 
düşler kurması, kendisini değiştirmesi: Bunlar kendine bakışı uzun süre engelleyen yasakların 
ötesinde aynayla her türlü buluşmanın hayata geçirdiği farklı işlevlerdir.” 
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içinde yaşamaktadır. İçerde bir yerde onu dürten bir merak ile kayıp bir 

şeylerin olduğunu sezmektedir. ‘Kendiliğe çağrı’ henüz içselleştirilmemiştir. 

Vâmık’ın içindeki görme ve bulma isteği onu has bahçedeki havuza yöneltir. 

Suya yansıyan görüntüsüne Narkissos gibi hayranlıkla bakakalır. Aslında 

gördüğü, ruhu; henüz tanışmadığı bilincinin kayıp parçalarıdır.” (Kaya 

Balcı, 2021: 258). Filmin sonlarındaki Baba Aziz ve İştar’ın veda sahnesinde 

Şehzade’nin hikâyesi de tamamlanacaktır. Yıllar boyunca suyun başında 

oturan Şehzade, en sonunda içsel yolculuğunu tamamlar ve zahiri 

güzelliklerden ve zenginliklerden koparak zühd hayatına geçer. Yıllarca onu 

gözeten derviş hizmetkarının geride bıraktığı köhne hırka, bu yeni ve asli 

hayatın simgesidir. Öte yandan anlatılan hikâyenin aslında Baba Aziz’in 

kendi içsel yolculuğuna dair olduğu da anlaşılmaktadır. 

Baba Aziz ile İştar’ın yolculuk sırasında ulaştıkları menzillerden 

birinde kuyuya düşüşüne şahit oldukları andan itibaren hikâyeye dahil olan 

Osman, Şehzadenin kendi yanılsamasında kaybolduğunun işaretidir. 

“Kaybettiğim sarayımı arıyorum. Sarayım kuyunun içinde. İlk kez kuyuya 

düştüğümde kendimi bir sarayın içinde bulmuştum.” Şehzade’nin maddi 

yolculuğu Osman’a aktarılmıştır. Şehzade ilerleyen kısımda yokluk 

aşamasından varlık boyutuna kendi içinde kaybolarak geçmiştir. Filmde 

sıkça tekrarlanan şu ifade adeta ruhsal bir erginlenme çağrısıdır: 

Ruhunla temizle yüce sevgilinin kapısını 

O zaman olursun onun gerçek aşığı 

Filmin hemen başında İştar ve Baba Aziz’in kumların altından 

çıkışlarında olduğu gibi Osman’ın ilk seferinde düştüğü kuyu da bir eşik 

olarak düşünülebilir. Yusuf u Züleyha başta olmak üzere kimi klasik ve 

geleneksel anlatılarda karşılaşılan kuyu metaforu, çoğu zaman kahramanın 

yeni benliğine, yeniden yaratılışına vesile olan bir eşik görevi görmektedir. 

Osman da lirik ve mistik Doğu anlatılarında görülen şekliyle çıkmış olduğu 

yolculuğu kadının cezbedici yönüne aldanarak tamamlayamamış ve 

cünûnluk hali ile kaybolmuştur. Osman’ın durumunu anlatmak üzere 

kullanılan “Biçare şeytanın oyuncağı olmuş.”, “Cenneti ancak bakmayı 

bilenler görebilir.” gibi ifadeler, kusursuz etere yükselmek isteyen ruhun 

çağrıların çekiciliğine aldanmamasına ve ötedeki mükemmel etere ulaşmakta 

ısrarcı olmasına (Campbell, 2010: 140) dönük vurgular içermektedir.  

Öte yandan Osman’ın içine düştüğü, Şehzade’nin yanı başında 

yıllarca oturup izlediği, çölün vahşiliğinde çatlamış dudaklara sürülen su, 
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kimi zaman daha yüksek bir ruhsal varoluşla, yeniden doğuşla, arınmayla, 

derin bir özlem ilgili gizil ve evrensel güçlerin toplandığı dişil bir imge 

(Korkmaz, 1998: 96) olarak karşımıza çıkar. 

Anlatının bir yol metaforu şeklinde işlenmesi ve bu yolculuk 

esnasında İştar’ın Baba Aziz’e sormuş olduğu “Derviş kime denir? Baba Aziz 

burada çok derviş var geldik mi?” gibi sorular, bu yolculuğun düşünce 

düzleminde gerçekleştiğinin ve tamlığa ulaşma noktasında kahramanın 

düşünen, soran, sorgulayan, sembolik yolculuğun başlangıcında öğrenmeye 

çalışan potansiyel bir kahraman aşamasında olduğunun göstergesidir. 

Nitekim Baba Aziz’in İştar’a bahsettiği “melek işareti” de başlangıç aşaması 

itibariyle saflığın, temizliğin, ruhsal anlamda arınmanın göstergesidir.  

İştar, çölün sonsuz enginliğinde zaman zaman yollarını kaybettikleri 

endişesine kapılır. Bu anlardan birinde Baba Aziz ile aralarında şöyle bir 

diyalog yaşanır: 

“- Baba Aziz bu doğru yol değil.  

- Sen kendi yolunu biliyor musun İştar. Herkesin kendi yolu vardır. 

Bazıları dağları aşar gelir. Bazıları denizi aşar gelir. Biz de çölü aşıyoruz.”  

Bilinmeyenin alanları (çöl, cangıl, derin deniz, bilinmedik diyarlar, 

vb.) bilinçdışı içeriğin yansıtılması için serbest alanlardır (Campbell, 2010: 

96). Kendi gerçekliğinden başka bir gerçekliğin, bir kıyas unsurunun 

olmadığı çöl, kahramana kendini tüm çıplaklığıyla izleme fırsatı sunar. 

Ancak farkındalığını henüz yaşayamamış olan ruh için çöl, “labirentleşen 

mekân” olup buluş yerine kayboluş diyarı haline gelebilir 6  (Korkmaz, 

2007’den akt. Kaya Balcı, 2021: 262).  

Filmin karakterlerinden Zahid (Zeyd)’in yolculuğa ve maceraya 

dahil oluşunun temelinde de aşk vardır. Kur’an tilaveti yarışmasında 

birincilik kazandıktan sonra davet edildiği şiir meclisinde Nur’la karşılaşan 

Zahid, birlikte geçirdikleri gecenin sabahında Nur’un gittiğini fark eder. Nur, 

saçlarını kesip erkek kılığına bürünerek ve Zahid’in pasaportunu alarak 

kaybolmuştur. Baba Aziz ve İştar’la yolu kesişen Zahid, Nur’dan geriye 

                                                             
6 Yönetmen Khemir, çölü şöyle tanımlamıştır: Hem edebi hem de tecridi bir mekân. Sayısız 

küçük bir kum tanesiyle milyarlarca kum tanesinin birleştiği nadir yerlerden birisi... Aynı 

zamanda evrenin gerçeklik hissiyle ölçülebilecek bir yeri. Çöl aynı zamanda kökenlerinin 
esasını barındıran Arap dilini de çağrıştırıyor. Her Arapça kelime akan ufak bir parça kum 
barındırır. (URL-1) 
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kalan siyah kediyle birlikte dede ve torunun yolculuklarına eşlik eder. Oğuz 

Çetin’e (2020: 108) göre “siyah kedi, Nur’un manevi olarak erkek (er, rical) 

olduktan sonra arkada bıraktığı nefs-i hayvani yönüdür. Zeyd, Nur’un 

hakikatini tam kavrayamadığı için onun gidişine ve kendisini bırakmasına 

üzülür. Zeyd, Nur’un arkasında bıraktığı; Nur’da nakıs olarak görebildiği, 

nefs-i hayvaniyi simgeleyen siyah ufak bir kediyle kalır.” 

Baba Aziz, İştar ve Zahid gecenin karanlığında çölde yürümeye 

devam ederlerken Baba Aziz durup bir yöne selam vererek seslenir. Bu 

esnada çölde gömülü olan onlarca insan gömülü oldukları mezarlarından 

kalkarlar. Sırayla birbirlerinin ellerini öperler. Mezarlarından kalkan kişiler 

sarıklarını sararak bir yöne doğru gitmeye başlarlar ve ufukta kaybolurlar. 

Ölüm ve uyku arasındaki ilişkinin yine metaforik bir dille ifade edildiği bu 

sahnenin arka planında dini kaynaklardaki vurguların izleri vardır. Nitekim 

bir hadiste “İnsanlar uykudadırlar, ölünce uyanırlar.” denilmektedir (Çetin, 

2020: 110) Filmdeki gerçeklik algısı, zamanın ve mekânın birbirine 

karıştırılması yoluyla aşkın bir hal almaktadır. Mezarlarından kalkan ölülerin 

dışında kısmen kumun altındaki bir vaha kasabasını ziyaret etmek gibi bazı 

sahnelerde rüyayla gerçeklik adeta iç içe geçmiştir. Pencerelerden parlayan 

altın rengi ışık, açılan gizemli odalar ve içlerindeki esrarengiz, siyah örtülü 

kadınların şarkıları yolculuk boyunca görülen rüya ve cezbe birlikteliğinin 

örnekleri arasındadır. 

Filmin sonunda Baba Aziz kazılmış bir mezarın yanına gelince kendi 

yolculuğunun sona erdiğine hükmederek İştar ve Zahid’den yollarına devam 

etmelerini ister. Kendi mezarının taşlarını dizer, sarığıyla kendisine kefen 

hazırlar. O esnada Hasan beliriverir karşısında. Baba Aziz, Hasan’dan kendi 

ölümüne şahitlik etmesini ister. Hasan’ın ölümden korktuğunu söylemesi 

üzerine Baba Aziz referansı Mevlana’ya ait olan şu sözleri söyler: 

“Biliyorum. Anne karnında karanlıktaki bebeğe denseydi ki: 

Dışarıda aydınlık bir dünya var, yüksek dağlarla dolu, büyük denizleri olan, 

dalgalanan düzlükleri olan, çiçekleri açmış güzel bahçeleri olan, dereleri 

olan, yıldızlarla dolu bir gökyüzü ve alevli güneşi olan... Ve sen, bu 

mucizelerle yüzleşmek yerine, karanlıkla çevrilmiş oturuyorsun... Doğmamış 

çocuk, bu mucizeler hakkında hiçbir şey bilmediği için, hiçbirine 

inanmayacaktır. Tıpkı ölümü karşılarken bizim gibi. İşte bu yüzden korkarız. 

Ölüm nasıl olur da son olur Hasan oğlum, benim düğün gecemde mutsuz 

olma. Sonsuzlukla olan evliliğimin artık zamanı geldi. 
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Anlaşılacağı üzere tüm yollar Tanrı’ya gitmektedir. Baba Aziz kendi 

uzun yolculuğunun sonunda nihai menziline ulaşmanın, öze dönmenin 

mutluluğu ile ruhunu teslim etmiştir. Filmin açılış sahnesinde görülen ve 

benzerleri İbnü’l Arabi, Ebü’l Hasan el-Müzeyyin ve Ebû Bekr et-Tamestânî 

el-Fârisî gibi sufilerce (Çetin, 2020: 115-116) dile getirilen “Allah'a ulaşmak 

için yaratılmışlar adedince yollar vardır.” ifadesi uyarınca Baba Aziz kendi 

yoluyla öze ulaşmıştır. 

SONUÇ  

11 Eylül sonrasında Batı’da ortaya çıkan İslam algısına karşı çıkmak 

amacıyla çekilen Bab Aziz filmi, sufizm ve sufinin Tanrı’ya yakın olmak 

amacıyla çıktığı yolculuğu üzerinden İslam’ın özünde insana odaklanan, 

insan kalbini ve ruhunu terbiye etmeyi, insandaki dünya hırsını kontrol 

altında tutmayı amaçlayan barış ve dinginlik dini olduğunu göstermeye 

çalışmıştır. Film, tasavvuf felsefesine dönük metaforik sahnelerin yanı sıra 

kahraman, yol, yolculuk ve eşik imgelemleri bağlamında okunup 

yorumlanmayı hak eden bir film olma özelliğine sahiptir. Söz konusu 

özellikler, sufistlerin aslında kaynakları, içeriği ve ritüelleri bakımından 

evrensel bir düşüncenin temsilcileri olduklarını, tıpkı Yunan, Hint ve İran 

coğrafyalarındaki mistikler gibi anlam ve ruhsal olgunluk peşinde 

koştuklarını gözler önüne sermektedir. Filmde öne çıkarılan metaforik 

sahneler, eşik imgelemi ve anlatılar, kadim dünyanın farklı dinden ve ırktan 

hakikat yolcularının benzer yollardan geçtiklerini göstermesi bakımından 

dikkat çekicidir.  

Çok sayıda anlatıya yer veren film, Doğu’nun bir düşünceyi hikâye 

ederek aktarma vasfını da yansıtmıştır. Merkezinde hakikatinin peşinde 

koşan insanın yer aldığı bu anlatılar, bir yandan iletilerin aktarımını sağlamış 

diğer yandan da sevgiyi yansıtmış, insanları iyileştirmiş ve değiştirmiştir. 

Film, bu anlatılar üzerinden, günümüzün anlam yitimine uğramış huzursuz 

insanları için de sevgiyi yansıtan, iyileştiren ve değiştiren yeni hikâyelerin, 

kadim insanlığın kadim anlatılarından da beslenen yeni hikâyelerin yazılması 

gerektiğine vurgu yapmıştır.  
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TEKKE ŞİİRİNDE DALIŞ METAFORU 

Cenk AÇIKGÖZ  

1.  GİRİŞ  

Deniz uçsuz bucaksız, sonsuz ve sınırsız olmayı çağrıştırır. 

Özgürlük, genişlik, derinlik, temizlik, arınma, bütünlük ve birliği simgeler. 

Bazen coşar ve dalgalar ortaya çıkarır, bazen de o dalgaları yok eder. 

Dalgalar yok olsa da deniz hep yerinde kalır. Deniz insanı kendine çeker. 

Denize dalanın dış dünyayla irtibatı kesilir. Denize dalan, dışarıdaki 

varlıkların etkisinden bir anda kurtulur. Farklı bir ortama geçiş yaptığından 

hayrete düşer, hayran olur. Bir yandan denizin gizemli ortamını keşfetmek 

ister, bir yandan da sınırını göremediği ve kestiremediği bu ortamdan korkar. 

Deniz, değerli cevherlerin yatağıdır ama değerli hazinelerinin kapısını ancak 

derinlere inme cesaretini gösterenlere açar. Bereket ve zenginliğini yoluna 

baş koyanlarla paylaşır. Tehlike ve korkulara rağmen insanı dipsiz denize 

daldıran ise aşktır. Denize duyulan aşk ve onu keşfetme duygusunun verdiği 

haz, insanın her şeyi göze almasını sağlar. 

Deniz ve denize dalış metaforu işte bu çağrışım zenginliği sebebiyle 

tekke şiirinde tasavvufi mertebelerin anlatılmasında önemli bir işlev 

üstlenmiştir. Türk tasavvuf edebiyatının öncüsü sayılan Hoca Ahmed-i 

Yesevî’nin gavvâs, sadef, gevher kelimelerini tasavvufi birer remiz olarak sık 

sık kullandığı görülür. Pîr-i Türkistan olarak anılan Ahmed-i Yesevî, 

Anadolu sahasındaki tasavvuf erbabının da feyzaldığı, izinden gittiği, çığır 

açmış bir şahsiyettir. Belki de bu nedenle gavvâs-ı gevher, tekke şairleri 

arasında tasavvufi mertebeleri anlatmak için yüzyıllardır kullanılagelen 

tasavvufi bir terim hâlini almıştır. Eflâkî’nin Menâkıbü’l-ʽÂrifîn adlı 

eserinde, Şems-i Tebrîzî’nin Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî ile olan manevi 

alışverişini dalgıç ve inci üzerinden anlattığı aktarılır (Yazıcı, 1973: 323; 

 Öğr. Gör. Dr., Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, cenkacikgoz@ibu.edu.tr. 
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Sütçüoğlu, 2016: 80). Mevlânâ da “hikmete ulaşmak isteyenlerin zorluk, 

zahmet ve mücadeleyi göze alması gerektiğini” inci dalgıçlığı üzerinden 

anlatmıştır (Tarıkâhya, 1958: 242). Anadolu sahasında tekke şiirinin öncüsü 

sayılan Yûnus Emre’nin de şiirlerinde dalış metaforuna çok yer verdiği 

görülmektedir. İlk dönem şairlerini okuyarak yetişen sonraki tekke şairleri de 

bu hayal ve benzetmeleri benimsemiş, bu durum deniz ve dalışın tasavvufta 

oldukça yaygın birer terim hâline gelmesini sağlamıştır. 

Bu çalışmada, tekke şiirinde dalış metaforuna nasıl yer verildiği şu 

dört ana başlık altında değerlendirilecektir: Dalışı Simgeleyen Varlıklar, 

Dalışın Türleri, Dalışın Özellikleri, Dalışın Getirileri. Çalışmanın sayfa 

sayısı sınırlı olduğundan çalışmada tekke şiirinin bütün temsilcilerine yer 

verilememiştir. Divanları taranan ve şiirlerinden yararlanılan tasavvuf erbabı 

şunlardır: Hoca Ahmed-i Yesevî, Yûnus Emre, Eşrefoğlu Rûmî, Kemâl 

Ümmî, İbrâhîm-i Gülşenî, Azîz Mahmûd Hüdâyî, Şemseddîn-i Sivasî, Eroğlu 

Nûrî, Elmalılı Ümmî Sinân, Bolulu Himmet, Abdülahad Nûrî, Niyâzî-i Mısrî, 

Sunʽullâh-ı Gaybî, Üsküdarlı Hâşim Baba, İsmâîl Hakkî-i Bursevî. 

2.  TEKKE ŞİİRİNDE DALIŞ METAFORUNUN 

İŞLENİŞİ  

2.1.  Dalışı  Simgeleyen Varlıklar  

2.1.1.  Gavvâs  

Tekke şiirinde gavvâs (dalgıç) kelimesi derviş veya salik 

anlamlarında kullanılır. Aşk, vahdet, hakikat, ledün ilmi vb. uçsuz bucaksız 

denizdir. Bu denizlerde bulunan keşfedilmemiş hakikatler incidir. Bu incileri 

keşfetmek için çabalayan dervişler ise dalgıçtır: 

Gavvâs bahrige kirdim vücûd şehrini kezdim 

Dürrni sadefte kördüm gevherni kân içinde (Ahmed-i Yesevî; 

Rıdvanoğlu, 2019: 204) 
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Bahr-i ʽışkun kaʽrına gavvâs oluban dalmışam 

Cümleten celb-i metâʽum lü’lü’ vü mercândadur (Niyâzî-i Mısrî; 

Tatcı, 2017: 440) 

Kendün ʽummâna salagör 

Gavvâs oluban talagör 

Bir dürlü cevher bulagör 

Kimsede bulunmaz ola (Hüdâyî; Tatcı ve Yıldız, 2005: 83) 

Gavvâs-ı bahr-i ʽışk ol maʽnî sadeflerin bul 

Bulmak diler isen yol şehvâr-ı ʽâşıkâne (Abdülahad Nûrî; Coşkun, 

2001: 153) 

Deryâda dürr isteyen gavvâsa varmak gerek 

Katreyle bilişmeyen ʽummân nedür bilmedi (Şemseddîn-i Sivasî; 

Toparlı, 2015: 156) 

2.1.2.  Bahrî  

Bahrî, sivri gagalı bir çeşit deniz ördeğidir. Divan şiirinde kendine 

pek yer bulamayan bahrî, tekke şiirinde çok yaygın olarak kullanılmıştır. 

Tekke şairleri sadece divan şiirinden değil halk şiirinden de yararlanır. 

Dolayısıyla halk şiirinde çok kullanılan bahrî kelimesinin tekke şiirine halk 

şiiri aracılığıyla girdiği tahmin edilebilir. Ayrıca tekke şiirinde, gavvâsın 

sedef çıkarma ve inci bulma özelliklerinin bahrîye de yüklendiği 

görülmektedir. Bahrî suya bağımlı, dalıcı bir kuş olduğundan âdeta gavvâs 

ile eş değer görülmüştür. Zaten bahrî de aslında gavvâs gibi tasavvufi 

hakikatleri arayan saliki temsil eder: 

Çevik bahrî olmak gerek bir deryâya dalmak gerek 

Bir gevher çıkarmak gerek sarrâf anı bilmez ola (Yûnus Emre; Tatcı, 

2012: 465) 

Dünyede ʽilm ü maʽânî bahrinün pâyânı yok 

Lîk bahrîler sadef çıkarmagiçün yüzdiler (Kemâl Ümmî; Yavuzer, 

1997: 533) 

Çamırlu göller içinde bulunmaz i bahrî 

Cevâhir ister isen gel ulu denizlere tal (Kemâl Ümmî; Yavuzer, 1997: 

574) 
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2.1.3.  Balık (Mâhî,  Semek)  

Tekke şiirinde balık, salikin kesretten kurtulma ve vahdeti (denizi) 

müşahede etme arzusunu simgeler. Balık denizden ayrılamaz; balığın hayatta 

kalması deniz sayesindedir. Balık denizden ayrı bir varlık sayılsa da aslında 

onun varlığı denize bağlıdır. Balık denizin varlığında hayat bulur; yani asli 

varlık denizdir: 

Şu mâhîler gibi kendini deryâdan cüdâ sanma 

İhâta eylemiş her yana bak her sûyı tevhîd it (Niyâzî-i Mısrî; Tatcı, 

2017: 387) 

Şâh-bâz-ı İlâhîyem ser-bâz-ı güvâhîyem 

ʽUmmânlara mâhîyem der-ʽâlem-i ʽirfânî (Abdülahad Nûrî; Coşkun, 

2001: 161) 

Merkeb izinde su görüp deryâyı gördüm sanma sen 

Deryâ odur kim kaʽrını aslâ semek bilmez ola (Niyâzî-i Mısrî; Tatcı, 

2017: 541) 

2.1.4.  Gemi 

Dinî edebiyatta; Hz. Nuh’un (a.s.) tufan gelmeden önce gemi 

yapması, Hz. Yunus’un (a.s.) bindiği gemiden atlamak zorunda kalıp 

kendisini yutan balığın karnında seyahat etmesi, Hz. Musa’nın (a.s.) Hz. 

Hızır (a.s.) ile bir gemiye binmesi ve Hz. Hızır’ın beklenmeyen bir şekilde 

geminin tahtalarından birini sökmesi vesilesiyle gemiden zaman zaman 

bahsedilmiştir. 

Tekke şiirinde gemi dalışla bağlantılı olarak da kullanılır çünkü 

aslolan gemide kalmak değil sonunda gemiden atlayıp deryaya karışmaktır. 

Şeriat gemisinde bulunan salikin geçeceği bir sonraki aşama hakikat denizine 

dalmaktır. Bu, daha üst makamlara yol almanın şartıdır: 

Hakîkat bir denizdür şerîʽatdur gemisi 

Çoklar gemiden çıkup denize talmadılar (Yûnus Emre; Tatcı, 2012: 

138) 

Gemi dervişin bedenine de benzetilir. Önemli olan varlık ve beden 

değil ruhtur; ruh bir umman gibi derindir. Salik, varlık ve ten kaydından 

kurtulup benlik gemisini alabora etmedikçe hakiki varlığı müşahede edemez. 

Dost yolunda gemileri yakmak, varlığını hiçe saymak gerekir: 
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Cûş idüp ʽummân-ı cân cismüm gemisin dagıda 

Yirler altında tenüm toprak ile yeksân ola (Niyâzî-i Mısrî; Tatcı, 

2017: 540) 

Tekke şiirinde geminin dağılması ve batması olumlu bir aşamayı 

simgeler. Bu durum, dervişin aşk ve vahdet denizine dalması için bir 

vesiledir. Gemiden ayrılmak varlık, benlik ve her türlü dünyevi bağdan 

kurtulup ilahi nura gark olmaktır. Aşağıdaki şiir parçalarında gemi metaforu 

üzerinden tasavvufi mertebeler anlatılmıştır. Beyitlerde, gemiyle başlayan 

rahat ve korunaklı yolculuğun candan geçilen bir dalışla bitmesi dikkat çeker: 

ʽIşk bî-karâr denizdür cânunı ʽışka yüzdür 

Denizde bahrî vardur yüzdüm yüzmedüm dime 

Gemi denize girdi bir zamân cevlân urdı 

Bir gün gemi gark oldı bozdum bozmadum dime 

Denizde hakâyıklar cevlân urur balıklar 

Yûnus deniz mevcine taldum talmadum dime (Yûnus Emre; Tatcı, 

2012: 475) 

“Kavseyn”e irişince varur gelür gemiler 

“Ev ednâ”nun bahrine hergiz gemi salınmaz 

O deryâya dalmaga cân terkin urmak gerek 

Cânına kıymayınca o deryâya dalınmaz 

Bu sûretün libâsın vir gayrıya Niyâzî 

O bahre dalar isen şâyed geri gelinmez (Niyâzî-i Mısrî; Tatcı, 2017: 

444) 

2.2.  Dalışın Türleri  

Tekke şiirinde denize benzetilen pek çok varlık bulunur. Burada sık 

karşılaşılan denizler ve dalış türleri ele alınmıştır. Bir başlık altında 

değerlendirilmeyen ama dalış metaforuyla anılan bazı denizler ise şunlardır: 

lamekân, rahmet, lütuf, yokluk, dünya, günah, isyan, nefis, sefahat vb. 

2.2.1.  Aşk Denizine Dalma  

Aşk denizine dalmak aslında ilahi aşka düşmek anlamında 

kullanılmaktadır. Sadece o denize gark olma, o denizde bulunma isteği bile 
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dalış sebebi olabilir. Âşık, aşk denizine dalmaya doymaz; bu deniz bile 

yürekteki yangını söndürmez: 

İy dôst ʽışkun denizine girem gark olam yüriyem 

İki cihân meydân ola devrânum sürem yüriyem (Yûnus Emre; Tatcı, 

2012: 341) 

Talayın ʽışkun bahrine gavvâs olayın bir zamân 

İsteyeyin dâyim seni seyyâh olayın bir zamân (Yûnus Emre; Tatcı, 

2012: 383) 

Kim ki bu ʽışk bahrinin gavvâsıdur ey pür-hüner 

Teşnedür kim sanki hergiz bulmadı bir katre âb (Ümmî Sinân; Bilgin, 

2000: 25) 

Aşk denizine dalanın inci bulması, yani birtakım tasavvufi hikmet ve 

hakikatlere ulaşması beklenir ama bu incilere ulaşmak meşakkatli bir iştir: 

Gel ʽâşık ol şâd olasın gussadan âzâd olasın 

Dürr-i yetîmi bulasın bu ʽışk bahrine taladur (Eşrefoğlu Rûmî; 

Güneş, 1994: 229) 

Her hacerde gevher olmaz maʽden olmaz her türâb 

Zâhidâ gir bahr-i ʽışka dürri ʽummânda ara (Bolulu Himmet; Tapsız, 

1995: 49) 

Gönül dir bahr-i ʽışka dal dür iste 

Derindür n’idem ana talamazam (İbrâhîm-i Gülşenî; Akay, 1996: 

140) 

Aşk denizine dalmak her yiğidin harcı değildir. Tasavvufun usul ve 

erkânından haberdar olmayanlar bu işe kalkışmamalıdır. Yol yordam 

bilmeyenler bu denizde boğulur: 

Yüzgeçlik ögrenimeyen kul girmesün bu denize 

ʽIşk denizi derin olur ʽaceblemen batdugını (Yûnus Emre; Tatcı, 

2012: 547) 

Bahr-i ʽışkun menbaʽıdur bil kulûb-ı evliyâ 

Bahr-i ʽışka talmayanlar gelmesün bu meclise (Sunʽullâh-ı Gaybî; 

Kemikli, 2017: 344) 
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2.2.2.  Tevhit/Vahdet Denizine Dalma  

“Kuramsal olarak İbn Arabî ve izleyicileri tarafından vurgulanan, 

Allah ile insanın asli birliği duygusu, şairlerce çeşitli simgelerle ifade 

edilegelmiştir; ummandan, dalgalardan, köpükten ve damladan söz etmekten 

hoşlanırlar (...)” (Schimmel, 2001: 280). Aslında şiirlerde deniz vahdeti, 

dalgalar ise kesreti temsil etmektedir. Dalgalar geçici, deniz ise kalıcıdır. 

Dalgalar deniz sayesinde vardır. Denizi idrak eden dalgaya takılıp kalmaz. 

Dalgalar çok görünse de aslında deniz tektir; kesretten hareketle vahdeti 

görebilmek gerekir: 

Kesret emvâcına aldanur sanma 

Vahdet deryâsına girüp gelenler 

Bir dahi fâniye nazar eylemez 

Hakk’un dîdârını görüp gelenler (Hüdâyî; Tatcı ve Yıldız, 2005: 251) 

Mâ-sivâ renginden aslâ komamış nâm u nişân 

Vahdetin deryâsına gavvâs olan şâhâneler (Ümmî Sinân; Bilgin, 

2000: 58) 

Vahdet denizine dalıp kesretin etkilerinden tamamen kurtulmak 

kolay değildir. Kesret dalgaları kişiyi yolundan alıkoyabilir. Nice bahrîler 

sahili göremeden uçsuz bucaksız dalgalar arasında boğulup gider. Bu deryaya 

aşkla dalmak gerekir çünkü bu deryada aranan inci, Hak visalidir. Bu inci, 

candan vazgeçmeyince ele geçmez: 

Bahr-i vahdetde bu kesret mevcinün pâyânı yok 

Gark olur bahrîler anda kim kenâr olmaz kişi (Kemâl Ümmî; 

Yavuzer, 1997: 663) 

İrmeyen bilmez benüm ʽışk-ıla gavvâs oldugum 

Tevhîd-i zât-ı İlâhî dinilen ʽummânedür (Ümmî Sinân; Bilgin, 2000: 

51) 

Eyâ dôstlar ʽışk gavvâsı bolmagunca 

Vahdâniyyet deryâsıga kirse bolmaz 

Ol deryânı gevheridür Hak visâli 

Cândın keçip kirmegünce körse bolmaz (Ahmed-i Yesevî; 

Rıdvanoğlu, 2019: 338) 
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Tasavvuf erbabı şiirlerinde saliklere tevhit deryasına dalma, kendini 

vahdet ummanına salma konusunda çağrıda bulunur: 

Bu tevhîdin müsemmâsın taleb kılan bugün gelsün 

ʽÂşıklar talıban oynar ʽummânımuz eksik degül (Ümmî Sinân; 

Bilgin, 2000: 131) 

Tevhîdin deryâsına bahrî olan gelsün berü 

Ol Rahîm’in rahmeti nehrinde mürvet ehliyem (Ümmî Sinân; Bilgin, 

2000: 138) 

Maʽrifet dürrüni ihrâc itmege 

Bahr-i tevhîde dalan gelsin beri (Abdülahad Nûrî; Coşkun, 2001: 

167) 

2.2.3.  Hakikat Denizine Dalma  

Tasavvufta şeriat, tarikat, hakikat ve marifet olarak adlandırılan dört 

makam bulunur. Tekke şiirinde hakikat makamı dalma metaforuyla ifade 

edilebilir. Hakikat makamında Hakk’ın çeşitli sıfatları ve kâinattaki 

tasarrufları müşahede edilir. Hakikat ehli her şeyin gerçek failinin Allah 

olduğunu anlar. Salik, şeriat ve hakikat makamlarını sırasıyla idrak eder. 

Hakikat ehli olan salike henüz şeriat makamında bulunanların yol göstermesi 

ise uygun görülmez: 

Biz şerîʽatla hakîkat bahrinin gavvâsıyuz 

Gitmedük hakdur yolumuz gayrı akvâl üstine (Ümmî Sinân; Bilgin, 

2000: 223) 

Şerîʽat oglanları niçe yol eyde bana 

Hakîkat deryâsında bahrî oldum yüzerem (Yûnus Emre; Tatcı, 2012: 

288) 

Mecazı bırakıp hakikat deryasına dalmak, hakikat deryasıyla birlikte 

coşmak gerekir. Kalbi pastan arındırmak, Hakk’a yakınlık derecesini 

artırmak ve hakikat denizine dalabilmek salikin hedefleri arasındadır. Vahdet 

incilerine ulaşmak isteyenlerin yolu da hakikat denizinden geçer: 

Safâ vir kalbümüzde kalmasun pâs 

Olavuz tâ karîn-i meclis-i hâs 

Hakîkat bahrine sen eyle gavvâs 

Meded senden ʽinâyet ıssı Mevlâ (Hüdâyî; Tatcı ve Yıldız, 2005: 47) 
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Dürr-i vahdet isteyen dalsın hakîkat bahrine 

Dürri Hû’dur çün hakîkat bahrinün mercânı Hû (Abdülahad Nûrî; 

Coşkun, 2001: 141) 

2.2.4.  Uçsuz Bucaksız/Dips iz Denize Dalma  

Tamamen Allah’a yönelen ve ihlasla ibadet eden ariflere Allah, ilim 

ihsan eder. Allah’ın arif kullarına gönderdiği ilhami bilginin sınırsız olduğu 

belirtilir. Sonu olmayan bu tür ilimler için “sahili olmayan umman” tabiri 

kullanılır (Cebecioğlu, 2009: 79). “Bahr-i bî-pâyân, bahr-i ummân” 

tamlamalarıyla ilahi aşkın hudutsuz denizi de kastedilebilir. Salik, ancak bu 

uçsuz bucaksız denize dalarsa manevi hazinelerin kaynağına, gizli ilimlerin 

incilerine ulaşabilir: 

Dürr-i yektâ kânını ʽâlemde bulmak isteyen 

Bulmaz anı nehr içinde bahr-i bî-pâyân gerek (Niyâzî-i Mısrî; Tatcı, 

2017: 463) 

Zâhidâ sen ʽilm-i Hakk’ı tevhîdi irfânda gör 

Dürr-i aʽzam ister-isen haddi yok ʽummânda gör (Ümmî Sinân; 

Bilgin, 2000: 54) 

Bazen uçsuz bucaksız deniz tabiri yerine dipsiz deniz tabiri de 

kullanılabilir. Dipsiz denize dalma cesaretini gösteren salik, insanın 

sınırlarını zorlayan bu denizden sağ salim çıkabilme konusunda Allah’ın 

yardımına güvenir. İnsana dipsiz denizleri boylatan aşktır: 

Kudret birle Hak’dın sizge fermân boldı 

Tübsiz teniz içre yalguz tüştim dôstlar 

Ol tenizge Ogan izzim fermân kıldı 

Bihamdillâh sag selâmet çıktım dôstlar (Ahmed-i Yesevî; 

Rıdvanoğlu, 2019: 110) 

Dile ne gelse söyledür 

ʽIşk hâli zîrâ böyledür 

Dipsüz denizler boyladur 

ʽIşk âdemi bed-nâm ider (Sunʽullâh-ı Gaybî; Kemikli, 2017: 250) 
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2.2.5.  Ledün İlminin Denizine Dalma  

Ledün ilmi, salikin ilahi sırlara vâkıf olmasını sağlar. Zahirî ilimleri 

öğrenen insanı bekleyen bir sonraki aşama bâtıni ilimlere yönelmektir. Bu 

ilim başka ilimlere benzemez; ancak bir “mürşid-i kâmil”den öğrenilebilir. 

Salik, bu ilim sayesinde âlemdeki işlerin içyüzünü, olayların arkasındaki gizli 

yönleri ve sebepleri kavrar. İlahi sırlara ve ilimlere vukuf etmek kolay 

değildir. Ledün ilmi dibi olmayan bir denize benzer: 

ʽİlm-i ledün bahrine dalalı dir Gülşenî 

Yitemezem kaʽrına her nite kim boylaram (İbrâhîm-i Gülşenî; Akay, 

1996: 138) 

Ledün denizine dalan, inci gibi değerli hakikatlere ulaşır. En değerli 

sayılan inciler bile bu incilerin yanında sönük kalır. Bu incinin değerini ancak 

sarraf olanlar, yani tasavvuf erbabı anlar:  

Bil kıymet-i dür bahr-i ledün dürrüni sâfî 

Anı koyuban lü’lü’-i şehvâra yapışma (İbrâhîm-i Gülşenî; Akay, 

1996: 225) 

Tevhîd-i zâtın bahrine ʽışk-ıla talmayan bilmez 

Ledünnî bahrinin dürrin sarrâfı olmayan bilmez (Ümmî Sinân; 

Bilgin, 2000: 95) 

2.2.6.  Zat/Hû Denizine Dalma  

Tekke şiirinde Allah’ın bazı isim ve sıfatları doğrudan denize 

benzetilir. Salik Zat ve Hû denizlerine daldığını söyleyebilir. Zat denizinin 

dalgıcı denizde kendini kaybetmeyi amaçlar; denize gark olup kemale erer. 

Zat denizinde varlığını mahveden, katre iken ummana dönüşür: 

ʽÂşıkların buldukları 

Düşüp gavvâs oldukları 

Özin yavı kıldukları 

Bahr-i zâtın hakkı yâ Rab (Ümmî Sinân; Bilgin, 2000: 28) 

Bahr-i zâta gark olup bulmak dilersen ger kemâl 

Maʽrifetle hüsn-i hulkdur tâlibi kâmil iden (Sunʽullâh-ı Gaybî; 

Kemikli, 2017: 328) 
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Bahr-i zâtın pertevinin mevci gelür turmaz ana 

Mahv eyleyüp varlıgını bir katresi ʽummân olur (Ümmî Sinân; 

Bilgin, 2000: 90) 

Bazı beyitlerde bu denize ezelde de dalındığı, hâlihazırdaki denize 

dönüş özleminin de bu deneyimden kaynaklandığı ima edilir. Salik, Hû 

denizinin evvelden beri aşinasıdır. Bu mülke gelmeden önce aslındaki 

ummanı müşahede etmiştir: 

Dir Sinân Ümmî bize mürşid olan Hû’dur hemân 

Evvel âhir bahriyüz Hû’dur bizüm ʽummânımuz (Ümmî Sinân; 

Bilgin, 2000: 102) 

Ben bu mülke gelmeden çâr ʽanâsır olmadan 

Aslımdagı ʽummâna taldugum mıdur hatâ (Ümmî Sinân; Bilgin, 

2000: 23) 

2.2.7.  Fena/Fenafil lah Denizine Dalma  

Fenafillah makamında salik, benliğini Hakk’ın varlığında yok eder. 

Aslında “Ölmeden önce ölünüz.” hadis-i şerifine uymayı amaçlar. Fena 

bulan, yani benliğini yok eden salikin ulaşacağı bir sonraki mertebe bekadır. 

Salik bu aşamada Hakk’ın bekası ile baki olmayı müşahede eder. Fena 

deryasında varını yoğunu mahvetmek önemli bir aşamadır. Fenafillah 

deryâsına “combadak” (cup diye) atlamadan bekabillah incisini çıkarmak 

mümkün değildir. Kısacası denize dalıp kaybolmak fenafillah, denizde inci 

bulmak ise bekabillah makamını simgeler: 

Limâallâh makâmıga barmagunca 

En temûtû sarayıga kirmegünce 

Fenâfillâh deryâsıga commagunca 

Bekâbillâh gevheridin alsa bolmaz (Ahmed-i Yesevî; Rıdvanoğlu, 

2019: 340) 

Velî yokluk yolın tutsan ne hoşdur ol şehe yitsen 

Fenâ bahrinde mahv itsen dükeli âyîn erkânın (Eşrefoğlu Rûmî; 

Güneş, 1994: 289) 
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2.2.8.  Gönül Denizine Dalma  

Özünü bilen, Hakk’ı da bilir. Nefsini bilen, Rabb’ini bilir. İnsan ne 

ararsa kendinde aramalı; Hakk’ı gönülde, hakikati kendinde bulmalıdır. 

Gönül deryasına dalan elbette matlubunu bulur: 

Eroglu’nun nasîhatin alasın 

Gönül deryâsına hâlen dalasın 

Cenneti dîdârı cânda bulasın 

Sildir cân gözünün perdelerini (Eroğlu Nûrî; Tatcı, 2002: 140) 

Âşığın engin gönlü yanında yedi derya bile bir damla gibi kalır. 

Gönül deryasının her katresinde nice umman gizlidir. Aslında inci ummanda 

değil, âşığın gönlündedir: 

Yidi deniz bir katre dir gönül denizine dalan 

Ol katredür yüz ʽâlemi gark idici tûfânumuz (İbrâhîm-i Gülşenî; 

Akay, 1996: 77) 

Katresinde niçe ʽummân gizlidür dil bahrinün 

Hâsılı dürr-i hakîkatdür o deryâdan garaz (Abdülahad Nûrî; Coşkun, 

2001: 96) 

2.2.9.  Himmet/Erenler Denizine Dalma  

Ledün ilmini öğrenmek için bir “mürşid-i kâmil”e başvurmak, ondan 

himmet ummak gerekir. Salik önce şeyhini örnek alır, ona benzemeye 

çalışarak olgunlaşır. “Fenâ fi’ş-şeyh” veya “fenâ fi’l-pîr” adı verilen bu 

mertebede “bütün varlığını şeyhin manevî varlığında eritmek” (Cebecioğlu, 

2009: 210) amaçlanır. Erenler birer ilim deryasıdır. Salik dünyayı terk eder, 

“mâsivâ”dan arınmış velilerin himmet denizine dalar: 

ʽUkbâ haberin eşitip dünyânı salıp keterem 

Tüşdim erenler bahrige dünyânı salıp keterem (Ahmed-i Yesevî; 

Rıdvanoğlu, 2019: 222) 

Mâ-sivâdan rûhını pâk eyleyen sâdıkların 

Himmeti bahrine tal kim iresin ʽummânına (Ümmî Sinân; Bilgin, 

2000: 213) 

2.2.10.  Hayret Denizine/Hayrete Dalma  

Dalgıç, denize aslında inci bulmak için dalar ama bu sırada denizin 

büyüleyici ortamıyla karşılaşır. Suya daldığı andan itibaren karadaki 
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canlılara benzemeyen, çeşit çeşit, renk renk canlılarla karşılaşmanın 

şaşkınlığını yaşar, gördükleriyle büyülenir. Aklın kanıksadığı ortamdan 

uzaklaşması hayranlık hissini doğurur. Dolayısıyla deniz ile hayranlık (aklı 

başından gitme), deniz ile korku gibi bir arada anılan iki unsurdur (Sezen, 

2020: 341). Salikin vahdeti müşahede aşamalarında yaşadıkları ve bazı 

manevi hâlleri de denize dalma ve hayrete düşme üzerinden anlatılır. Kendini 

bir anda denizde bulmanın verdiği şaşkınlık, denizin akla durgunluk veren 

büyüklüğüne-derinliğine duyulan hayranlık, bilinmeyen bir ortama geçişten 

kaynaklanan heyecan ve şok salikin tasavvuf yolculuğunda bir mertebeden 

diğerine geçerken yaşadıklarını simgeler: 

Gönül o bahre daldı dilüm tutuldı kaldı 

Girdüm anun zikrine aʽzâlarum dil oldı (Niyâzî-i Mısrî; Tatcı, 2017: 

551) 

Hayret, tasavvufta korku ve rıza arasındaki önemli bir duraktır. 

Hayret derin düşüncedir ve ariflere özgü bir hâldir. Allah’a muhtaç olduğunu 

idrak eden ve kavuşmayı arzulayan arif tekrar tekrar hayrete düşebilir 

(Cebecioğlu, 2009: 260). Su altının ibret ve hayret uyandıran ortamı dalgıcın 

aklına durgunluk verir, dalgıca Allah’ın kudretini hatırlatır. Ummana dalan 

arif de aniden başka bir âleme geçen dalgıç gibi, gördükleri karşısında mest 

ve hayran olur: 

Nûr-ı Yezdân’a irelden garka vardı ʽakl u cân 

Dir Sinân Ümmî ʽacâyib bahr-i ʽummânam bugün (Ümmî Sinân; 

Bilgin, 2000: 187) 

Her kişi bir bahre gavvâs oldı bir mercân satar 

Hayretin bahrinden âhar bana ʽummân olmasun (Ümmî Sinân; 

Bilgin, 2000: 183) 

Özümi ʽummâna saldum 

Ana gavvâs olup taldum 

Pîrlükde hayretde kaldum 

ʽIşkun elinden elinden (Bolulu Himmet; Tapsız, 1995: 98) 

2.3.  Dalışın Özell ikleri  

2.3.1.  Canından Vazgeçip Dalma  

Beden ve candan feragat etmek Hak yoluna girmenin şartıdır. Dosta 

ulaşmak için varlıktan el yuyup can ve mal gibi her türlü varlığı yoğa saymak 

gerekir. Canı terk etmek ve varlığından eser bırakmamak ilahi aşkın 
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gereğidir. Aşk, bir can pazarıdır. Can vermeden canana erişilmez. Âşık için 

can ve ten bile maşukla arasına giren ağyar gibidir. Kesrete dair ne varsa 

aradan çıkarılmalıdır. İşte Hak âşığı bu duygu ve düşüncelerle dolunca canını 

hiçe sayıp sahili olmayan bir deryaya dalar. Bu; geri dönüşü olmayan, 

ölümüne bir dalıştır. Bu dalış, varlık ve kesret kaydından kurtulup vahdeti 

müşahede etmenin, ölümde ölümsüzlüğü bulmanın bir yoludur: 

ʽIşk denizi derin olur yüz bin yüzgeçler bogılur 

Kenârı yok bu denizün çıkam diyü sorma sakın 

Bu denizün yüzgeçleri cânsuz olur bahrîleri 

Cân terkini urmayınca bu denize girme sakın 

Bahrîyisen bu denizde Eşrefoglı Rûmî eger 

Az az çıkar gevherlerin kendüzüni urma sakın (Eşrefoğlu Rûmî; 

Güneş, 1994: 339) 

Kuruldı erenler meclisi 

Cân verüp cân alan gelsün 

Kaynadı ʽışkun deryâsı 

Bahrî olup dalan gelsün (Eroğlu Nûrî; Tatcı, 2002: 170) 

Aşk yolunda korkuya yer yoktur. Dostun aşkına düşen can ile baştan 

geçer. Hakikat incilerini ancak cesaretini toplayıp bu dipsiz denize “com” 

diye batanlar bulur. Değerli şeyleri elde etmenin bir bedeli vardır. Deniz 

incilerini sahile atmaz, dalgıç onları emek verip de çıkarır. Dalgıç, derin ve 

dipsiz denizlerde gizlenen incilere ulaşmanın bedelini gerekirse canıyla öder: 

Gavvâs bolmay gevher üçün deryâ commaz 

Cândın keçmey commagunca hergiz almaz 

Bir katrega kâniʽ bolmay ol dür bolmaz 

Kâniʽ bolmay şevk şarâbın içse bolmaz (Ahmed-i Yesevî; 

Rıdvanoğlu, 2019: 356) 

ʽÂşıklıknı daʽvâsını kılgan kişi 

Maʽşûkıdın zerre gâfil olganı yok 

ʽIşk gevheri tübsiz deryâ içre pinhân 

Cândın keçmey ol gevherdin alganı yok (Ahmed-i Yesevî; 

Rıdvanoğlu, 2019: 334) 
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Ümmî Sinân’ı gör yine kalmadı baş-ıla câna 

ʽIşk-ıla taldı ʽummâna gözlen neler çıkarası (Ümmî Sinân; Bilgin, 

2000: 263) 

Hakk’ın varlığı gönül gözüyle görülebilir. Canan aslında canda 

gizlidir ama cananı can baş demeden aşk deryasına dalan, bu uğurda her şeyi 

göze alan, canından bile vazgeçen bulabilir: 

Gör bu Eşrefoglı Rûmî bahr-i ʽışkda n’eyledi 

Cân u başından geçüp cânında cânân gizlidür (Eşrefoğlu Rûmî; 

Güneş, 1994: 223) 

2.3.2.  Üryan Olup Yüzme/Dalma  

İnci dalgıçları dalışa sadece bir peştamal ile giderler. Gereksiz 

ağırlığa neden olacak nesnelerden kurtulurlar. Yani eski dalgıçlar baş açık 

yalın ayak bir kalender gibi üryandırlar. Bu sadelik ve arınmışlık dalgıç ile 

derviş arasında benzerlik kurar. Dervişlik ten cübbesinden soyunmayı 

gerektirir. Derviş de amacı uğruna tacını, cübbesini ve kaftanını bırakır; süs 

ve gösterişten arınıp varlıktan üryan olur. Bu hâlde aşk deryasının kıyısına 

gelir; her şeyini geride bırakıp kendini bu deryaya salar. Zira kişinin malı, 

benliği hatta varlığı bile kendisine ağır bir yüktür, ayak bağıdır. Hepsinden 

kurtulup kendini deryaya salmalı, marifet incileri bulmalıdır: 

Cânumı ʽuryân idüp saldum bu ʽışk deryâsına 

Nâ-gehân ʽışkun sataşdum dürr-i bî-hemtâsına (Eşrefoğlu Rûmî; 

Güneş, 1994: 382) 

Varlıgından soyunup gavvâs ola ʽirfân ile 

Sâhiline bakmayup kaʽrına ire çün sadef (Hâşim Baba; Yalçınkaya, 

2008: 202) 

Hemân-dem hâne-i dilde soyunup zühd ü takvâdan 

Dalup deryâ-yı sırrıma çıkardım dürr-i yektâyı (Hâşim Baba; 

Yalçınkaya, 2008: 294) 

Soyunup üryan olmak, can ve ten bağından kurtulmaktır; dünyayı 

terk etmeyi ve nefsin arzularından vazgeçmeyi simgeler. İnsan üryan gelir, 

üryan gider. İnsanın akıbeti zaten bu dünyadan üryan gitmek, aslındaki 

ummana geri dönmektir. Öyleyse şimdiden libası yırtıp üryan olmak, baş açık 

divane gezmek gerekir. Maşuk her türlü izâfâttan beridir; o sebeple âşık da 
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ârî olmalı, üryan olmalıdır. Âşık her türlü dünyevi unsuru ardında bırakıp aşk 

denizine üryan dalar: 

Çünki ʽârîdür izâfâtdan vücûdı dilberün 

Zevk-i küllî isteyen ʽâşık dahı ʽuryân gerek (Niyâzî-i Mısrî; Tatcı, 

2017: 465) 

Vücûdun cübbesin ʽışkıla çâk it 

Talagör ana kim ʽummân-ı ʽışkdur (Yûnus Emre; Tatcı, 2012: 196) 

2.4.  Dalışın Getirileri  

2.4.1.  Denizde İnci/Mercan Bulma  

Denizde inci-mercan bulmak dalışın en önemli getirileri arasındadır. 

Bu değerli cevherler aslında hakikat, hikmet, ilahi sırlar ve Allah’ın ilmine 

dair bilgileri simgeler. Dalgıç inci için engin ve derin denizlere korkusuzca 

dalar, bu uğurda tehlikeleri hatta ölümü göze alır. Bir bedel öder, çile çeker, 

zorluklara katlanır ve sonunda değerli inciye ulaşır. Bu zorluklar dalgıcın 

incinin değerini daha iyi anlamasını sağlar. İlim deryasına dalmak, ilahi 

sırlara ve gizli ilimlere vâkıf olmak da kolay değildir. Hakikat deryasından 

cefa çekmeden, kolaylıkla inci almak olmaz. İşte bu nedenle tasavvuf 

yolunun mertebeleri inci dalgıçlığı üzerinden anlatılmıştır:1 

                                                             
1 Şiirlerde dalış metaforunun neden böyle bir anlam kazandığını kavramak için eski inci 

dalgıçları hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. İnci dalgıçlığı cesaret gerektiren, ürkütücü ve 
riskli bir meslek olduğundan “başarıya ve hedefe ulaşmak için zorluklar karşısında pes 

etmeme”nin simgesi hâline gelmiştir. Konunun daha iyi anlaşılması için, Osmanlı 
kaynaklarında inci dalgıçları hakkında verilen bazı bilgileri burada hatırlatmakta yarar 
görüyoruz. 
Evliyâ Çelebi Seyâhatnâmesi’nde anlatılanlar: İnci dalgıçları diğer dalgıçlardan üstündürler, 
denizin yetmiş kulaç dibine inebilirler. Ellerindeki bıçaklar dışında herhangi bir alet 
kullanmazlar. Bu iki taraflı keskin bıçaklarla nehenglerin saldırısından korunurlar. Suyun 
dibini net görebilmek için ağızlarında taşıdıkları zeytinyağını suya salıp suda bir tür cam etkisi 
meydana getirirler (Kahraman vd., 2011: 1/270-271). 

Kitâb-ı Bahriye’de anlatılanlar: İnci dalgıçları, Basra Körfezi’nde dalarlar. Avlanmak için 
doğu rüzgârlarının esmesini beklerler, batı rüzgârları estiğinde avlanmaya çıkmazlar. Sedef 
yataklarının bulunduğu meralara teres adlı, süratli gemilerle giderler. Her dalgıç, beline bir ip 
bağlar; bu ipin diğer ucunu gemideki seyb tutar. Gemide her gavvâs için bir seyb (ipçi) vardır. 
Dalgıç taş bağlanmış başka bir ipi de ayağına geçirir, bu sayede dibe batar. Dibe inince taş 
bağlanmış ipi ayağından çıkarır, sedef toplamaya başlar. Boşta kalan bu ip seyb tarafından 
gemiye çekilir (Ökte vd., 1988: 159). 
Tuhfe-i Murâdî’de anlatılanlar: Dalgıçlar, sedeflerin yerini bulmak için uzun sırıklar 

kullanırlar. İpe bağlanmış ağır ve siyah bir taşa binerek denizin dibine hızla inerler. Deniz 
canlılarının siyah taştan korktuğuna inanırlar. Deniz canlılarının saldırılarından yanlarında 
taşıdıkları bir tür yağ ile korunurlar. Dalışta sedefleri orağa benzeyen bir aletle tutundukları 
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Bahr-i ʽummâna talmışam anda sadef bulmışam 

Gevher alup gelmişem ʽummân kayusı degül (Yûnus Emre; Tatcı, 

2012: 280) 

Muhabbet ve hakikat incilerini bulmak isteyen salik genellikle aşk 

deryasına dalar. Aşk deryasının dalgalanması ve coşması derinlerdeki 

incilerin açığa çıkması için iyi bir fırsattır: 

Bugün ʽışk bahrinün gavvâsı oldum 

Gevherler bulmışam ʽummân içinde (Yûnus Emre; Tatcı, 2012: 470) 

Deryâ-yı ʽışka girdiler 

Dürr-i mahabbet dirdiler 

Hakk’un cemâlin gördiler 

Hak yolunun ʽâşıkları (Abdülahad Nûrî; Coşkun, 2001: 162) 

Şol ki gavvâs-ı hakîkatdür alur dürler dilâ 

ʽIşk u şevkun bir ʽaceb mevc urdı ʽummânı bugün (Hakkî-i Bursevî; 

Yurtsever, 2000:278) 

Şeriat, tarikat, hakikat ve marifet makamları da inci dalgıçlığı 

üzerinden anlatılabilir. Şeriat ve tarikat makamlarını idrak eden salik bir 

sonraki aşamada hakikat denizine dalar ve marifet incisine ulaşır. Böylece 

“mürşid-i kâmil” olur; ilim yayma ve irşat görevini ifa etmeyi sürdürür: 

Ben talmışam ʽışk bahrine sataşmışam gevherine 

Ol gevherden ʽâşıklara gelsünler îsâr eyleyem (Eşrefoğlu Rûmî; 

Güneş, 1994: 322) 

Hakîkat bahrine taldum maʽrifet gevherin buldum 

Tarîkatda satam alam şerʽile bâzâr eyleyem (Eşrefoğlu Rûmî; Güneş, 

1994: 323) 

Lamekân deryası, tevhit denizi ve ilm-i ledün denizi de dalgıç 

(derviş) için cevher kaynağıdır. Derviş, denizde inci veya mercan yatağı 

bulan bir dalgıç gibi sevinçlidir: 

                                                             
yerden keserler, ağ torbalara doldururlar. Topladıkları sedeflerle ipe tutunarak yüzeye çıkarlar 
(Argunşah, 1999: 79-80). 
Eski inci dalgıçları hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için şu çalışmaya da bakılabilir: 

Sütçüoğlu, O. (2016). Ortaçağ ve Yenicağda İnci Dalgıçlığı ve İki Dalış Yönteminin Deneysel 
Arkeolojisi. 19. Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı SBT 2016, 78-87, Sinop: Sinop 
Üniversitesi Yayınları. 
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Bî-nişân u lâ-mekân deryâsının gavvâsına 

Hoş safâ geldi getürmek dürr ü mercân anladum (Ümmî Sinân; 

Bilgin, 2000: 149) 

Eroglu’nun sözlerin muştulan tâliblere 

Gevher kânına irer dalan tevhîd bahrine (Eroğlu Nûrî; Tatcı, 2002: 

165) 

Gavvâs oluben ʽilm-i ledün bahrine Nûrî 

Bir demde çıkardı niçe dür-dâne-i ihlâs (Abdülahad Nûrî; Coşkun, 

2001: 95) 

2.4.2.  Denizde İnci Olma  

Bazı mutasavvıflara göre aslında ummana dalmak tam manasıyla bir 

yok oluş değildir; “damla denizde kaybolmamakta, değerli bir inci 

olmaktadır.” (Schimmel, 2001: 280-281). Salik kendini vahdet denizine bir 

katre gibi salar. İnanışa göre, nisan yağmurlarının denize bıraktığı her damla 

bir istiridyenin ağzına girip orada inciye dönüşür; salik de katresini saldığı 

denizde böyle değerli bir inciye dönüşecektir: 

Ey Sinân Ümmî nisâna irdi çün kim bu sadef 

Kadrini bil bahr içinde dürr-i şehvâr ol yüri (Ümmî Sinân; Bilgin, 

2000: 255) 

Çün Nûrî’yi nûr almış nefsini suya salmış 

Deryâ dibine dalmış dür-dânelerüz hakkâ (Abdülahad Nûrî; Coşkun, 

2001: 49) 

Aşk denizine inci bulmak için giren dalgıç, öylesine değer kazanır ki 

sonunda kendisi bir inci madeni oluverir. İlahi aşk, saliki marifet incileriyle 

dolu bir sırlar hazinesi hâline getirir: 

Düşmişem ʽışk bahrine gavvâs olup 

Bahr içinde gevher-i kân olmışam (Eşrefoğlu Rûmî; Güneş, 1994: 

310) 

2.4.3.  Katrenin Ummana Ulaş ması/Dönmesi  

Bu tür dalışta asıl amaç inci bulmak değildir; bir katreden ibaret olan 

salikin ummana gark olmasıdır. Toshihiko Izutsu, fena ve beka makamları 

sonrasında ulaşılan mertebeyi deryadan ayrı, kendi başına var olabildiğini 

sanan bir su damlacığının bu asılsız kabulden kurtulması ve doğrunun farkına 
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varmasına benzetir (Izutsu, 2010: 27-28). “(...) Allah’ın ilmine karşılık 

insanın ilmi katredir. Katrenin aslında ummânın bir cüz’ü olması, ummândan 

katre alındığında kendisinde bir eksiklik meydana gelmemesi vb. durumlar 

edebî metinlerde sıklıkla karşımıza çıkmaktadır.” (Gedik, 2018: 195). 

Damlanın yanı sıra ırmak, dalga ve yağmur gibi suların işlevi de asli varlık 

olan denize işaret etmekten ibarettir (Izutsu, 2010: 47-48). Zerreler güneşe, 

dalgalar denize ait olduğu gibi katreler de ummana aittir. Salik katre olarak 

kalmak istemez, ummana karışır. Böylece ikilikten, kesretten ve kendi 

varlığından kurtulur. Allah’ın varlığında kendi varlığını yok eder: 

Gel bu ʽışkıla bugün katreni deryâya ilet 

Gel berü deryâyıla deryâ olup cûş eylegil (Eşrefoğlu Rûmî; Güneş, 

1994: 303) 

Ey Nûrî alup behre 

Egme başını dehre 

Sal katreni gel bahre 

ʽUmmân idegör ʽummân (Abdülahad Nûrî; Coşkun, 2001: 133) 

Erişüp râh-ı tarîkatle hakîkat bahrine 

Katremüz gark eyledük ʽummâna irmişlerdenüz (Abdülahad Nûrî; 

Coşkun, 2001: 89) 

Fânî varlıkdan geçüp bulur hayât 

Katreyi kor bahr-i ʽummân isteyen (Hüdâyî; Tatcı ve Yıldız, 2005: 

151) 

Katrenin ummana ulaşmasıyla kastedilen aslında dervişin “insân-ı 

kâmil” olmasıdır. Katrenin ummana erişmesiyle artık geriye sadece umman 

kalmıştır. Bu süreçte katrenin umman olması söz konusudur. Yani salik, 

hakiki varlığın Allah olduğunu idrak eder; “mâsivâ”dan ve kesretten kurtulur. 

Bu aşamada artık âşık bile yoktur, salike görünen sadece maşukun 

tecellisidir: 

Katre bahre irincegez ʽâşık maʽşûk olur dirler 

Gümânım yok gerçek imiş benüm buna ikrârım var (Ümmî Sinân; 

Bilgin, 2000: 82) 

Niçe bir dem katre olup çaglayam ey pâdişâh 

Ola kim dürler biteydi bahr-i ʽummân eylesen (Ümmî Sinân; Bilgin, 

2000: 117) 
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Ey Niyâzî katremüz deryâya salduk biz bugün 

Katre nice anlasun ʽummân olan anlar bizi (Niyâzî-i Mısrî; Tatcı, 

2017: 550) 

Vücûdı katresin deryâ ide mi 

Özün gark itmeyen ʽummân-ı ʽışka (Şemseddîn-i Sivasî; Toparlı, 

2015: 128) 

2.4.4.  Denizde Varlığını ve Benliğ ini Yok Etme  

Denizde kaybolup gitmek ve ölmek olumsuz bir durum gibi görünse 

de tasavvuf terminolojisinde olumlu bir anlam kazanmıştır. Umman imgesi 

“psikolojik olarak kişinin bütünde birleşme ve yok olma özlemini 

mükemmelen simgelemektedir.” (Schimmel, 2001: 280). Dalgıcın dönüşü 

olmayan ve canına mal olan dalışı salikin bedenden, benlikten, her türlü 

ariyetten kurtulmasını, ruhun özgürlüğe kavuşmasını temsil eder. Vahdet 

denizi coşunca diğer varlıkların tamamı fena bulur. Salik, gerçek varlığın 

damlalar veya dalgalar değil deniz olduğunu idrak edip ikilikten kurtulur. 

Birliğin yolu aşk denizi içinde mahvolup benlikten eser bırakmamaktır: 

Cûş itdi deryâ-yı vahdet kamu varlık fenâ buldı 

Eser kalmadı hîç benden cihet yok lâ-mekân buldum (Ümmî Sinân; 

Bilgin, 2000: 160) 

Eliyle kendini tutdı 

Bu ʽışkın bahrine atdı 

Tamâm gark oluban gitdi 

Eser kalmadı isnâdan (Ümmî Sinân; Bilgin, 2000: 176) 

Benlik davasından vazgeçmenin yolu yokluğu kabul etmektir. 

Varlığını mahvetmek, yağmaya vermek, kendini yok bilmek gerekir. 

Varlığını dost yoluna feda eden, artık bütün korkulardan kurtulmuştur. 

Vücudu fâni etmek aşkın gereğidir. Benlik âşıkla maşuk arasında bir 

perdedir. Zira fena bulmadan beka bulunmaz. Katreden vazgeçmeden 

umman bulunmaz: 

Varlıgun eyle zâ’il 

Olagör Hakk’a vâsıl 

Geç katreden ey gâfil 

Bahr ile ʽummân gelsün (Hüdâyî; Tatcı ve Yıldız, 2005: 89) 
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Muhît-i bahr-i tevhîdi bulup ʽummân-ı bî-sâhil 

Vücûdun katresin mahv it eger oldunsa ehl-i dil (Hüdâyî; Tatcı ve 

Yıldız, 2005: 229) 

Kendi varlığını terk etmek asli varlığa dönüş arzusundan 

kaynaklanır. Hak’tan gelen insanın Hakk’a dönmesi esastır. Vahdeti idrak 

edip kendi varlığından kurtulmak aslında abıhayat içip ölümsüzlük sırrını 

bulmak gibidir. Bu aşamada salik için kendi varlığı da bir anlam ifade etmez. 

Vahdet denizine dalanlar dost ile dost olurlar; artık kendi adını sanını bile 

anmazlar: 

Vahdet-i sırra irenler ol dôstıla dôst olanlar 

Ol denizde gark olanlar ada sana kalmayalar(Eşrefoğlu Rûmî; Güneş, 

1994: 216) 

2.4.5.  Denizde Yunma/Arınma  

Gaston Bachelard suda arınma, arılık ve suyun ahlakı üzerinde 

durmuş; bu konuların birçok inanç ve kültürde önemli yeri olduğunu 

belirtmiştir (Bachelard, 2006: 150-167). Suda arınma ve ahlakı güzelleştirme 

tekke şiirinde de yer alır: Dünyaya, sefahate, hevâ ve hevese dalmak insanı 

kirletir; kul, yol yakınken bu yüz karasından arınmalıdır. Neyse ki rahmet 

denizinin bir damlası bile binlerce yüzü karayı pak eder. Günahkâr olup 

yanmak yerine tövbe suyuyla yunmak gerekir: 

Rahmetlerinün bahri çü mevc ura kıla cûş 

Bir katresi yüz bin yüzi karayı yuyandur (Kemâl Ümmî; Yavuzer, 

1997: 395) 

İnsan bu âlemin kirinden öyle küçük bir su birikintisiyle arınamaz. 

Kir ve pastan tamamen arınmak için dervişe dalıp oynayacağı bir okyanus 

gerekir. Olur olmaz sulara kanmak, katreyle oyalanmak zaman kaybıdır; bir 

an önce ummanı bulup “mâsivâ”dan el yumak gerekir: 

Kevn ü mekân çirkini irkindi su arıtmaz 

Taluban oynamaga dervîşe ʽummân gerek (Ümmî Sinân; Bilgin, 

2000: 123) 

Mâ-sivâdan elün yu 

Kandurmasun degme su 
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Hüdâyî katreyi ko 

ʽUmmânı bilmek gerek (Hüdâyî; Tatcı ve Yıldız, 2005: 265) 

Aşka denizine düşmeden, aşkla taharet bulmadan arınmak mümkün 

değildir; aşksız gönülleri yedi derya bile paklayamaz: 

Yidi deryâ hakîkat eylemez pâk 

Gönül kim bulmaya ʽışkdan tahâret (Sunʽullâh-ı Gaybî; Kemikli, 

2017: 233) 

SONUÇ  

Dalış metaforu tekke şiirinde tasavvufi mertebeleri anlatmak için 

yaygın şekilde kullanılmıştır. İnci dalgıçlığının tehlikeli, zor ve cesaret 

gerektiren bir meslek olması tasavvufun zor ve çileli aşamalarının bu meslek 

üzerinden anlatılmasına vesile olmuştur. Dalgıç sıkıntılara katlanıp inciye, 

derviş ise zorluklara dayanıp inciden daha değerli olan sır ve hikmetlere 

kavuşur. 

Divan şiirinde dalgıç ve dalış mazmunları üzerinden tefahüre çok yer 

verilir. Dalgıç ve dalış kelimeleri çerçevesinde pek çok benzetme ve edebî 

sanata başvurulur. Tekke şiirinde ise böyle bir eğilim yoktur. Dalıcı varlıklar 

ve dalgıçla hemen her zaman salik kastedilir. Din büyükleri de zaman zaman 

dalgıca benzetilmiştir. “Kendisinden yardım istenen kutup” anlamındaki 

gavs “غوث” kelimesi ile “dalış, dalgıçlık” anlamına gelen gavs “غوص” 

kelimesinin -iki kelime de tasavvufla ilgili olmasına rağmen- genellikle bir 

arada kullanılmaması ve kelimeler arasındaki ses uyumundan yararlanma 

eğiliminin zayıf olması da şaşırtıcıdır. 

Divan şiirinde bahrî kelimesi neredeyse hiç tercih edilmezken tekke 

şiirinde çok yaygın olarak kullanılmış ve gavvâsın inci çıkarma özelliği 

bahrîye de yüklenmiştir. Divan şiirinde dalış genellikle inci bulmanın bir 

aracı olarak görülürken tekke şiirinde katre olup kendini ummana salma, 

ummana karışma, ummanda yok olma gibi başka amaçlar da ortaya çıkmıştır. 

Denizde yok olma ve kaybolma tekke şiirinde olumlu bir anlam kazanmış, 

kesretten kurtulup vahdeti müşahede etmenin simgesi hâline gelmiştir. 
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SELÇUKLU KONYA’SINDA TASAVVUFİ İLGİNİN 

BİR GÖSTERGESİ OLARAK TÜRBELER 

Azize AKTAŞ YASA* 

GİRİŞ  

Anadolu Selçukluları dönemi İslâm toplumunda, hayatın başlıca 

belirleyici faktörünün o toplumda hâkim din anlayışı olduğu gayet açıktır. 

Bütün hayata sinmiş olan din anlayışını iyice kavramadan onun etkili olduğu 

kurumları ve fiziki çevreyi açıklamak güçtür. Bu sebeple önce, söz konusu 

dönemde mevcut din anlayışı üzerinde kısaca durup ardından bu anlayışın 

fiziki çevredeki yansımasına geçilecektir. Bugüne kadar yapılan pek çok 

araştırmada türbeler farklı boyutları ile kitap, makale veya bildiri ölçeğinde 

ele alınmış (Arık, 1967; Sözen, 1968; Bates, 1971; Tuncer, 1986; Tuncer, 

1991; Önkal, 1995; Önkal, 2015; Şaman ve Doğan 2019) ancak hiçbirinde 

Selçuklu başkenti Konya’daki türbelerin tam bir dökümü ve bir külliyenin 

parçası ise diğer yapı türlerinin hangileri olduğu konusunda bilgi 

verilmemiştir. Konya’yı konu alan yayınlarda da aynı eksiklik görülmektedir 

(Soyman ve Tongur, 1944; Konyalı, 1964; Önder, 1971; Baykara, 1985; 

Atçeken, 1991; Uz, 1993; Es, 1994; Küçükdağ ve Arabacı, 1994). Makalenin 

sonunda verilen dökümler konunun daha sağlıklı değerlendirilmesini 

sağlamıştır. 

Sünniliğin hararetli savunucusu olan Büyük Selçuklular gibi 

Anadolu Selçukluları da Hanefî mezhebine bağlı kalmışlardır. Hanefî 

mezhebi XIII. yüzyıl boyunca Konya'da etkin olmuş, onun kadar yaygın 

*Dr. Öğr. Üyesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi,

azizeaktasyasa@gmail.com. 
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olmasa da Şafiilik de varlık göstermiştir.1 Bu dönemde Konya'da Hanbelî ve 

Malikî mezheplerine mensup kimselerin de bulunduğu anlaşılmaktadır.2 

Ancak Sünnî-Hanefî mezhebine rağbet eden Selçuklular ve onların 

gücünü Şeriattan alan sultanlarına karşılık, bir taraftan Şamanîlik gibi 

Türklerin İslamlaşmadan önceki ata dinleri (Cahen 1994: 195) diğer yandan 

mutasavvıf ve filozofların esnek ve hoşgörülü din anlayışı, dini bir taassubun 

oluşmasını engellemiştir. Bu dönemde Konya, devletin diğer bölgelerine 

nazaran daha uyumlu bir dini yapı göstermektedir. Selçuklu toprakları 

üzerinde, diğer bölgelerde organize olarak zaman zaman merkezi otoriteye 

isyana kadar uzanan heterodoks cereyanlar Konya'da pek yankı 

uyandırmamıştır. Tarihi incelemelerin ortaya koyduğu üzere bu Rafızi 

cereyanlar Şamanîlik, Budizm ve Zerdüştîlikten (Mecusilik), Şiîlik, Batınîlik 

ve Hıristiyanlığa kadar çeşitli dini tesirler taşıyan Kalenderîlik, Haydarîlik, 

Vefaîlik, Babaîlik gibi cereyanlardır ki, XIII. yüzyıldan başlayıp XV. yüzyıla 

hatta XVI. yüzyıla kadar uzanan tarihi süreç içinde senkretik bir oluşumla 

Bektaşi-Alevi cereyanının şekillenmesine yol açmışlardır (Ocak, 1992: 373). 

Bilindiği gibi, Baba İshak'ın önderliğinde birleşen bu topluluklar 1239 

yılında merkezi otoriteye karşı büyük bir isyan çıkarmışlardı (Babai İsyanı). 

Amasya, Tokat ve Malatya'da hâkim olmuşlar ve isyan çok güçlükle 

bastırılabilmişti. Öyle ki, bir taraftan toplumda derin yaralar açan bu hareket, 

diğer taraftan kısa bir süre sonra gelen Moğol yenilgisi, Anadolu 

Selçuklularının çöküşünü hazırlamıştır. Bu açıdan değerlendirildiğinde 

Konya'da daha mütecanis bir İslami anlayışın mevcudiyeti ve hakimiyeti fark 

edilmektedir. Ancak burada da zaman zaman ihtilaflar olmuştur. Başlıca 

ihtilaf, katı bir Sünnî din anlayışına karşı onu yumuşatmaya çalışan tasavvufî 

cereyanlardır. Bu ikinci anlayış en yüksek ifadesini, daha sonra da üzerinde 

duracağımız gibi, Anadolu Selçuklu dönemi Konya’sında, özellikle Moğol 

istilası sonrasında etkin olan Mevlâna ve onun etrafındakilerde bulmuştur. 

                                                             
1Hanefi mezhebinin etkinliği XIII. yüzyıl boyunca Konya'da inşa edilen medreselerin kitabe 

ve vakfiyelerinde şarta bağlanan müderris ve fakihlerin mezheplerinde de kendini 
göstermektedir. Öğrencilerin mezhepleri şart koşulurken başta Hanefilik mezhebinin 
gelmesine karşılık onun kadar yaygın olmasa da Şafiliğin de varlığı görülmektedir (Turan, 
1947: 202; Eflâkî, 1986: 481; Gordlevski, 1988: 311). Ahi teşkilatının kurucusu Ahi Evren bu 
dönemde "Menahic-i Seyfi" adlı bir Şafi ilmihali yazmıştır (Bayram 1981: 51). Onun ve 
Sadreddin Konevi'nin öğrencisi olan Ferganalı Saidüddin ise bir Şafi ve Hanefi mezhebi 
ilmihali kaleme almıştır (Bayram, 1981: 51). 
2Bu dönemde Hanbeli ve Maliki mezheplerine mensup kimselerin de bulunduğu, Karatay 

Vakfiyesinde medreseye onların da kabul edileceklerinin belirtilmesiyle ortaya çıkmaktadır 
(Turan 1948: 24). 
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Bu mutedil tasavvufî cereyanlar ne Sünnî anlayışla ne de merkezi otoriteyle 

çok büyük çatışmalara yol açmamış, büyük bir hoşgörü ortamında kendini 

göstermiştir.3 

Anadolu Selçukluları döneminde yaşanan taassuptan uzak genel dini 

müsamaha ortamı içerisinde Selçukluların diğer din mensuplarına karşı bu 

hoşgörülü tavırları Anadolu'da yaşayan Hıristiyan Rum ve Ermenilerin 

Selçuklu yönetimini tercihine yol açmıştır (Turan, 1969: 145; Arnold, 1982: 

106-107; Cahen, 1994: 203; Akdağ, 1974: 28; Köprülü, 1991: 50). 

Alâeddin Keykubad dönemine gelindiğinde, ilim adamlarını 

himayede son derece kararlı olan bu sultanın Moğol istilası önünden kaçan 

Türkistanlı, İranlı, Suriyeli, Iraklı birçok âlim, mutasavvıf, şair ve edibi 

Anadolu'da himayesi altına aldığı bilinmektedir. Özellikle Konya'da toplanan 

bu şahsiyetler Selçuklu Anadolu’sunda ilmî ve edebi faaliyetlerin hızla 

artmasına sebep olmuş ve o zamana kadar İslam Âleminde hatırı sayılır bir 

rolü olmayan Anadolu büyük ehemmiyet kazanmıştır (Uzunçarşılı, 

1948:296; Turan, 1971: 392). 

Yine Moğollar önünden kaçan Türkmen göçebeleri gibi ilim ve sanat 

sahipleri de Anadolu'ya gelmiştir. Doğudan gelen bu âlimler, şairler, sûfiler 

fanatizmin hiç mevcut olmadığı bu çevrede farklı manevi hareketlerin 

doğmasına ve gelişmesine katkıda bulunmuşlardır. Bu ortamda tasavvufî 

cereyanlar daha fazla gelişmiş ve halk arasında olduğu gibi zengin sınıflar 

arasında da yayılmıştır (Anbarcıoğlu, 1971: 178). Bu arada Anadolu’ya 

gelenler arasında Mevlânâ Celaleddin'in ailesi de vardır ki, Alâeddin 

Keykubad'ın daveti ile Konya'da yerleşen Mevlânâ Celaleddin Rûmi, bütün 

irfan ehlini de Konya etrafında toplamıştır (Turan, 1971: 393; Gölpınarlı 

1941: 45). Alâeddin Keykubad zamanında Konya'da bulunan Necmeddin-i 

Daye, Muhakkik-i Tirmizi Necmeddin Kübra, Necmeddin Razi gibi büyük 

mutasavvıflar rahatça fikirlerini yayabilecekleri bir ortam bulmuşlardır 

(Uzunçarşılı, 1948: 296). Muhtemelen 1233-45 yılları arasında Konya'da 

zaviyesini açan Sadreddin-i Konevi'nin etkisi de Alâeddin Keykubad 

döneminin sonlarında başlamış olmalıdır.4 

                                                             
3Selçuklu iktidarının başından itibaren dinî taassuptan uzak kalışında, Selçuklu sultanlarının 

konuk veya sürgün olarak Bizans'ta yaşamaları ile içlerinden bazılarının Hıristiyan kadınlarla 

evlenmiş olması da etkili olmalıdır (Hasluck, 1929: 370-371; Sarre, 1967: 2; Merçil, 1994). 
4Alaeddin Keykubad'ın dindarlığını İbni Bibi ve Celâleddin Karatay anlatmaktadır. (İbni Bibi, 

1941: 91; Turan, 1971: 393). 
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Moğollar önünden kaçarak Anadolu'ya gelenlerden biri olan 

Necmeddin Razi'nin Alâeddin Keykubad dönemi hakkında söyledikleri 

dönemin anlayışının şehrin biçimlenişine katkısını ifade etmesi bakımından 

enteresandır: "... Bu dindar padişahlar zamanında yapılan medreseler, 

hanekâh (zaviye)lar, ribâtlar (kervansaraylar), hastaneler, köprüler ve başka 

hayır müesseseleri hiçbir devirde vücuda getirilmemiş; âlimlere, zahidlere ve 

halka gösterilen himaye ve şefkat, girişilen gazalar ve kazanılan zaferler 

hiçbir zamanda vuku bulmamıştır." (Turan, 1971: 392). 

Alâeddin Keykubad'ın ölümü ardından gelen Moğol istilası 

günlerinde duyulan bezginlik ve teselliye ihtiyaçtan dolayı Anadolu'da klasik 

tasavvuftan başka bâtıni temayüller gösteren ve eski Türk inançlarıyla alakalı 

bir tasavvuf akımı baş göstermiştir (Uzunçarşılı, 1948: 301). 

Kökenleri Ahmed Yesevî geleneği ile olduğu kadar İslâm öncesi 

Şamanî kalıntılara veya Uygur Budizminin anıları yoluyla da Orta Asya'ya 

uzanmakta olan bu halk sufiliği (Melikoff, 1994: 151) XIII. yüzyılın ikinci 

yarısında oldukça etkilidir. Artık medresenin klasik ve kitabi dini anlayışı 

yanında (Akdağ, 1977: 47) veli veya ermiş dervişler de rağbet görmektedir. 

Bu dünyada bulamadıkları saadete hiç olmazsa ahirette kavuşmak isteyen 

halk tekkelere ve şeyhlere koşmaya başlamıştır (Köprülü, 1991: 204). 

Bu dönemde devlet erkânı ile tarikat şeyhleri arasında da irtibat 

vardır. Müinüddin Süleyman Pervane dönemini anlatan N. Kaymaz, o devrin 

havasını şöyle yansıtır:  

"1266'dan 1276'ya kadar tam on yıl süren bu sükun devri sırasında 

Pervane Müinüddin kendisini baş tanıyan öteki yöneticilerle beraber, bir 

yandan devlet işlerini çevirirken, bir yandan da ilim, tasavvuf ve tarikat 

mensuplarıyla ilişkiler kuruyor, hediyeler ve ianeler vermek, tekkeler 

yaptırmak, vakıflar bağlamak suretiyle, maddi bakımdan destekleyerek 

onları himaye ve teşvik ediyor, ulemanın ders ve sohbetlerine, 

mutasavvıfların müzikli, rakslı toplantılarına katılıyor, dinî, ilmî ve siyasi 

nasihat ve telkinlerini dinliyor, kendilerine bol bol iltifatta bulunuyor ve hayır 

dualarını almaya çalışıyordu. Mevlânâ Celâleddin Rûmi, Sadrüddin Konevi, 

Fahrü'd-dîn Irakî ve bu gibi tasavvuf ve ilim erbabı seçkin kişiler, onun 

zamanında Selçuklu payitahtında ve diğer şehirlerde büyük bir ilgi ve saygı 

görerek faaliyette bulunuyorlardı. Bağımsızlıktan yoksun olarak yaşayan bir 

ülkede ümitsizliğin yarattığı bu mistik hava hem putperest Moğollara bağımlı 
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olmaktan duyulan teessürü hafifleten, hem de onlara karşı tepki gösterme 

inisiyatifini zayıflatan bir afyon tesiri yapıyordu" (Kaymaz, 1970: 130). 

XIII. yüzyılın dini inanç mozaiği bakımından sergilediği tablo 

tarikatların çeşitliliğinde de kendini gösteriyordu. Bu yüzyılın 

Anadolu’sunda Kübrevilik, Sühreverdilik ve Mevlevilik gibi Sünnî eğilimli 

olanlar daha çok büyük kültür merkezlerinde tutunup elit tabaka arasında 

geniş taraftarlar toplarken, Kalenderilik, Haydarilik ve Vefaîlik ise en fazla 

medreselerin henüz nüfuz edemediği göçebe ve yarı göçebe muhitlerle yeni 

fethedilen topraklarda yer bulmuşlardır. Selçuklu hükümet mensupları, 

kendileri çoğunlukla Sünnî tarikatlara mensup olmakla beraber, henüz 

Türkleşme ve İslamlaşma süreci içinde bulunan Anadolu'daki her iki grubu 

da himaye ediyorlardı (Ocak, 1981: 75). Bu dönemde Mevlânâ, 

düşüncelerindeki şiddet aleyhtarı insan sever tutumla beraber Sünnî menşeli 

olması ve İslâmî ilimler sahasındaki güçlü formasyonu hasebiyle de çok etkili 

olmuştur. 

Hacı Bektaş-ı Veli tarafından kurulduğuna inanılan Bektaşîlik ise 

Melamilikten doğmuş ve Şamanilik, Hurufilik, Batınılik etkilerini İslâm 

tasavvufunun geniş potası içinde eritip yepyeni bir hüviyetle ortaya 

koymuştur (Fığlalı, 1994: 6). 

Konya söz konusu olduğunda, başlangıçta saray çevresinden, daha 

sonra bu çevre ile birlikte Moğollardan destek ve himaye gören Mevleviliğin 

en etkin tarikat olması doğaldır. Genel olarak Mevlevîliğin aristokrat 

kesimde kabul gördüğü yönünde bir görüş hakimse de Eflâki'den edindiğimiz 

bazı izlenimler bu konunun en azından Konya'daki kentli halk için 

tartışılabilir olduğunu göstermektedir.5“Her taraftan gelen âşıkların âşk ve 

şevki âlemi kapladı... Aşağı ve yüksek tabakadan insanlar kuvvetliler, 

zayıflar, fakirler, fakihler, bilginler, cahiller, müslümanlar ve kafirler, 

padişahlar, mezhepçiler, tarikatçılar hep Mevlânâ'nın etrafında toplandılar. 

Herkes âşıklara yaraşır şiirler okumağa başladı, vecde ve manevi neş'eye 

kapıldılar. Gece ve gündüz sema ve vecdle meşgul oldular." diyen Eflâki 

(1986-I: 94), aynı zamanda Mevleviliğin Konya'daki yaygınlığını ve yarattığı 

ortamı dile getirmektedir.6 

                                                             
5Bir toplantıda mahfil emiri Kemaleddin, Pervane’nin yanına oturmuş: "Mevlânâ'nın müritleri 

acayip insanlardır. Çoğu aşağı tabakadan ve zanaat sahibi kimselerdir... Her nerede bir terzi, 

bir bezzaz, bir bakkal varsa onu dost olarak kabul ediyor" demiştir (Eflâkî, 1986: 257). 
6Baha Veled'in Şeyh Sühreverdi’ye çok ilgi gösterdiği rivayet edilmektedir. "Baha Veled 

hazretleri şeyhe son derece izaz ve ikramda bulundu. Çünkü Sühreverdi de Baha Veled'e 
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Bektaşilerin Konya'da bir zaviyesi vardı. Sadreddin Konevi'nin 

daveti üzerine Hacı Bektaş-ı Veli tarafından Konya'ya gönderilen Pir Ebi 

Hacı Bektaş-ı Veli'nin görüşlerini yaymak ve mürit edinmekle 

görevlendirilmiştir (Vilayetname, Aytekin; 283). 

Alâeddin Keykubad'ın tahta geçmesi üzerine Halîfe Nâsır 

Lidinillah'ın İslam dünyasının dini reisi sıfatıyla Sultana gönderdiği Şeyh 

Şahabeddin Ömer bin Sühreverdi Konya'da kaldığı sürece Sultan ve Konya 

halkından büyük ilgi görmüş, kendisi de pek çoğuna hırka giydirerek 

tarikatını yaymıştır (Turan 1971: 330). Dönemin Ünlü vezirlerinden 

Celâleddin Karatay da bu tarikatın üyesi olmuştur (Uğur-Koman, 1940: 16). 

Sadreddin Konevi de oldukça zengin bir çevreye sahip olup müridleri 

bu dönemde Derviş ve Sofiler olarak adlandırılan kesimdir (Baykara, 1985: 

144, not 71). 

Selçuklular zamanında Anadolu'daki en güçlü, en yaygın fikir 

hareketlerinden biri olarak tanıtılan Evhadiyye tarikatının kurucusu 

Evhadeddin-i Kirmani Konya'da tarikatını yaymaya çalışan 

mutasavvıflardan biridir (Bayram 1993: 89). Özellikle I. Alâeddin Keykubad 

zamanında iktidarın destek ve himayesini kazandığı belirtilen tarikat, Abbasi 

halifesi En-Nâsır li-Dinillah'ın organize ettiği ve yönettiği "Fütüvvet 

Teşkilatı"na bağlı olarak kurulmuştur. Şeyh Evhadüddin-i Kirmani bu 

örgütün temsilcisi ve Abbasi halifeliği tarafından Anadolu'ya Şeyh u'ş-

Şuyuhi'r-Rum (Anadolu'daki şeyhlerin şeyhi) olarak gönderilmiştir (Bayram, 

1993: IX). 

İran'da ortaya çıkarak XIII. yüzyıl başlarında Niksarlı Ebubekir 

Cevlaki tarafından Anadolu'ya yayılan Kalenderilik de Konya'da taraftar 

bulmuştur (Cahen, 1994: 255). Kaba ve kalın hatlarıyla yaşadığı toplumun 

nizamına karşı çıkarak dünyayı kaale almaya değer görmeyen ve bu düşünce 

tarzını, günlük hayat ve davranışlarıyla da açığa vuran Kalenderilik tek bir 

tarikat şeklinde olmayıp farklı tezahürleri sergileyen gruplardan meydana 

gelmiştir (Ocak, 1992: 2). Kalenderilerle ilgili olarak Eflâkî’de geçen iki 

isim, Niksarlı Ebû Bekre-i Cevlâkî ve Ömer-i Girihî'dir (Eflâki, 1986-II: 17). 

Kalenderiler ile Mevlevîlerin ilişkilerini belirlemek açısından Mevlânâ'nın 

ölümü sırasında meydana gelen bir olayı aktarmak enteresandır. 

                                                             
hadsiz hesapsız hizmetlerde bulunmuştu. Baha Veled: ‘Sühreverdiler hem Ebubekir'e 
mensuplar hem de bizim yakın akrabamızdandırlar.’ buyurdular” (Eflâki, 1986-I: 45). 
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Mevlânâ'nın ölüm gününde cenazenin önünden çekilen yedi öküzden 

biri kurban edilmesi için Kalenderler Tekkesine gönderilmişti. Şeyh derhal 

bunun kurban edilerek miskin ve fakirlere dağıtılmasını emretmişti ki, Ömer-

i Girihi'nin "bu öküzün bir budu da bize isabet etmeyecek mi" diyerek 

müdahale etmesinden sonra Zeyn Ebubekir "hala köylülükten 

kurtulamamışsın, çünkü sen köylü çocuğusun. Onun uğrunda canımızı 

kurban etmemiz ve katırımızı satıp ziyafet vermemiz gerekir" demesi üzerine 

Şeyh Ömer'in katırını satarak bununla güzel bir ziyafet vermesi ve 

Kalenderiler'in "hep bir ağızdan gülbanklar okuyup haya huy ederek cenaze 

törenine katılmaları (Eflâki, 1986-II: 17) dönemin iki farklı tarikatının 

birbirlerine karşı iyi niyetini ve birbirlerini kabullenişlerini göstermesi 

açısından önemlidir. Ayrıca, Şeyh Ebubekir'in Ömer-î Girihi'ye köylü 

olduğunu hatırlatması, tarikatların niteliklerini ortaya koyması bakımından 

dikkat çekicidir. Mevlânâ’nın o dönemde Konya'da mevcut olan tarikatların 

bazı hallerine reaksiyon gösterdiği de Eflâkî'den öğrenilmektedir. Bu 

dönemde Konya'da taraftar bulan tarikatlardan biri olan Rufailik Seyid 

Ahmed-i Rüfaiül-Hüseyni tarafından kurulmuştur. Yanan ateşe giren, kızgın 

demiri ağızlarına sokan, şeker yapan, mumu laden haline getiren, kamçıdan 

kan akıtan Rufailerden bir grup Seyid Ahmed Rufai'nin oğlu Taceddin ile 

birlikte Konya'ya gelmişlerdi (Eflâki, 1986b: 131-132). Emirler, şehrin ileri 

gelenleri, halk ve fütüvvet erbabı tarafından karşılanan grup Karatay 

Medresesinde misafir edilmişti. Rufailerin kerametlerini seyretmek için 

Konyalı hatunların ısrarlarına dayanamayarak onlarla birlikte Karatay 

Medresesine izinsiz giden Kira Hatun'a Mevlânâ çok kızmış ve Rufailerin bu 

hareketlerini hoş görmediğini belirtmişti (Gölpınarlı, 1953: 80). Çünkü 

Mevlânâ keramet gösterilerine itibar etmiyor (Eflâkî, 1986-I: XLI, Tahsin 

Yazıcı Açıklaması), tasavvufun ruhî terbiye cephesine önem veriyordu. 

Şeyh Kutbu'ddin Haydarî tarafından kurulan ve Kalenderiler 

cereyanı içinde doğan, belki de ikinci büyük Kalenderi tarikatı sayılabilecek 

Haydarilik de (Ocak, 1992: 40) Konya’da bir süre taraftar bulmuştur (Ocak, 

1978: 260). 

Şehirde yukarıda sözünü ettiğimiz tarikatların yanısıra çok amaçlı bir 

kurum olarak gelişen, bazen de meslekî bir tarikat olarak değerlendirilen 

(Küçük, 1971: 3) Ahiliğin de önemli bir yeri vardı. 

Anadolu'da Ahiliğin kurucusu olan ve sanatkâr kişiliği yanında 

felsefî bir kişiliğe de sahip bulunan Ahi Evren Şeyh Nasuriddin Mahmud'un 
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Anadolu'ya geldiği dönemlerde (602 /1205) Anadolu’da felsefî-ilmî 

zihniyetin destek ve himaye göreceği bir iktidar ve bu iktidarın yarattığı 

elverişli bir ortam vardı. Zaten bu dönemde fütüvvet erbabına büyük önem 

verildiği, bu grubun şehrin ileri gelenleri ile anılmalarından da 

anlaşılmaktadır (İbni Bibi, 1941: 235). Fütüvvet erbabının Alâeddin 

Keykubad döneminde sarayda yapılan toplantılara katıldıkları Eflaki’nin 

verdiği bilgilerle açıklık kazanmaktadır (Eflaki, 1986-I: 27). Selçuklu 

saltanatının hazırladığı bu ortam Ahî Evren’in olgunlaşmasında ayrıca bir 

etken olmuştur (Bayram, 1991: 140). Ahi Evren’in sahip olduğu tasavvufî 

düşüncelerin özellikle Türkmen çevreler üzerinde yarattığı önemli etki, bu 

örgütün tasavvufî bir tarikat olarak da belirli bir yere sahip olduğunu 

göstermektedir. 

Selçuklu Konya’sında Dini Anlayışın Yansıması Olarak 

Türbeler 

Buraya kadar kısaca bahsettiğimiz dinî anlayışlar, türbelerin inşası 

ile de müşahhaslaşmış ve tarihte bu yolla iz bırakmışlardır. Selçuklu devrinin 

tarihî gelişimi ile yakından ilgili olan türbeler adeta bu devrin dinî ve siyasî 

ortamını, bu ortamdaki değişiklikleri yansıtmaktadır. Özellikle 1240'lardan 

sonra Moğol istilası önünden kaçarak Anadolu'ya gelen yeni topluluklar şeyh 

ve dervişler ile bunların beraberlerinde getirdikleri fikirler, inançlar, 

toplumun dinî ve kültürel hayatını etkilemiş, bu etki türbe bânî kimliklerinde 

olduğu gibi mimaride de birtakım değişikliklere yol açmıştır.  

Türbe bânî kimliklerinde meydana gelen değişiklik, Anadolu’daki 

tasavvuf cereyanının ne ölçüde köklü ve yaygın olduğunu gösterdiği gibi, 

"evliya" kimliğiyle saygı gören şahsiyetlerin toplum içindeki itibarlarının da 

bir işaretidir. Onlara karşı beslenen derin saygı, inşa edilmiş çok sayıdaki 

şeyh veya evliya türbesinden ve evliya yatırlarından da anlaşılabilir. Nitekim, 

1303 tarihli Konya salnamesinde şehrin dört yanında ve sur dışında birçok 

büyük şeyhin kabirlerinin bulunduğundan bahsedilmektedir.  

Bunların bir kısmı bânîler tarafından kendileri için yaptırılırken, 

bazılarının devlet büyükleri eliyle inşa ettirildiği, evliya türbelerinin ise 

genellikle onların müritleri tarafından yaptırıldığı tespit edilmektedir. 

Örneğin Sultan'ül-ulema Baha Veled'in kabrinin etrafı -Mevlânâ 

babası için türbe yapılmasını istemediği için- Alâeddin Keykubad tarafından 

duvarlarla çevrilmiştir. Mevlânâ'nın Türbesini ise Alâeddin Kayser'in 
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öncülüğünde Pervane Muinüddin Süleyman ve karısı Gürcü Hatun 

yaptırmışlardır. 

Konya’da 1122'den başlayarak XIII. yüzyılın sonlarına kadar 

müstakil, bir yapı topluluğuna dahil veya bir yapıya ekli olup mimarî 

özelliklerinin dış yapıya türbe olarak yansıdığı elli beş anıtsal mezar yapısı 

inşa edildiği belirlenmiştir. Bunların dışında yapının bir bölümünün türbe 

olarak kullanıldığı dört örnek söz konusudur (Bkz. Ek-I). 

Bu yapılardan özellikle yüzyılın ilk yarısına ait olan on dokuzunun 

sultan, sultan ailesine mensup kişiler, emirler ve kadılar tarafından 

yaptırıldığı tespit edilirken yirmi birinin şeyh, derviş ve veliler için inşa 

ettirildiği belirlenmiştir ki, bunlar içinde de ilk sırayı Mevlânâ ve çevresi 

almaktadır. Bu durum, o günkü tasavvuf akımları içinde sonradan Mevlevîlik 

olarak teşkilatlanacak olan Mevlânâ düşüncesinin baskınlığını gözler önüne 

sermektedir. 

Prof. Dr. Hakkı Önkal'ın belirlemelerine göre Anadolu Selçukluları 

döneminde, Anadolu’nun çeşitli yerlerinde inşa edilmiş ve bugün tespit 

edebildiğimiz yüzden fazla türbeden yaklaşık olarak dörtte biri evliya 

türbesidir ki bu sayı dikkate alındığında, Konya'nın dinî boyutu daha net 

olarak ortaya çıkmaktadır (Önkal, 2015). 

Konya'da anıtsal mezar yapıları olarak değerlendirdiğimiz elli dokuz 

türbeden otuz altısı tamamen, kısmen veya yenilenerek günümüze ulaşmış; 

geriye kalan yirmi üç türbe ise günümüze gelememiştir. Müstakil olanların 

dışında türbelerin mescit ve medreselerin bir bölümü olarak tasarlandığı da 

görülmektedir. Genellikle yapının banisine ait olan bu türbeler Tahir ile 

Zühre ve Beyhekim mescitleri ile Karatay Medresesi ve Sırçalı Medresede 

karşımıza çıkmaktadır.  

Bu türbelerden ikisi XII. yüzyıla, yirmisi XIII. yüzyılın ilk yarısına, 

otuz üçü ise ikinci yarıya aittir.7 Bu sonuç yüzyılın iki yarısı arasında ikinci 

yarı lehine açık ara bir üstünlük bulunduğunu ortaya koymaktadır.  

Bu türbelerden, bir kısmı bir veya birkaç yapıdan oluşan bir yapı 

topluluğu halinde inşa edilmiştir. Yapı toplulukları mescit-türbe; zaviye-

türbe gibi iki yapıdan başlayıp, mescit-medrese-türbe-zaviye-hanikâh veya 

daha fazla sayıda yapının yer aldığı topluluklar şeklinde devam etmiştir. Bu 

                                                             
7 Kaynaklar aracılığı ile haberdar olduğumuz ve Selçuklu dönemine ait olduğu belirtilen dört 

türbenin, yüzyılın hangi kısmına ait olduğu tespit edilememektedir. 
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bir araya gelişler içinde mescit-türbe ikilisi ilk sırada yer almakta, ardından 

zaviye-türbe ve mescit-medrese-türbe bileşimleri gelmektedir (Bkz. Ek-II).  

Mescit-türbe birleşimi şeklindeki yapıların hepsinde Akıncı türbesi 

dışında, türbenin, mescidi yaptıran baniye ait olduğu tespit edilmektedir.  

Bu yapılar Şerafeddin Camii ve türbesi, Zevle Sultan ve Anber Reis 

mescidi ve türbelerinde olduğu gibi yan yana veya bitişik olarak inşa 

edilmişken, bazen de bir yolun birbirine karşı gelen iki tarafında veya daha 

uzak mesafelerde konumlandırılmışlardır. Bunlar, genellikle Dış Kale surları 

içinde olup, İç Kale’nin etrafında farklı mahallelerde bulunmaktadırlar.  

Türbe ve zaviyeden oluşan ikili yapılar, türbe-zaviye birleşimi 

açısından dikkat çekicidir. Burası genellikle zaviyeyi kuran şeyhin türbesini 

veya yakınlarının mezarını ihtiva eder. Ö. Lütfi Barkan'a göre “Türbeler ve 

bazen o türbeler etrafında teşekkül eden zaviyeler daha başka mahiyette ve 

daha manalı müesseselerdir. Ve çok defa zaviyede yatan ölüler o zaviyenin 

tesisinde bir gaye değil, ancak bir vesile ve timsal hizmeti göstermektedirler.” 

(Barkan, 1942). 

Zaviye ve türbeden oluşan yapı topluluklarının Tavus Baba, Ateşbaz 

Veli, Pirebi, Şeyh Alaman, Sadr Sultan, Şeyh Sadaka türbelerinde olduğu 

gibi daha çok Dış Kale surları dışında, şehre oldukça uzak mesafede şehrin 

batı, güney-batı, doğu ve kuzeyinde konumlandırıldıkları anlaşılmaktadır. Bu 

topluluklar çevresinde zamanla mezarlıklar oluşmuş, böylece türbe-zaviye-

mezarlık üçlüsü arasında meydana gelen ilişki fiziki yapıda da yansımasını 

bulmuştur. XIII. yüzyılda inşa edilen mescit-medrese-türbe üçlüsü, Hatuniye, 

Seyfeddin Karasungur, Kadı İzzeddin, Atabekiye, mescit-hanikâh-türbe 

üçlüsünün Tac'ül-Vezir, Şems-i Tebrizi; ya da mescit- zaviye-türbe 

bileşiminin Fahrünnisa, Şeyh Hasan-ı Rumî gibi yapı topluluklarında yer 

aldığı, özellikle mescit-medrese-türbe üçlüsünün Dış kale surlarının içinde, 

şehrin kuzeydoğusunda yoğunlaştıkları görülmektedir. Bu kesimde yer alan 

Hatuniye ve Seyfeddin Sungur bu bileşimin erken, Kadı İzzedin ve Atabekiye 

türbeleri ise biraz daha geç örnekleridir. Mescit-hanikâh-türbe bileşimi 

gösteren Tac'ül Vezir ve Şemseddin-i Tebrizi türbeleri Dış Kale surları 

içinde, ilki kuzeybatıda, ikincisi ise kuzeydoğudadır. Çok sayıda ve farklı 

işlevli yapılardan oluşan topluluklar içinde bulunan türbeler genellikle Dış 

Kale surları dışında konumlandırılmışlardır. Bu durumu yeni kurulan 

mahalleler ile ilişkilendirmek mümkündür. 
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Bugünkü veriler ile tek yapı olarak inşa edildiğini tespit ettiğimiz 

Mursaman, Zahuriddin Ali gibi Türbeler Dış Kale surları dışında, genellikle 

bir mezarlık içinde yer alırken bir yapı topluluğuna dahil olsun olmasın türbe 

yoğunluğunun şehrin kuzeyinde Lengerhane olarak da adlandırılan 

Kalenderhane mahallesinde olduğu anlaşılmaktadır. Şehir Meydan’ın da 

bulunduğu bu kesim adeta bir mezarlık ve mezarlık çevresinde oluşan âbidevî 

mezar yapıları ile şehrin nekropolü görünümündedir. 1220'lerden itibaren, 

belki daha erken tarihlerde, oluşmaya başlayan mezarlık sonraki türbeleri de 

buraya çekmiştir. Bu kesimde bulunan Gömeç Hatun, Şeyh Sadaka, 

Evhadeddin-i Kirmani türbeleri bugün mezarlığın içinde iken Kesikbaş, 

Kalenderbaba, Ulaşbaba ve Halka Begüş türbeleri ise çevresinde 

konumlandırılmışlardır. Ulaş Baba Türbesi bir yapı topluluğuna dahildir. 

Bugün mescit olarak tanınan Halka Begüş'ün ise inşa edildiğinde bir türbe 

olduğu anlaşılmaktadır. Burada Gömeç Hatun Türbesi’nin yansıra bir 

medrese, Şeyh Sadaka Türbesi’yle birlikte bir zaviye bulunduğu, Ulaş Baba 

türbesinin bir yapı topluluğunun elemanı olduğu, yine bu kesimde Maristan-

ı Atik ile birlikte bir hamamın yer aldığı, en önemlisi bütün şehri ilgilendiren 

sosyal aktivitelerin gerçekleştirildiği Meydanın bu kesimde 

konumlandırıldığı göz önüne alındığında burasının bir mezar alanı olma 

niteliğini aşıp ölüm ile hayatın iç içe geçtiği, bu iç içe geçmişliğin mezar 

yapılarını soğuk, ulaşılmaz olmaktan çıkarıp çevresinde yaşamın tüm hızıyla 

devam ettiği özel bir yapı türü haline getirdiği görülmektedir. Tarikatların 

yayılmasıyla birlikte aynı zamanda içinde yaşanılan bir yer haline gelen 

türbeler bu yönleri ile ölüm ve yaşamı birlikte kuşatmışlardır. 

Kronolojik olarak bakıldığında şehrin en erken tarihli türbesinin Dış 

Kale surları dışında batıda Çeşme Kapısı civarında bulunan ve günümüze 

sadece makam mezarı ulaşan İmam-ı Begavi Türbesi olduğu anlaşılmaktadır. 

Türbenin yanında genellikle olduğu şekilde bir başka yapı bulma beklentisi, 

şehrin geç tarihli bir iskân yeri gibi görünen bu kesiminin sanılandan çok 

daha erkenlere gittiğini göstermektedir. Nitekim İ. H. Konyalı bu kesimde 

Dış Kale surlarının hemen içinde yer alan Tahir ile Zühre Mescidi'nin 

bulunduğu semtin şehrin en eski semtlerinden biri olduğunu buradaki bir 

hafriyat sırasında bulunan 594/1197 tarihli mezar taşına dayanarak öne 

sürmektedir.  

XIII. yüzyıl başlarına tarihlenen Kadı Hürremşah Türbesi ve 

Darülhadisi de yine şehrin bu kesiminde konumlandırılmıştır.  
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En erken tarihli türbelerden biri olan ve aynı zamanda İç Kalede 

bulunan II. Kılıç Arslan Türbesi, yine burada Alâeddin Camii’nin avlusunda 

inşa edilen yarım kalmış türbe ile değişik bir nitelik ortaya koymaktadır. 

Selçuklu sultanları türbesi olan bu yapı Selçuklu sarayının bulunduğu, camiin 

yer aldığı şehrin iç kalesinde adeta bir sultanlar mezarlığı oluşturarak buraya 

kutsal bir hava katmıştır. II. Kılıç Arslan Türbesi Türklerin İslâm dinîni 

kabullerinden itibaren yerleşen ve Anadolu Selçukluları döneminde de 

devam eden, yeni sultanın cülusundan sonra baba ve cetlerinin türbesini 

ziyaret etmeleri adeti göz önüne alındığında daha da önemli bir mezar yapısı 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Hanedan ailesine mensup bazı şehzadeler de 

buraya defnedilmiştir. Sekiz Selçuklu sultanının naaşı bu türbe de 

gömülüdür.  

Bunlardan sonra gelen türbelerin bir kısmı dış kale surları içinde, iç 

kale çevresinde konumlandırılırken, özellikle XIII. yüzyılın ikinci yarısından 

sonra inşa edilenler, dış kale surları dışında kalmışlardır. Banilerle ilişkili 

olarak bakıldığında, dış kale surları içinde mevcut yapı topluluklarındaki 

türbelerin genellikle üst düzey devlet görevlileri, emirler, sultan ve ailesine 

mensup kişiler tarafından yaptırıldığı, dış kale surlarına yakın veya dışında 

olan türbelerin ise zaviye-türbe, hanikâh-türbe, tekke-türbe ilişkisi içinde 

oldukları ve bu türbelerin bir şeyh, derviş veya veli için inşa ettirildikleri 

görülmektedir. 

SONUÇ  

Türbeler, bir bakıma, o günkü dinî hayatın, dinî anlayışların, dinî 

cereyanların aynası mesabesindedirler. Onların sayısı ve şehir içindeki 

mevkileri, onların temsil ettikleri dinî anlayışlara gösterilen saygıya ve o 

anlayışların yaygınlığına işaret ederler. Bu veriler üzerinde dikkatle 

düşünüldüğünde, Selçuklu pâyitahtı Konya'da, o devirde, insan sevgisiyle iç 

içe geçen çok geniş bir dinî hoşgörünün hüküm sürdüğü anlaşılmaktadır.  
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EK-1 

BUGÜN TAMAMEN VEYA KISMEN MEVCUT 

OLAN TÜRBELER  

TEK YAPI OLARAK İNŞA EDİLMİŞ TÜRBELER  

HALKA BEGÜŞ / MUSALLA TÜRBESİ (618 H./1221 M. Öncesinde inşa 

edilmiş olmalıdır.) (Eflakî, 1986a: 283; Konyalı 1964: 376). 

MEVLÂNÂ DERGÂHI ARKASINDAKİ EYVAN TÜRBE/ ANONİM 

TÜRBE-II (Çini süslemesine dayanılarak 638-648 H./1240-1250 M. 

tarihlendirilmesi uygun görülmektedir.) (Meinecke, 1976: 523-524; Bakırer, 1981: 

397; Önkal, 2015: 303). 

KESİKBAŞ KÜMBETİ8 (Mimari özelliklerine dayanılarak XIII. Yüzyılın 

ikinci yarısına tarihlendirilmektedir.) (Tuncer, 1986: 213). 

MEVLÂNÂ’NIN TÜRBESİ/ KUBBE-İ HADRA/ YEŞİL KUBBE/ YEŞİL 

TÜRBE (673H./ 1274 M.) (Karamağaralı, 1964-65: 38; Önder 1971: 347; Özönder, 

1989: 8; Önkal, 2015: 323-324).  

MURSAMAN/ MARSİMAN/ HOCA CİHAN TÜRBESİ (XIII. Yüzyılın 

ikinci yarısı ile üçüncü çeyreği arasında inşa edilmiş olmalıdır.) (Konyalı, 1964: 699; 

Önkal, 2015: 20-241). 

EVHADEDDİN-İ KİRMANİ TÜRBESİ/ EVHADÜ’D-DİN TEKKESİ 

(Banisinin hayatına dayanarak (Bayram, 1993: IX) XIII. Yüzyılın ikinci yarısı ile 

üçüncü çeyreği arasına tarihlendirmek mümkündür.) 

KALENDER BABA TÜRBESİ (Banisinin ölüm tarihi olarak belirlenen 

672-682 H./1274-1284 M. yılları civarında inşa edilmiş olmalıdır.) (Eflâkî, 1986b, 

Yazıcı Önsözü: XVIII; Önkal, 2015: 139-140). 

ZAHURİDDİN ALİ TÜRBESİ (Mescit hücresindeki sandukanın kitabesine 

dayanılarak 682 H./1283-84 M. yılına tarihlendirilebilir.) (Konyalı, 1964: 781). 

SİYAVÜŞ/ SİYAH PUŞ-İ VELİ TÜRBESİ (Mimari özelliklerine 

dayanılarak XIII. Yüzyılın son çeyreğine tarihlenmektedir.) (Tuncer, 1986: 203). 

  

                                                             
8 Konya’da Kesikbaş, Kalender Baba ve Ulaş Baba Türbelerinin adlarında bir karışıklık olup 

vakfiye kayıtlarında ve yayınlarda farklı şekilde adlandırıldıkları tespit edilmektedir. Bu yapı 
Önkal 2015’te Ulaş Baba Türbesi adı altında tanıtılmıştır. 
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BİR YAPI TOPLULUĞUNA DAHİL OLAN 

TÜRBELER 

ALAADDİN CAMİİ, II. KILIÇ ARSLAN/ SELÇUKLU SULTANLARI 

TÜRBESİ/ KÜMBETHANE/ SULTANHANE, ANONİM TÜRBE (Türbe, inşa 

tarihi vermeyen kitabesine göre II. Kılıç Arslan tarafından (1156-1192) 

yaptırılmıştır.) (Combe, Sauvaget, Wiet, 1937, IX: 181, No: 3455; Önkal, 2015: 167-

168). 

ALAADDİN CAMİİ, II. KILIÇ ARSLAN TÜRBESİ, ANONİM/ YARIM 

TÜRBE/ I. İZZEDDİN KEYKAVUS TÜRBESİ (Türbenin inşası Alaaddin Caminin 

kuzey avlu duvarı üzerinde bulunan bir kitabeye göre I. İzzeddin Keykavus 

tarafından 616 H./ 1219 M. yılında emredilmiştir.) (Combe, Sauvaget, Wiet, 1939, 

X: 164, No: 3836; Önkal, 2015: 72-73).  

HOCA FAKİH MESCİDİ, TÜRBESİ, ZAVİYESİ, HAMAMI, AHIRI, 

BAHÇESİ VE SEBİLİ (Türbenin içindeki sandukaya ait olup, sonradan bugünkü 

yerine konulduğu anlaşılan kitabeye dayanılarak 618 H. / 1221 M. yılına 

tarihlenmektedir.) (Konyalı 1964: 390; Baykara 1985: 83; Atçeken 1989: 89-91; 

Önkal, 2015: 214). 

İÇ KARAARSLAN MESCİDİ, KARA ARSLAN TÜRBESİ/ 

NECMEDDİN KARA ARSLAN KÜMBETİ VE MEDRESE-ZAVİYESİ 

(Banisinin hayatına dayanılarak 631 H./ 1233 M. öncesine tarihlendirilmektedir.) 

(Oral, 1950: 6; İbni Bibi, 1941: 69-70, 137, 169-173; Önkal, 2015: 104-105). 

TAC'ÜL VEZİR TÜRBESİ, MESCİDİ, MEDRESESİ VE HANİKÂHI (Bir 

vakıf kaydına göre türbe, II. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde 637 H./ 1239 M. 

yılında inşa ettirilmiştir.) (Soyman ve Tongur, 1944: 109; Konyalı, 1964: 762; Önder, 

1971: 180; Önkal, 2015: 91-92). 

ŞEMS-İ TEBRİZİ MESCİDİ, TÜRBESİ VE HANİKÂHI (Selçuklular 

döneminden kalan ilk türbe (Önder 1971: 382) Şemseddin Tebrizi’nin öldürüldüğü 

645/1247 (Bayram, 1991: 56) tarihinde yaptırılmış olmalıdır.) 

GÜHERTAŞ/ MOLLA-İ ATİK/ MEDRESE-İ MEVLÂNÂ/ AKINCI 

MEDRESESİ, GÜHERTAŞ TÜRBESİ/ BEDREDDİN GEVHERTAŞ/ SELİM 

SULTAN TEKKESİ VE HAMAMI (Banisinin hayatına dayanılarak XIII. Yüzyıl 

ortalarına tarihlenebilir.) (Mevlânâ, Mektuplar 1963: 164, CVIII; Konyalı, 1964: 

606-608; Önkal, 2015: 285). 

FAHRÜNNİSA MESCİDİ VE TÜRBESİ (Banisinin hayatına dayanılarak, 

XIII. yüzyılın ikinci yarısına tarihlendirmek mümkündür.) (Oral, 1950: 21-22; 

Uzluk, 1958: 28; Konyalı, 1964: 357-359; Önder, 1971: 179; Eflâki, 1986, I: 314-

315; Yasa, 1996). 
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ULAŞ BABA (ULAŞ DEDE) TÜRBESİ 9 , ZAVİYESİ, 

KALENDERHANESİ VE DEĞİRMENİ (Tarafımızdan Orta Doğu Teknik 

Üniversitesi Restorasyon Laboratuvarı’nda yapılan harç analizlerinin sonucuna göre 

türbe, 13. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilmiş olmalıdır.) (Konyalı, 1964: 780; 

Aktaş, 1988: 236, not 84). 

ŞEYH HASAN-I RUMİ TÜRBESİ, MESCİDİ VE ZAVİYESİ (Şeyh 

Hasan-ı Rumi ile Şeyh Osman-ı Rumi’nin kardeş oldukları ve her ikisinin de 

Mevlânâ Celaleddin-i Rumi’nin arkadaşları olduğu öne sürülmektedir. Kitabe ve 

vakfiyesi bulunmayan yapı bani hayatına dayanılarak 13. yüzyılın ikinci yarısına 

tarihlenir.) (Konyalı, 1964: 752-753). 

PİR ESAD TÜRBESİ, MESCİDİ, ZAVİYESİ VE DAR'ÜL-HUFFAZI 

(Türbe içindeki sandukanın kitabesine göre 662 H./ 1263-64 M. yılına, IV. İzzeddin 

Kılıç Arslan dönemine tarihlendirilmektedir.) (Combe, Sauvaget, Wiet, 1943, XII: 

90, No: 4533). 

SADREDDİN KONEVİ CAMİİ, TÜRBESİ, KÜTÜPHANESİ, ZAVİYESİ 

VE ÇEŞMESİ (Türbe, cami kitabesine göre cami ve kütüphane ile birlikte 673 H./ 

1274-75 M. yılında, III. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde yaptırılmıştır.) (Combe, 

Sauvaget, Wiet, 1943, XII: 197, No: 4964). 

SAHİP ATA LARENDE/ HENERGEH/ ENERGE CAMİİ, TÜRBESİ, 

HANİKAHI, HAMAMI VE ÇEŞMESİ (675 H./ 1276 M. yılında inşa edilen türbe, 

onarım kitabesine göre 682 H. / 1283-84 M. yılında yenilenmiştir.) (Combe, 

Sauvaget, Wiet, 1943, XII: 212, No: 4719; Önkal, 2015: 328-330M). 

ŞEYH ALAMAN MESCİDİ (TÜRBESİ) VE ZAVİYESİ (Sonradan 

türbeye çevrilen mescidin bani ve mütevelli ismi veren kitabesinde tarih olmayıp, 

zaviyenin kitabesine dayanılarak 687 H./ 1288 M. yıllarına tarihlendirmek 

mümkündür.) (Löytved 1907: 75, No. 82; Combe, Sauvaget, Wiet, 1944, XIII: 73, 

No: 4906; Önkal, 2015: 250-251). 

TAVUS BABA TÜRBESİ VE ZAVİYESİ (Banisinin hayatına dayanılarak 

XIII. yüzyılın sonlarına tarihlendirilebilir.) (Konyalı, 1964: 614; Önkal, 2015: 297).  

SEYFEDDİN KARASUNGUR/ SEYFİYE/ KARASUNGUR/ 

SEYFEDDİN SUNGUR TÜRBESİ, MEDRESESİ VE ZAVİYESİ (İnşa edildiği 

döneme ait kitabe ve vakfiyesi bulunmayan türbeyi, banisinin hayatına dayanılarak 

XIII. yüzyılın son çeyreğine tarihlemek mümkündür.) (İbni Bibi, 1941: 256, 281; 

Yasa, 1996; Önkal, 2015: 120). 

                                                             
9 Bu yapı Kesikbaş Türbesi olarak adlandırılmaktadır (Önkal, 2015: 127-130). 
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SEDİR/ SADR SULTAN TÜRBESİ VE ZAVİYESİ (Türbede gömülü olan 

Şeyh Sadr'ın yaşadığı döneme dayanılarak XIII. yüzyılın son çeyreğinde inşa edilmiş 

olduğu kabul edilebilir.10) (Yasa, 1996). 

ATEŞBAZ VELİ TÜRBESİ VE ZAVİYESİ (Türbenin güney cephesinde 

ve içte, İzzeddinoğlu Şemseddin Yusuf Ateşbaz Veli'ye ait olan sandukanın ön ve 

arka yüzlerinde yer alan 684 H./ 1285 M. tarihli kitabenin varlığına dayanılarak XIII. 

yüzyılın son çeyreğine tarihlenir.) (Combe, Sauvaget, Wiet, 1944, XIII: 43, No: 

4861; Önkal, 2015: 136-137). 

CEMAL ALİ DEDE/ TURUT/ TEKKEBAĞI MESCİDİ, TÜRBESİ, 

TEKKESİ, HAMAMI VE MEKTEBİ (Türbe mimarî özellikleri ve çini kullanımına 

dayanılarak XIII. yüzyılın sonlarına tarihlenir.) (Öney, 1976: 24; Önkal, 2015: 295). 

EMİR NUREDDİN/ EMİR NUREDDİN SEBHAN/ EMİR NUREDDİN 

SEBHAVAN TÜRBESİ/ KÜMBETİ VE SEBİHAN MAHALLESİ MESCİDİ 

(Mimari özelliklerine dayanılarak XIII. Yüzyılın sonlarına tarihlenmektedir.) 

(Tuncer, 1986: 210; Önkal, 2015: 126-127). 

ŞEYH OSMAN-I RUMİ TÜRBESİ VE ZAVİYESİ (Baninin yaşadığı 

döneme ve mimari özelliklerine dayanılarak XIII. yüzyılın sonlarına 

tarihlendirilebilir.) (Konyalı, 1964: 754; Önkal, 2015: 332-333). 

GÖMEÇ HATUN TÜRBESİ VE MEDRESESİ/ GÖMEÇ HATUN 

TÜRBESİ/ GÖMEÇ ANA, KIZ KULESİ, GÖMEÇHANE, GÖMEÇ ANA 

TEKKESİ (Selçuklu sultanı IV. Rükneddin Kılıç Arslan’ın hanımı Gömeç Hatun’a 

ait olduğu söylenen bu türbe banisinin yaşadığı dönem dikkate alınarak 13. yüzyıl 

sonu ya da 14. yüzyıl başına tarihlendirilmiştir.) (Uğur, 1936: 510; Yetkin, 1961: 

358; Arık, 1967: 88; Sözen, 1968: 188; Önkal, 2015: 303). 

SÜT TEKKESİ, FERHUNİYE, KEYKAVUS KIZI TÜRBESİ, MESCİDİ 

VE FERHUNİYE DARÜL-HUFFAZI (Yapının batı cephesinde, kapının üzerinde 

bulunan ve 1909 tarihli onarımda konulan kitabesine göre yapı, 700 H./ 1300-1301 

M. yılında inşa edilmiştir.) (Konyalı, 1964: 595). 

 

  

                                                             
10 677 H. /1278-79 M. tarihinde hayatta olduğu anlaşılan Şeyh Sadr'ın ölüm tarihinin 694 H./ 

1294-95 M. olduğu ileri sürülmektedir. (Konyalı, 1964: 718). 
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BUGÜN MEVCUT OLMAYAN TÜRBELER  

TEK YAPI OLARAK İNŞA EDİLMİŞ TÜRBELER  

İMAM BEGAVÎ TÜRBESİ (Bugün bir makam şeklinde olan mezarın baş 

taşında yazılan tarihe dayanılarak inşa tarihi, 516 H./ 1122 M. olarak verilmiştir.) 

(Özönder, 1990: 108). 

SULTAN-ÜL ULEMA BAHA VELED'İN TÜRBESİ (Baha Veled’in 

türbesi olarak anılan yapı bir kabirden ibaret olmalıdır. Kabir, 628/1230-31 yılında 

vefat eden Baha Veled’in ölümü üzerine anılan tarihte hazırlanmıştır.) 

(Karamağaralı, 1964-65: 38; Eflâkî, 1986a: 49, 52; Özönder, 1989: 3). 

SEYYİD İBRAHİM ARAB TÜRBESİ (Seyyid İbrahim’in Şeyh Alaman’ın 

mürşidi olmasına ve onun adına 687 H. /1288 M.’de zaviye kurdurmasına 

dayanılarak bu tarihten sonra inşa edilmiş gibi görünmektedir.) (Konyalı, 1964: 746). 

ABDÜRREŞİD TÜRBESİ (Selçuklu Dönemine tarihlenmektedir.) (Önder, 

1971: 180).  

EMİR KEMALEDDİN TÜRBESİ (Selçuklu Dönemine tarihlenmektedir.) 

(Önder, 1971: 180).  

ŞEMS-İ TEBRİZİ TÜRBESİ BAHÇESİNDEKİ KİTABESİZ TÜRBE 

(Selçuklu Dönemine tarihlenmektedir.) (Ünver, 1967: 5). 

 

BİR YAPI TOPLULUĞUNA DAHİL OLAN 

TÜRBELER 

KADI HÜRREMŞAH DARÜLHADİSİ VE TÜRBESİ (Banisinin hayatına 

dayanılarak XII. yüzyıl sonlarında inşa edilmiş olduğu düşünülebilir.) (Konyalı, 

1964: 843; Yasa, 1996). 

AKINCI TÜRBESİ, CEMALEDDİN İSHAK CAMİİ/ AKINCI/ 

ARSLANTAŞI/ MEVLÂNÂ MESCİDİ (607 H./ 1210 M. yılından önce inşa edilmiş 

olmalıdır.) (Combe, Sauvaget, Wiet, 1939, X: 48, No: 3666). 

ŞEKERFURUŞ/ ÇİFTEKAYA MESCİDİ, TÜRBESİ VE HAMAMI 

(Türbeye ait olduğu ileri sürülen kitabeye göre 613 H./ 1216 M. yılında inşa 

edilmiştir.) (Konyalı 1964: 337; Önkal, 2015: 283). 

HATUNİYE/ KÜTÜK MİNARE/ DEVLET HATUN MESCİDİ, 

TÜRBESİ, MEDRESESİ VE HANI (Mescidin Minaresinde bulunan kitabe 627 H./ 

1229-1230 M. tarihini vermektedir.) (Combe, Sauvaget, Wiet, 1941-42, XI: 12, No: 

4020). 
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TERCÜMAN MESCİDİ VE TÜRBESİ (Mimari özelliklerine ve bani 

olarak belirlenen Zahirüddin Mansur Tercüman’ın yaşadığı döneme dayanılarak 

XIII. Yüzyılın ilk yarısına tarihlendirilmektedir.) (Akyurt, 1939: 95; Konyalı 1964: 

564; Önder 1971: 144). 

ŞERAFEDDİN/ KEMAHLI ŞEREFFÜD-DİN CAMİİ VE TÜRBESİ 

(Banisinin hayatına göre XIII. Yüzyılın ilk yarısında inşa edilmiş olmalıdır.) 

(Bayram ve Karabacak, 1981: 39). 

NİZAMİYE/ NALINCI MEDRESESİ, HANI VE TÜRBESİ (Banisinin 

hayatına dayanılarak II. Gıyaseddin Keyhüsrev dönemine (1237-1246) tarihlemek 

mümkündür.) (Konyalı, 1964: 885; Önder, 1971: 152). 

KADI İZZEDDİN CAMİİ, TÜRBESİ VE MEDRESESİ (II. Bayezid ve III. 

Murad dönemlerinde yaptırılan tahrir defterlerindeki vakfiye kaydına göre cami 644 

H. /1246 M. yılında inşa edilmiştir. Türbe tamamıyla yenilenmiştir.) (Konyalı, 1964: 

417-418). 

HIZIR İLYAS BEY ZAVİYESİ VE TÜRBESİ (646 H./ 1248 M. tarihinde 

vakfiyesi düzenlenen yapılar bu tarihte veya daha önce inşa edilmiş olmalıdır.) 

(VGM. Arş. Def. No: 601: 193; Konyalı, 1964: 920-924). 

BABA SULTAN TEKKESİ VE TÜRBESİ (XIII. yüzyılın ilk yarısında inşa 

edilmiş olmalıdır.) (Konyalı, 1964: 401-402). 

ATABEKİYE/ AĞAZADE/ ATABEY MEDRESESİ, MESCİDİ VE 

TÜRBESİ (654 H./ 1256 M. veya sonrasında inşa edilmiş olmalıdır.) (Mevlânâ, 

Mektuplar 1963: 137, XCIII; Eflâki, 1986a: 334, 481). 

ANBER REİS MESCİDİ VE TÜRBESİ/ ŞIHÂBEDDİN ÖMER EL-

HÜSEYNİ TÜRBESİ (Türbe kitabesine göre 663 H./ 1264-65 M. tarihinde inşa 

edilmiştir.) (Combe, Sauvaget, Wiet, 1943 XII: 93, No: 4539). 

PİREBİ/ PİR YAP SULTAN TÜRBESİ VE ZAVİYESİ/ ASİTHANESİ 

(Vilayetnameye göre Sadreddin Konevi zamanında Konya'ya gönderilen Pirebi'ye 

Sadreddin Konevi tarafından zaviyesine yakın bir mahalde yer gösterildiği bilgisine 

dayanılarak XIII. yüzyılın üçüncü çeyreğine tarihlendirmek mümkündür.) (Aytekin, 

Vilayetname: 283-284). 

SIRAC-AL-DİN İMAM MESCİDİ VE TÜRBESİ (Banisinin ölüm tarihine 

dayanılarak 682 H./ 1283 M. civarına yerleştirmek mümkündür.) (Temir, 1959: 249; 

Konyalı, 1964: 750 751). 

ZEYNÜDDİN SADAKA TÜRBESİ VE ZAVİYESİ/ ZAVİYE-İ SADR-İ 

HAKİM/ GEVREĞİN TEKKESİ (Türbedeki sandukanın kitabesine dayanarak 694 

H./ 1294 M. yılına tarihlendirilmektir.) (Löytved 1907: 76; Konyalı, 1964: 755)  
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ALEVİ SULTAN/ ULVİ SULTAN/ SEYYİDİ ALEVİ/ CAŞNİGİR 

MESCİDİ VE TÜRBESİ (Mimari özelliklerine dayanılarak XIII. Yüzyılın sonlarına 

tarihlendirilmiştir.) (Konyalı, 1964: 319; Önder, 1971: 1178; Küçükdağ ve Arabacı, 

1994: 265). 

TARHAN BEY MESCİDİ VE TÜRBESİ (Selçuklu dönemine 

tarihlendirilmektedir.) (Üçer ve Koman, 1955: 67). 

 

BİR YAPININ İÇİNDE İNŞA EDİLEN TÜRBELER  

SIRÇALI/ MUSLİHİYE MEDRESESİ İÇİNDEKİ TÜRBE (Medrese 

kitabesine göre 640 H./ 1242-43 M. tarihlidir). (Mevlânâ, Mektuplar 1963: 210, 214, 

CXLI, CXLV; Yasa, 1996; Erdemir, 2015; Şaman Doğan, 2019: 521). 

KARATAY MEDRESESİ İÇİNDEKİ TÜRBE (Medrese, kitabesine ve 

vakfiyesine göre 649 H./ 1251-52 yılında inşa edilmiş olup 654/ 1256 yılında vefat 

eden Celaleddin Karatay bu tarihte türbesine gömülmüş olmalıdır.) (Konyalı 1964: 

845-876; Kuran 1969: 51-53; Erdemir 2015: 104; Şaman Doğan, 2019: 527). 

TAHİR İLE ZÜHRE MESCİDİ İÇİNDEKİ TÜRBE (İnşa edildiği tarihi 

veren kitabe veya vakfiyesi yoktur. Sahip Ata'nın diğer yapılarına ve ölüm tarihine 

dayanarak XIII. yüzyılın ikinci yarısı ile üçüncü çeyreği arasına yerleştirmek 

mümkündür.) (Akyurt, 1938-1939; Konyalı, 1964: 519; Akmaydalı, 1982: 101). 

BEYHEKİM MESCİDİ İÇİNDEKİ TÜRBE (Kitabe veya vakfiyesi 

bulunmayan yapının banisinin hayatına dayanılarak 672 H. /1273-1274 M. yılından 

önce inşa edilmiş olduğunu düşünmek mümkündür. (Konyalı, 1964; Sipehsalar, 

1977: 113-114; Mevlânâ Fîhî Mâfîh 1990: 118). 

 

EK-II 

TEK YAPI OLARAK İNŞA EDİLEN TÜRBELER  

İmam Begavî Türbesi  

Halka Begüş / Musalla Türbesi  

Sultan-ül Ulema Baha Veled'in Türbesi  

Mevlânâ Dergâhının Arkasındaki Eyvan Türbe  

Mevlânâ’nın Türbesi/ Kubbe-i Hadra/Yeşil Kubbe/ Yeşil Türbe  

Mursaman/ Marsiman/ Hoca Cihan Türbesi  
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Evhadeddin-i Kirmani Türbesi/ Evhadü’d-din Tekkesi  

Kalender Baba Türbesi  

Zahuriddin Ali Türbesi  

Kesikbaş Kümbeti  

Siyavüş / Siyah Puş-i Veli Türbesi  

Seyyid İbrahim Arab Türbesi  

Abdürreşid Türbesi  

Emir Kemaleddin Türbesi  

Şems-i Tebrizi Türbesi Bahçesindeki Kitabesiz Türbe 

CAMİİ/ MESCİT + TÜRBE  

Akıncı Türbesi, Cemaleddin İshak Camii/ Akıncı/ Arslan Taşı/ Mevlânâ 

Mescidi (Yapılar farklı baniler tarafından inşa edilmiştir.) 

Şerafeddin/ Kemahlı Şereffüd-din Camii ve Türbesi 

Alaaddin Camii, II. Kılıç Arslan Türbesi ve Anonim Türbe 

Tercüman Mescidi ve Türbesi 

Anber Reis Mescidi ve Türbesi 

Emir Nureddin Sebhavan Mescidi ve Türbesi 

Fahrünnisa Mescidi ve Türbesi 

Alevi Sultan/ Ulvi Sultan, Seyyidi Alevi, Caşnigir Mescidi ve Türbesi 

Sırac-al-din İmam Mescidi ve Türbesi 

Tarhan Bey Mescidi ve Türbesi 

MEDRESE + TÜRBE  

Gömeç Hatun Türbesi ve Medresesi 

ZAVİYE + TÜRBE  

Tavus Baba Türbesi ve Zaviyesi 

Pirebi/ Pir Yap Sultan Zaviyesi / Asithanesi ve Türbesi 

Hızır İlyas Bey Zaviyesi ve Türbesi 

Şeyh Alaman Türbesi ve Zaviyesi 
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Sedir/ Sadr Sultan Türbesi ve Zaviyesi 

Ateşbaz Veli Türbesi ve Zaviyesi 

Şeyh Osman-ı Rumi Türbesi ve Zaviyesi 

Sırac-al-din İmam Mescidi ve Türbesi 

Zeynüddin Sadaka Zaviyesi ve Türbesi 

TEKKE + TÜRBE  

Baba Sultan Tekkesi ve Türbesi 

DARÜLHADİS + TÜRBE  

Kadı Hürrem Şah Darülhadisi ve Türbesi 

MESCİT/ CAMİ + MEDRESE + TÜRBE  

İç Karaarslan Mescidi, Türbesi ve Medresesi 

Kadı İzzeddin Camii, Türbesi ve Medresesi 

Atabekiye/ Ağazade/ Atabey Medresesi, Mescidi ve Türbesi 

MESCİT + ZAVİYE + TÜRBE  

Şeyh Hasan-ı Rumi Mescidi, Zaviyesi ve Türbesi 

MESCİT + DARÜL -HUFFAZ + TÜRBE  

Süt Tekkesi, Ferhuniye, Keykavus Kızı Türbesi, Mescidi ve Ferhuniye 

Darül-Huffazı 

MESCİT + HANİKÂH + TÜRBE  

Şems-i Tebrizi Mescidi, Türbesi ve Hanikâhı 

MESCİT + HAMAM + TÜRBE  

Şekerfuruş Mescidi, Hamamı ve Türbesi 

MEDRESE + ZAVİYE + TÜRBE  

Seyfeddin Karasungur Medresesi, Zaviyesi ve Türbesi 

MEDRESE + HAN + TÜRBE  

Nizamiye/ Nalıncı Medresesi, Türbesi ve Hanı 

MESCİT + MEDRESE + HANİKÂH + TÜRBE  
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Tac'ül Vezir Türbesi, Mescidi, Medresesi ve Hanikâhı 

MESCİT + MEDRESE + HAN + TÜRBE  

Hatuniye/ Kütük Minare/ Devlet Hatun Mescidi, Türbesi, Medresesi ve 

Hanı 

MESCİT + ZAVİYE + DARÜL -HUFFAZ + TÜRBE  

Pir Esad Türbesi, Mescidi, Zaviyesi ve Dar'ül- Huffazı 

MEDRESE + TEKKE + HAMAM + TÜRBE  

Gühertaş Medresesi, Türbesi, Tekkesi ve Hamamı 

ZAVİYE + KALENDERHANE + DEĞİRMEN + 

TÜRBE  

Ulaş Baba Türbesi, Zaviyesi, Kalenderhanesi ve Değirmeni 

CAMİİ + KÜTÜPHANE + ZAVİYE + ÇEŞME + 

TÜRBE  

Sadreddin Konevi Camii, Türbesi, Kütüphanesi, Zaviyesi ve Çeşmesi 

CAMİİ + HANİKAH + HAMAM + ÇEŞME + TÜRBE  

Sahip Ata Camii, Türbesi, Hanikahı, Hamamı ve Çeşmesi 

MESCİT + TEKKE + HAMAM + MEKTEP + TÜRBE  

Cemal Ali Dede/ Turut/ Tekkebağı Mescidi, Türbesi, Tekkesi, Hamamı ve 

Mektebi 

MESCİT + ZAVİYE + HAMAM + BAHÇE + AHIR + 

SEBİL + TÜRBE  

Hoca Fakih Mescidi, Türbesi, Zaviyesi, Hamamı, Ahırı, Bahçesi ve Sebili 
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EK-III 

KONYA TÜRBELERİNDEN ÖRNEKLER  

Resim 1. Alaaddin Camii avlusunda bulunan II. Kılıç Arslan ve Anonim Türbeler 

Resim 2. Mevlâna Türbesi ve çevresi 
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Resim 3. Sadreddin Konevi Türbesi 

Resim 4. Akıncı Türbesi 

Resim 5. Şerafettin Camii ve Türbesi        Resim 6. Anber Reis Mescidi ve Türbesi 

 



Türkistan’dan Balkanlara Türk Sufizmi 

85 

Resim 7. Şeyh Alaman Türbesi                           Resim 8. Ulaş Baba Türbesi 

 

Resim 9. Seyfeddin Sungur Türbesi                 Resim 10. Kalender Baba Kümbeti 
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Resim 11. Kesikbaş Kümbeti                           Resim 12. Ateşbaz Veli Kümbeti 

 

Resim 13. Gömeç Hatun Türbesi               Resim 14. Mursaman Türbesi 
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TASAVVUFTA YENİDEN DOĞUŞ 

METAFORU / MUHYİDDİN ABDAL’IN 

“İNSAN İNSAN” ŞİİRİ ÖRNEĞİ 

Fevziye ALSAÇ  

GİRİŞ  

Mistik öğretiler her toplumda görülen dinsel-büyüsel inanış, ritüel ve 

uygulamalardır. Bu uygulama ve inanışlar etrafında gelişen düşünce ve 

değerler zamanla kültürel bir göstergeye dönüşür. Mistik öğretiler kaide ve 

kurallarıyla gelenek haline gelir; ortak değerlerle oluşan gelenek, ait olduğu 

toplumun kültürel kodlarıyla şekillenir. Kültür, hayatın doğal akışı içinde 

ortak hafızadan beslenerek kişinin/toplumun davranışlarına yön veren 

uygulamalarla gelişir ve yayılır. Semavi dinlerin ve ezoterik inanışların 

yayılmasında kültür, işlevsel bir göstergedir. Her inanış sistemi kendi kutsal 

değerleriyle mistik bir yolculuk metaforu yaratır. Mistik öğretiler, toplumsal 

bir olgu olan sosyokültürel yapıyı da şekillendirir. Bu bağlamda mistik 

öğretiler, insanları aynı amaçta birleştiren sosyal olguya dönüşen bir işlev 

kazanır. Sosyal olgu işlevi, toplum için ruhsal güç ve birliktelik sağlar. İslam 

mistisizmi tasavvuf olarak ifade edilir; tasavvufun kaynağı ruhsal deneyim 

ve duyuştur. Tasavvuf, insanın küçük evren olarak büyük evreni görmesi ve 

Allah’a kavuşma yolculuğunun aşamalarını içeren mistik bir süreçtir. 

Tasavvufi süreçler eşik, aşama ve kazanımlarıyla sembolik bir yolculuktur. 

Yol boyunca deneyimlenen ve içselleştirilen öğrenme, insanın kendini ve 

yaratılış gayesini görmesiyle nihayetlenir. Tasavvufun temel amacı öğrenme 

ve dönüşme yolculuğunu gerçekleştirerek insanın kendilik/yeniden doğuş 

mertebesine ulaşmasını sağlamaktır. Yeniden doğuş metaforu tabiatın 

doğum-ölüm-doğum döngüsünün insan için de bilinçlenme yolculuğuyla 

tekrar etmesidir. Tabiat/evren, sürekli olarak yenilenme döngüsüyle değişir. 

 Dr. MEB, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni, fevziyealsac_23@hotmail.com. 
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Mistik öğretiler içinde arınma ve dönüşme yolculuğu tasavvufun nihai hedefi 

olan insan-ı kâmil mertebesini işaret eden yeniden doğuş arketipinin bir 

formudur. Tasavvuf felsefesinde insan yaratılış gayesine ulaşma bilinci olan 

insan-ı kâmil derecesine öğrenerek/dönüşerek ulaşır. Her şey varoluş içinde 

döngüsel olarak yeniden doğuşa evrilir. Tasavvufta insanın 

değişimi/dönüşümü kendilik bilinciyle/insan-ı kâmil olma derecesiyle bir 

bağlam oluşturur. Hem yeniden doğuş metaforunda hem de tasavvufta insan, 

öğrenme yolculuğuyla bu döngüyü deneyimler. 

Tasavvuf edebiyatı, tasavvufi görüşleri içeren edebi türlerle Türk 

kültüründe İslamiyet etkisinde gelişen edebi bir dönemi ifade eder. Hoca 

Ahmet Yesevî ile başlayan bu dönem, tekkeler aracılığıyla geliştiği için 

Tekke edebiyatı olarak da adlandırılır. Tasavvuf edebiyatında tüm fiilleriyle 

ele alınan insan, edebi eserlere konu olan bir metafordur. İnsan sözcüğü, 

Kur’an’da çeşitli durumlarıyla gösterilen belirli bir kimseyi/topluluğu işaret 

eder. “İnsan kelimesi Kur'an-ı Kerim’de altmış beş ayette geçmekte, birisi 

hariç hepsi marife formunda kullanılmaktadır. Söz konusu bu kelime ile dört 

ayette insanlığın ilk atası kabul edilen Hz. Âdem kastedilirken kırk üç ayette 

kâfir/müşrik insan, on beş ayette âdemoğlu ve üç ayette de mümin kimseler 

kastedilmektedir.” (Narol, 2018: 497) Burada insan sözcüğünün kullanımı 

kimden veya hangi şeyden bahsedildiği tam olarak anlaşılan belirli bir 

kimseyi/topluluğu ifade eder. Kur’an-ı Kerim’de insan sözcüğü, 

insanın/insanlığın varlığını ve içinde bulunduğu durumları belirtir. Tasavvuf 

edebiyatında düşüncelerin aktarımında sembolik dilin kullanımıyla güçlü 

imajlar yaratılır. Özellikle şiir dilinde sembolik dil tematik kurguyla edebi bir 

geleneğe dönüşür. “İnsan İnsan” şiiri yapı ve tema yönüyle dini-tasavvufi 

halk şiiridir; şiirin türü nefestir. Nefesler, Alevi-Bektaşi kültüründe ilahilerin 

karşılığıdır. Nefeslerdeki ezgili söyleyiş, şiirin söylem gücünü artıran ve 

ortak duyuşu oluşturan bir kullanımdır. Dini-tasavvufi Türk şiirinin tematik 

kurgusuyla düzenlenen şiir didaktik bir metindir. Şiir, halk dilinin sadeliğini 

taşırken aynı zamanda kullanılan imajlarla, sembol dilinin zenginliğine 

sahiptir. Dörtlük esası, aliterasyon, asonans, kafiye, redif, hece ölçüsü şiirin 

ahenk özellikleridir. Altı birimden oluşan şiirde ritimli bir söyleyiş hâkimdir. 

Muhyiddin Abdal’ın bu şiirinin farklı yazmaları bulunmaktadır. Biz 

çalışmada Sadettin Nüzhet Ergun tarafından hazırlanan (Ergun, 2017:183-

184) metni kullandık. Şiir Fazıl Say tarafından bestelenmiştir. Muhyiddin 

Abdal, hece ölçüsüyle ve sade bir dille yazdığı bu şiirde, insanın merkezde 
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olduğu kendini bulma yolculuğunu ve yaratılış gerçeğini ortaya koyar. Şiirde 

insan hem öğrenen öznedir hem de öğrenmenin gösterildiği bir nesnedir. 

Öğrenme yolculuğuyla Allah’ın birliğini ve varlığını idrak eden insanın 

yeniden doğuş deneyimi aktarılır. Tasavvuf terimlerinin yarattığı imajlar, 

insan olgusunun ne olduğu üzerinedir. Çalışmada Muhyiddin Abdal’ın 

“İnsan İnsan” şiiri özelinden tasavvufta yeniden doğuş metaforu 

incelenecektir. Metin merkezli ve metin-yazar ilişkisini ortaya koyan yorum 

bilim yöntemi kullanılacaktır.  

1.  Muhyiddin Abdal  

Dini-tasavvufi şiir geleneğinin önemli isimlerinden olan Muhyiddin 

Abdal'ın doğum ve ölüm tarihi hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. 

Hakkındaki bilgiler eserlerinde geçen yer isimlerinden ve dönemin 

antolojilerinden elde edilmiştir. On altıncı yüzyılda yazılmış bazı 

mecmualarda şiirlerine rastlanmış; bu doğrultuda on beşinci yüzyılın sonu ile 

on altıncı yüzyılın başlarında yaşadığı tahmin edilmektedir. Muhyiddin 

Abdal'ın Aydın'dan Edirne'ye geldiği ve bugün mezarının bulunduğu Çöke'ye 

yerleştiği ifade edilmektedir. Şairin mezarının bulunduğu yer olan 

Hacıdanişment köyü halkının tamamına yakını, kaynak kişilerin ifadelerine 

göre, Aydın'dan gelmiştir. Muhyiddin Baba, bugün Muhittin Baba 

Tepesi olarak bilinen kalede yaşarken oğulları da Hacı 

talaşman/Hacıdanişment, Sarı talaşman/Sarıdanişment, Süleyman 

talaşman/Süleymandanişment adlarını taşıyan birbirine yakın üç ayrı yere 

yerleşmişlerdir. Bu üç köyün adının da Muhyiddin/Muhittin Baba'nın 

çocuklarının adından geldiği ileri sürülmektedir (Durbilmez, 1998: 41-42). 

Muhittin Baba’nın edebi yönüyle birlikte evliya-eren kimliği üzerine de bu 

yörede anlatılarla edebi bir gelenek oluşmuştur. Mezarının bulunduğu 

bölgede Muhittin/Muhyiddin Baba’nın derviş/eren kimliğine bağlı 

kerametler ve efsaneler anlatılmaktadır. On altıncı yüzyıl Osmanlı 

İmparatorluğu’nun yükseliş çağıyla zirvenin yaşandığı ve sınırlarının üç 

kıtaya ulaştığı bir dönemdir. Bu gelişme bilim ve sanatta da altın bir çağ 

olarak yaşanır. On altıncı yüzyılın mutasavvıf şairi Muhyiddin Abdal, 

tasavvufi manada iyi bir eğitim almıştır. Döneminin ileri gelen tasavvuf 

ekollerinden etkilenmiştir. Özellikle Bektaşi tarikatının önde gelen tasavvuf 

âlimlerine yakın bir çizgisi bulunur. “Bektaşi şairler arasında gerçekten de 

orijinal ve çok kuvvetli bir şairdir. Hurufi inancını, bütün varlığıyla 

benimsemiştir. 1478’de ölen Hurufi ve Kalenderi, Otman Baba’ya bağlıdır.” 
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(Gölpınarlı, 2017: 16) Şiirlerinde Hacı Bektaş-ı Veli, Otman Baba, Balım 

Sultan, Nesimi gibi Alevi-Kalenderi-Hurufi-Bektaşi ulularından övgüyle söz 

etmiştir. Balım Sultan ve Akyazılı İbrahim Baba'ya intisap ederek tarikat 

geleneği içinde yetişmiştir. 

Kalender, Bektaşi ve Hurufi geleneğinin şekillendirdiği şiirleriyle 

dini-tasavvufi halk şiirinde farklı bir üslup oluşturur. Muhyiddin Abdal 

tekke/tarikat kültürünün uygulama ve düşüncelerini aktardığı şiirlerinde 

didaktik ve lirik bir anlatım kullanır. Hem klasik şiirde hem de halk şiirinde 

kendine özgü bir dil ve anlatım oluşturur. Dini-tasavvufi şiirin öğretici ve 

duygulu söylemini güçlü metaforlarla işaret eder. “Dini-Tasavvufi zümrelere 

mensup şairler, dini-ahlaki eserleri geniş kitlelere iletmek ve onlara dini-

ahlaki duygu ve düşünceleri öğretmek ihtiyacı ile eserlerinde kolay anlaşılır 

bir dil kullanmışlardır. Muhyiddin Abdal, klasik şiirimizde kullanılan dile 

göre daha sade, saz şiirimizde kullanılan dile göre ise biraz daha ağır 

sayılabilecek bir dil kullanmıştır. Muhyiddin Abdal Divan’ında, dini ve 

tasavvufi kelime ve ifadelerin günlük konuşma dili ile birlikte iç-içe 

kullanıldığını görüyoruz. Arapça-Farsça kelimelere, klasik şiirimize göre, 

daha az yer verilmektedir. Bununla birlikte, Hurufilik tesirinde kaldığı için, 

çeşitli rumuz ve sembollerin de yoğun olarak kullanıldığını söyleyebiliriz.” 

(Durbilmez, 1998: 73) Muhyiddin Abdal, İslam mistisizmini sembolik dil ve 

tasavvuf öğretileriyle güçlü bir üslupla aktarır. Edebi gelenek içinde yarattığı 

Alevi-Bektaşi-Kalenderi-Hurufi kültürünü sentezleyerek şiirinde yayılgan 

imajlar ortaya koyar. Halk şiiri ve klasik şiir türünde yazdığı eserlerinde usta 

isimlerden etkiler ve coşkulu ifade ediş dikkat çeker. Dörtlük esası, 

aliterasyon, asonans, kafiye, redif, hece ölçüsü vb. kullanımlar şiirindeki 

ahenk özellikleridir. “Hece vezniyle gazellerle koşma, semai ve mesnevi 

tarzında şiirler yazan Muhyiddin Abdal Nesimi’nin tuyuğlarını takliden 

birtakım maniler de vücuda getirmiştir. Onun ahlaki mahiyeti haiz bazı 

şiirleri de vardır. Türkçe kelimeleri mümkün olduğu kadar çokça kullanan ve 

pürüzsüz bir ifade ile şiirler yazan bu değerli şair, manzumelerinde bilhassa 

Alevilik, Hurufilik telakkilerini terennüm etmiştir.” (Ergun, 2017: 178) 

Bektaşi geleneği içinde yetişen Muhyiddin Abdal, Kalenderilik ve Hurufilik 

öğretilerini de özümseyerek kendine özgü bir üslup geliştirir. Alevi-Bektaşi 

geleneğinin öğretilerini sembollerle birlikte ahlaki kural ve kaideler halinde 

aktarır. Şiir dilinde duygulu ve ritimli bir söyleyiş hâkimdir. İnsanı/evreni bir 
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mana olarak okuyan ve şiir diliyle sembolleştiren Muhyiddin Abdal, işlediği 

temalarla tasavvuf şiirinin güçlü kalemleri arasındadır.  

2.  Yeniden Doğuş Arketipi  

Yeniden doğuş metaforu, insanın tabiattaki değişimlere koşut 

doğum-ölüm-doğum döngüsünü dönüşüm/öğrenme süreci olarak tecrübe 

etmesidir. Bu durum metaforik bir gösterimdir; metafor/eğritileme mecazlı 

söz sanatıdır. Bir şeyi başka bir şey ile doğrudan benzetmeye, kıyaslamaya 

ve anlatmaya yarayan dolaylı anlatım biçimidir. Tabiat döngüleri bu 

bağlamda insanın yaratıcı doğasının birincil kaynağıdır. Tabiat ve mevsim 

döngüleri, hayat sunma yönüyle yeniden doğuşu sembolize eden ilksel 

formlardır. İlk örneklerin yorumu insanın merakı, algıları ve doğa olayları 

karşısındaki tutumuyla yeniden doğuş metaforudur. Yeni bir varoluş/doğuş 

öyküsüyle tabiata öykünülen her şey, yeniden doğuşun ritmini taşır. “Tabiat, 

doğa olayları ve yaşamsal meraklar; insanın algılarını, ilki/kutsal başlangıcı 

anlatan sözlü geleneğe yansır. Anlatılarda kahraman çeşitli sınamalarla 

parçalanır, parçalanış yeni bir doğum için gerekli ritüel döngüdür. 

Kahramanın parçalanıp yutulması, bir arınma ve yeni bir başlangıçtır; 

doğanın/tabiatın kanunları da bu döngüye sahiptir. Mevsimler ve 

özellikleri/tecrübeleri öykünmeyle insan için bir taklittir. Tabiatın canlı 

olarak tasavvur edilmesiyle insan, bu döngüden yeni tecrübeler yaratır. 

Tabiat, kışın ölür ve baharda yeniden canlanır; anlatılarda da eskiyi temsil 

eden her şey kış mevsimi gibi yok edilir. Yok olma yaz mevsimi metaforuyla 

yeni bir başlangıçtır. Biten/sona eren her şey yeni bir şeyin başlamasını 

sembolize eder. Yeninin doğması/başlaması, eskinin 

ölümüyle/parçalanmasıyla mümkündür.” (Alsaç, 2020: 132) Mevsim 

döngüleri, erginlenme törenlerinin ruhsal parçalanma ve yeniden bedenlenme 

temasıdır. Tabiatın canlılığından ilham alan insan, varlığını bu kutsal 

mekânın ontolojik ve fiziki doğumunda güçlü bir şekilde tasavvur eder. İlk 

dönemlerde insan zihni için bitki-hayvan-insan dünyası canlı bir ruha sahip 

olma değeriyle bir arada olan uyumlu birliği temsil ediyordu. Uyumlu birlik 

ritüellerin, ayinlerin ve sanatsal faaliyetlerin ana izleğidir. Edebiyat bu 

bağlamda insan ve tabiat arasındaki iletişimin anlamlandırılmasıdır. 

Başlangıç/kozmoloji mitleri insan, hayvanat, nebatat şeklinde tüm canlıların 

yeniden doğuşu deneyimlediği sonsuz bir döngüdür. “İlkeller her zaman 

hayatın başlangıcını kozmogolojik bir bağlamda düşünürler. Bu dünyanın 

yaratılışı, yaşayan bütün varlıklar için örneksel bir model teşkil eder. Mutlak 
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anlamda başlayan bir hayat, bir dünyanın doğuşuna denktir. Her akşam 

ölümün karanlığına ve yaratılmamış ve bilkuvve mevcut olanın sembolü 

primordiyal sulara dalan güneş, hem rahimdeki embriyoya hem de erginleyici 

kulübede gizlenen adaya benzer.” (Eliade, 2015: 126) Ontolojik doğum-

ölüm-doğum, yenilenme/evrilme işleviyle insan tabiatındaki yeniden doğuş 

metaforudur. Tabiat, yeni bir doğuş için doğum-ölüm-yeniden doğuş 

döngüsünü sürdürür. Ana formundaki tabiat, yaratılışı imgesel formlarla 

ifade eder. Tabiat ve tabiat unsurları yaşam ve ölüm döngüsüyle insana 

benzer; insan bu gerçeğe öykünür. Mevsim döngülerinden ve kendi özündeki 

tabiattan yararlanarak sanatsal eylemler içinde yeniden doğuşu sembollerle 

aktarır. İnsanoğlunun tabiatı gözlemlediği değişim ve dönüşümler kendi 

hayatını anlamlandırdığı ilk örneklerdir. Yeniden doğuş yaratılışın sırlarının 

değişim/dönüşüm izleği olarak metaforlaşmasıdır. 

Yeniden doğuş tüm kültürlerde çeşitli ritüellerle ve ezoterik 

öğretilerle can bulma/dönüşme izleğiyle gelenek halinde sürdürülür. Yeniden 

doğuş felsefesi, ait olduğu kültürün değerlerinden beslenen ortak kodlarla 

ritüelleşir. Türk kültüründe de tabiat ve mevsim döngüleri insanın yaşamını 

şekillendiren önemli metaforlardır. Yeniden doğuş, erginleyici ölümle 

insanın kendiliğe/tabii olana ulaşmasıdır. Dinsel erginlenme törenleri ve 

edebi metinlerde insanın/kahramanın dönüşümleri bu forma sahiptir. Yeni bir 

varoluş için erginleyici ölümle yok olmak ve ruhsal olarak dönüşmek gerekir. 

“Erginleyici ölümün kendiliğinden ‘tabii olan’ın, kültürel olmayan insanın 

sonuna ve yeni bir varoluş -‘ruh için doğmuş’ bir varlığın, yani yalnızca 

şimdiki bir gerçeklikte yaşamayan bir varlık- ta eder. Bu yüzden erginleyici 

ölüm vasıtasıyla aday Tanrılar ya da mistik atalar tarafından vahyedilen 

modele uygun olarak biçimlendirilmiş bir başkası haline gelir. Bu, bir 

kimsenin tabii bir insan olmaya son verdiği ve tabiatüstü bir Varlığı andırdığı 

oranda hakikaten bir insan haline geldiğini söylemek anlamına gelir.” 

(Eliade, 2015: 256) Erginlenme törenleri insanın kendini keşfettiği, tanıdığı 

ve aidiyet kazandığı bir süreçtir. Yeni kimlik, kişiyi ait olduğu kültürel 

kodların değerleriyle benlik kazanımına ulaştırır. Kültür kodları, Türk 

toplumunun kadim bir medeniyet olarak tarih boyunca deneyimlediği 

inanışlarıyla bağlantılıdır. Şamanizm inanışında şaman olma süreçlerinde bu 

durum söz konusudur. Şaman olacak aday, sıkıntılı bir süreçle erginlenme 

aşamalarını başararak şaman olmaya hak kazanır. Şaman bu yolculukta ata 

ruhlarla birlikte yeniden doğuşu metaforik göstergelerle deneyimler. Süreçte 
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yaşanan değişim eski benliğin yok edilmesi ve yeni bir benlik kazanımıyla 

yeniden doğuştur. Bu döngüde ritüel ölüm, kişinin tamamlanmasını sağlayan 

bir metafordur. Tasavvufta insan kendi benliğini/doğasını dönüştürerek yeni 

bir kimlik kazanır; benlik değişimi deneyimlerle insan-ı kâmil seviyesine 

yükselmektir. Tasavvuf erbabı, nefis mücadelesiyle ritüel ölümün ardından 

kendilik bilinciyle yeniden doğuşu gerçekleştirir. Tasavvufta kişinin mistik 

öğretilerle yaşadığı hal değişimleri ruhsal ve bedensel bir arınmadır. Arınma 

yolculuğunun sonunda elde edilen mertebeler değişimin somut göstergesidir. 

Tasavvuf edebiyatında don değiştirme hadisesi de öğrenme/dönüşme 

bağlamıyla yeniden doğuşun bir formudur. Don değiştirmek şekil değiştirme, 

ruh göçürme ve yeni bir bedene bürünmedir. Tasavvuf kültüründe hayvan 

donuna girme yaygın bir motiftir; ruh, kuşlarla özdeş olduğu için özellikle 

kuş donuna girme motifi daha yaygındır. Tüm bu süreçlerin kaynağı ruhsal 

arınmayla kazanılan üst mertebelerdir. Şamanizm kültürüyle de ilişkili bir 

motiftir. Çeşitli kuşların donuna girme hadisesi ruh arketipine bağlı yaygın 

bir kullanım ve düşünce sisteminden doğan bir motiftir. Tasavvuf ehlinin 

manevi olarak arındığını yüksek mevkiler kazandığını işaret eden bir 

semboldür ve yeniden doğuş metaforunun somutlaşmasıdır. İnsanoğlu 

tabiatın dönüşümlerinden ve kendi yaratılış gerçeğinden yararlanarak bu 

durumu yolculuk metaforuyla anlatılara sembollerle kodlar. 

Yeniden doğuş, kişinin/adayın kendilik bilincine/kazanımına 

ulaşmasıdır. Kendilik, bilinçli nesne benliğidir. Yeniden doğuş metaforu, 

tanınma ve tekrar etme işleviyle nesne benliği ile ortak kullanıma sahiptir. 

İnsanın nesne benliği olarak tecrübe ettiği gerçeği kavrayış süreci, ortak 

hafızada tanınan yeniden doğuş metaforudur. Nesne benliği yaşanılmış ve 

önceden var olan yeniden karşılaşıldığında tanınan ve ortak tepkiler yaratan 

durumları ifade eder. Nesne benliğiyle bir süreç olan yeniden doğuş döngüsü 

ortak hafızadaki kodlarıyla tecrübe edilir. Nesne benliği, kendini bilen özne 

olarak insanın benliğini keşfidir. Nesne benliği, içine doğulan kültüre uyum 

sürecidir. Uyum, insan-ı kâmil aşamalarıyla yeniden doğuşa ulaşma 

deneyimidir. Bu deneyimi, öğrenme yolculuğunu başarıyla tamamlayan ve 

insan-ı kâmil seviyesine ulaşan kişiler yaşar. Tasavvuf ehli kendiliği 

keşfederek kalıtsal bir metafor olan nesne benliğini yeniden deneyimler. 

Kendi benliğini yok eden insan, nesne benliğiyle yaratılış gayesini özümser. 

Kendini bilen insan, kişisel benden nesne benliğine gelişimsel bir aşama 

kaydeder. Nesne benliği, tabiat döngülerinde gözlemlenen insanın kendini 



Fevziye ALSAÇ 

94 

bilme ve bulma yolculuğunun süreklilik halinde devam etmesidir. İslam 

dininde ikinci hayatın varlığıyla yeniden dirilme inanışı bulunur. Yeniden 

bedenlenme doğum-ölüm-diriliş aşamalarıyla ele alınır ve Kur’an-ı Kerim’de 

bu durum birçok ayette haber verilir. İnsan bu dünyadaki hayatının 

tamamlanmasının ardından yeniden diriltilecektir. İslam kültüründe yaşam 

bir döngüdür. Bu döngü edebi yaratımlarda da kendine yer bulur. Tasavvuf 

felsefesinde bilgiyle gelişmek, dönüşmek ve öğrenmek önemlidir. Nefis 

terbiyesiyle ‘ölmeden önce ölmek’ erginleştirici bir öğrenme olarak sunulur. 

Tasavvuf ehli, nefsini yenerek arınma ve dönüşme evreleriyle yeniden doğuş 

döngüsünü insan-ı kâmil derecesiyle gerçekleştirir. Nefsini yenme 

parçalanma, yutulma ve dönüşme izlekleriyle yeniden doğuştur. Tasavvuf 

ehlinin insan-ı kâmil olma deneyimi/yolculuğu, değişim/dönüşüm 

aşamalarının işlevselliğiyle yeniden doğuş formudur. Yeniden doğuş düzenin 

inşasıdır, bu felsefe ve bakış açısı kaynağını İslam kültüründen alır. Bilgiye 

ulaşma ve bilgiyi yenilenerek dönüştürme yüksek mertebelere ulaştıran dini 

ve sosyal bir statü kazandıran bir süreci kapsar. Yeniden doğuş teması insana 

dair gerçeğin mertebelerle kazanılması ve döngünün devam etmesidir. İnsan, 

mevsim döngülerinden ve kendi özündeki tabiattan yararlanarak sanatsal 

eylemler içinde yeniden doğuşu sembollerle aktarır. İnsanın asıl yurdundan 

ilk kopuştaki ana dönme arzusu ve sınavlar yolu, edebi türlerde ana izlek 

olarak kullanılır. İlk kopuşta özlemi duyulan dişi figür Cennet, toplum ve 

erilin diğer eksiğidir. Sembolik yolculuk eksiğin bulunması yolunda 

kendine/özüne dönüştür. Tasavvuf erbabı bu dünyadaki filleriyle asıl yurda 

dönme sınavıyla bir yolculuk gerçekleştirir. Tasavvuf, insanın asıl yurdundan 

koparak bu dünyaya gelmesine neden olan ayrılığı çeşitli formlarla aktarır. 

Cennet’ten çıkış insanoğlu için anneden ayrılma ve kavuşma özlemidir. 

Cennet annedir ve anneye dönüş kişiye güven veren korunaklı alandır. 

Cennet/anne metaforu, yeniden doğuş döngüsünde mutlak denge durumudur. 

İnsanoğlu Cennet’ten ayrılışını ve sürgününü anne arketipiyle sembolleştirir. 

Eksik olan anneye/eve dönüş izleği tasavvuf öğretisindeki nihai hedeftir. Eve 

dönüş için sınavlar yolunda başarılı olmak ve yeniden doğuş döngüsünün 

öğrenme/bilme/olma derecesine ulaşmak gerekir. Ontolojik ölüm-doğum, 

yenilenme/evrilme işleviyle insan tabiatındaki yeniden doğuş metaforudur. 

Tasavvuf felsefesinde yeniden doğuş formu, manevi ilimlerle 

gelişme ve bilgiyle yenilenmedir. Kendini bilen insan değişim/dönüşümle 

manevi/ruhsal yenilenme döngüsünü gerçekleştirir. Kendi yokluğunda 



Türkistan’dan Balkanlara Türk Sufizmi 

95 

Allah’ın varlığını öğrenen insan, yeniden doğuşu gerçekleştirir. Tasavvufta 

bir menzil olan insan-ı kâmil yolculuğu yeniden doğuşun temel felsefesidir. 

Tasavvuf öğretileri, insana değişim/dönüşümle kazanılacak mükemmel insan 

tipini anlatır. İlk mutasavvıflardan itibaren bu öğreti edebi eserlerle 

sunulmuştur. “11ve 12. yüzyılın iki büyük düşünür ve şairi Hoca Hoca 

Ahmed Yesevî ve Yusuf Has Hacip’tir. Hoca Ahmed Yesevî ‘hikmet’leriyle 

Türk Tasavvuf anlayışının temellerini atmış, Yusuf Has Hacip ise 6645 

beyitlik eseri Kutadgu Bilig ile insana hem bu dünyada hem de öbür dünyada 

mutlu olma bilgisini sunmuştur.” (Toprak, 2017: 98) Bilgi/ilim/irfan, hem bu 

dünyada hem de öteki âlemde insanı mutlu edecek yegâne güçtür. Tasavvuf 

felsefesi ve mutasavvıflar için bu durum mükemmel insan olan insan-ı kâmil 

seviyesine ulaşmaktır. Hoca Ahmet Yesevî ile başlayan tasavvuf felsefesi 13. 

yüzyılda Mevlana, Yunus Emre ve Hacı Bektaş-ı Veli gibi büyük ekollerle 

insanlara yol göstermeye devam eder. Mevlana öyküleme ve sembollerle 

Mesnevi eserinde nefis terbiyesiyle insan-ı kâmil derecesine ulaşılacağını 

belirtir. Mesnevi’de insan-ı kâmil olmanın/olabilmenin manasını kamışlık-

ney sembolüyle öyküleştirir. “Kamışın ney olması ile insanın kemale ermesi 

arasındaki benzerlik, Mevlana’nın insan-ı kâmili neyle sembolleştirmesine 

zemin hazırlamıştır. Kızgın demirle dağlanan ney gibi insan da maddi 

unsurunu teşkil eden toprağı ve suyu terk etmek suretiyle ilahi ruhu görüp 

nura gark olarak aşk ateşiyle yanıp olgunlaşır. Kamışlıktan kesilen bir 

kamışın ney haline gelmesi için üzerinde uzun süre emek harcamak gerekir. 

Her kamıştan ney yapılmadığı gibi, herkesin yaptığı ney de mükemmel 

değildir. Kamış ney yapımına uygun, usta mahir olmalıdır. Ney olacak 

kamışın ilahi nefesi kabul edecek hale gelmesi için içini boşaltıp 

temizlemelidir. Neyle benzer bir yol takip eden insan-ı kâmil, doğuştan 

kabiliyetli ve bir mürşid-i kâmilin rehberliğinde çetin bir tasavvufi eğitim 

surecinden geçerek olgunlaşır.” (Bardakçı, 2008: 7) Mevlana arketipik bir 

bakış olan yeniden doğuş/insan-ı kâmil tipolojisinde arzulanan 

değişimin/dönüşümün ruhsal deneyimlerle kazanılacağını ifade eder. Yunus 

Emre insan-ı kâmil seviyesine ulaşabilmek için aklı ve gönlü terbiye etmeyi, 

gönül makamını arındırmayı, sevgiyi salık verir. Allah aşkının tezahürü 

olarak gördüğü insanı, yaratılmış en şerefli canlı olması bağlamıyla yüceltir. 

‘Yaratandan ötürü yaratılanı hoş görmek’ felsefesiyle sevgi merkezli evren 

tasavvurunu ve anlayışını şiirlerinde imgeleştirir. Güzel hasletlerle 

değişen/arınan ve kendini bilen insanın gerçek manada yaratılış gayesine 

ulaşacağını dile getirir. Yunus Emre, insanı ve yaratılan her şeyi severek 
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insan merkezli bir yeniden doğuş öğretisi sunar. Yaratılış gayesinin özüne 

ulaşmak için aşk gerekir; aşk zorlu bir yolculukla elde edilen olgunlukla 

kâmil olma bilincidir. İnsanın dönüşümü/ritüel doğumu kötü fiillerinden 

sıyrılarak yaratılış gerçeğini kavramasıdır. Hacı Bektaş-ı Veli insanın ten-

can, gönül-akıl uyumuyla insan-ı kâmil yolculuğunun basamaklarını çıktığını 

belirtir. İnsan-ı kâmil seviyesi, aşama aşama ulaşılan kutsal ve nihai bir 

menzil olarak felsefeleşir. On altıncı yüzyılın büyük mutasavvıf şairi Pir 

Sultan Abdal, insan-ı kâmil olmayı; insan olabilme bilincine sahiplik olarak 

savunur. İnsan, güzel ahlâk ve davranışlarla kendini dönüştürerek mükemmel 

insan olabilir. Pir Sultan Abdal’da insan-ı kâmil derecesi insanın manasını 

okuma bilincidir. İnsan yaratılış gayesine uygun bir deneyimle 

değişir/dönüşür ve ruhsal olgunlukla yeniden doğuş döngüsünü 

gerçekleştirir. Pir Sultan Abdal’dan etkilenen bir şair olarak Muhyiddin 

Abdal da ideal insan tipini ruhsal deneyimlerle ulaşılan bir öğrenme 

yolculuğu olarak işaret eder. Muhyiddin Abdal için her öğrenme/olgunlaşma 

hayret derecesiyle bir yeniden doğuş deneyimidir. Öğrenen/bilinç kazanan 

insan, ruhsal olarak dönüşür ve insan-ı kâmil seviyesine yükselir. Muhyiddin 

Abdal insanın öğrendikçe hayretiyle bilgisinin arttığını evrendeki her şeyin 

bu gerçekliğin bir işareti olduğunu şiirlerinde dile getirir. İnsan merkezli 

tasavvuf anlayışında hakiki bilgiye ruhsal deneyimlerle ulaşılacağını ifade 

eder. Muhyiddin Abdal insanı Allah’ın yarattığı en değerli varlık olarak 

tasavvur eder ve insanın manasını yaratılış gerçeğinin özü olarak ifade eder. 

3.  “İnsan İnsan”  Şiirinde Yeniden Doğuş Metaforu  

Tasavvuf şiirinde metaforlar anlam öncelemeleriyle imge/imaj 

çizimidir. Tasavvuf kültüründe edebi bir yaratımla ideal insan tipi çizilir. 

İdeal insan kendini bilme yolculuğuyla öğrenir, keşfeder ve değişir. Şiirde 

evreni kendi algı, düşünüş tarzı ve yaşam tecrübeleriyle tasarlayan ve yeniden 

doğuşu gerçekleştiren insan metaforu kullanılır. İnsan sözcüğü Arapça bir 

kelimedir; canlılar topluluğu ve ferdiyet anlamını taşır. “İnsan/ سان  اإلن

kelimesi ‘beşer, insan topluluğu’ anlamındaki ins/ س  kelimesinden ya da اإلن

‘unutan varlık’ manasındaki insiyân/ يان س عالن /kökünden fi‘lân اإلن  ف

vezninde türemiştir; çünkü o Allah’a verdiği sözü unutmuştur. Bir şeyi 

kendisine göstermek manasında înâs/ إل �س  kökünden türediği çünkü insana ا

pek çok şeyin gösterildiği de ifade edilmektedir. Yabani ve saldırgan olmanın 

zıddı olarak ‘alışmak, cana yakın olmak, uyum sağlamak’ anlamındaki üns/ 

س  mastarından türediği, ‘yaratılış itibariyle sosyal varlık’ olarak األن
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tanımlanmasının da buradan kaynaklandığı söylenmektedir. Ayrıca ‘çok 

hareket etmek’ manasındaki nvs/ وس  kökünden türediğini söyleyen diğer ن

bazı görüşler de bulunmaktadır.” (Narol, 2018: 479) Semavi dinlerde ve 

ezoterik öğretilerde insan evrenin yaratılış nedenidir. İnsan için yaratılış 

sorumluluk üstlenerek dünyaya geliş yolculuğudur. İnsanın sorumluluk 

almasıyla başlayan dünya hayatı tüm insan topluluğu için tekrar eden bir 

döngüdür. İlk günah ve Cennet’ten çıkış hadisesinde Âdem ve Havva’nın 

fiilleri insana sorumluluk beyanıdır. Âdem ve Havva’dan itibaren insanoğlu 

yolculuk metaforuyla dünyaya geliş deneyimini yaşar. Yaşamı boyunca 

gerçekleştirdiği fiillerle kendisi için bir derece kazanır. İnsan, yaratılış 

gerçeğinin öznesi ve nesnesidir. Edilgen kimliği kendini var etme 

deneyimiyle etkin özneye dönüşür. Varoluşunu öğrenme ve ruhsal dönüşüm 

olarak gerçekleştiren insan, tasavvuf felsefesinin işaret ettiği mükemmel 

insan örneğidir. Muhyiddin Abdal tasavvuf erbabı olarak derin bir söylemle 

“İnsan İnsan” şiirinde tasavvufun konusu olan özneyi/nesneyi ortaya koyar. 

Şiirde “şimdi bildim” öncelemesiyle yaratılışa dair gerçekler ortaya konulur. 

Şiir, arayış içindeki insanı, bilme yolculuğunun derinliklerine götürür. 

Tasavvuf felsefesinde insan merkezli söylem ve izlekler edebi türlerin 

konusudur.         

İnsan insan derler idi 

İnsan nedir şimdi bildim 

Can can deyu söylerlerdi 

Ben can nedir şimdi bildim 

İlk dörtlükte ve şiirin tamamında metafor durumundaki imaj/imge 

insan kavramıdır. İnsan dünyaya gelişiyle kendi yaratılış gerçeğine ulaşmaya 

çalışır; çabalarının sonucunda varoluş gayesini keşfeder. Tasavvufta Allah’ın 

sıfatlarının tecellisi olan insandaki hal değişimi/değişimleri işlenir. Hal 

değişimi, ruhsal bir uyanış ve öğrenme bağlamıyla yeniden doğuş temasıdır. 

Şiirde insan bedenen ve ruhen bilme yolculuğunun ana unsurudur. Şair, 

tasavvufun temel sorusu olan “insan nedir” sorusunu sormuş ve ulaştığı 

cevapları tasavvufi öğretilerle aktarmıştır. Tüm bu sorularla bir yolculuk ve 

deneyim olan yaşam tecrübeleri sunulur. Şair birçok arifin yaşam 

felsefesindeki gibi insanın ruh dünyasıyla keşfedileceğini mistik olarak 

deneyimlemiştir. Tasavvuf insanın duyu, izlenim ve içsel keşifle ruhsal 

birliğini bulma çabasıdır. Ruhunu/kendini bulan insan/özne, hakikate vakıf 

olur. İnsan, bilme ve öğrenme yolculuğuyla ne/kim olduğunu öğrenir. 
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Başlangıçta insanın durumu kaos şeklindeki bir bilinmezliktir. Bu durum ilk 

günahla düşülen hiçliğe bir vurgudur. Şaşkınlık ve hayret içindeki insanın 

kendine yolculuğu kimliğini bularak erginlenmesidir. İnsan nedir sorusunun 

cevabı mistik deneyimdeki ruhsal olgunluk aşamasıdır. İnsanın gerçek 

manasını bilmek kişinin kendilik bilincini tanıması, öğrenmesi ve bu 

deneyimi içselleştirmesiyle mümkündür. İnsan ve can kullanımı gerçek 

varoluş olan ruhsal dünyamıza vurgudur. Can kavramı, ruhu ifade eden ve 

gerçek manada insanı tanımlayan bir kavramdır. İnsan olma manasında 

tamlık, ruhsal ve bedensel boyutta erginlenmekle yeniden doğuş 

metaforudur. Şimdi de bilinen her şey insan için insan-ı kâmil olma 

yolculuğunun aşamalarından ve deneyimlerinden öğrenilir. Öğreten/öğretici 

ise insanın kendi tabiatıdır. Kendi tabiatını öğrenmek yeniden doğuş 

metaforuyla aslına/özüne vakıf olmaktır. Asli tabiatını keşfetmek ruhsal 

deneyimle kendilik/insan-ı kâmil bilincine ulaşmaktır.  

Kendüzünde buldu bulan 

Bulmadı taşrada kalan 

Mü’minin kalbinde olan 

İman nedir şimdi bildim 

Kendi olmak bilinci, yeniden doğuşun tasavvufi bir formudur. 

Kendini bilmek öğrenmek, dönüşmek ve yenilenmektir. Kendilik, gelişim 

ilkesiyle aşama kaydetme ve tamamlanma olgusudur. Benlik bilinci, insanı 

özneleştiren, derinleştirip geliştiren ve yeniden doğuşunu sağlayan bir 

aşamadır. Kendilik/benlik, insanın kendi üzerine olan düşüncelerini içerir. 

Kendini tanımak evreni ve yaratılış gerçeğini öğrenmektir. İnsanın anlam 

arayışının cevapları kendi yaratılışında ve özünde açıkça görülür. Yaratılışın 

sırrına ulaşmak insana bakmakla ve ondaki işaretleri görmekle mümkündür. 

İnsan asıl doğasına/tabiatına döndüğünde kendini, Yaratıcıyı ve Yaratıcının 

alametlerini görür. Tasavvufta kalp makamdır; bu makam imanın göstergesi 

ve yansımasıdır. Kalp, idrak etme bağlamıyla bir metafordur. Kalbe 

yansıyan/yansıtılan Allah’ın sıfatları idrak edilerek fiillere dönüşür. Kalp 

makamı, can ve ruhun tezahür ettiği bir derecedir ve her türlü isim ve 

sıfatların tecellisi işleviyle yeniden doğuşun güçlü temasıdır. İman inanma, 

yaşama ve içselleştirmedir; kişinin kendi algıları ve ruhsal deneyimleriyle 

kazanılır. İman, inanmak ve bu inanış doğrultusunda hayatını yaşamaktır. 

Kendilik bilincinde insan; çatışmalarından uzlaşı, öğrenme ve yenilenme 

döngüsüyle güçlenerek çıkar. Bu çıkış tasavvuf felsefesinde insan-ı 
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kâmil/mükemmel insan derecesine ulaşmakla yeniden doğuş metaforudur. 

Kendilik bilincine ulaşamayan kişiler ise yaratılıştaki gerçeğe erişemez. 

Dışarda kalmak görememek ve öğrenememektir. Ruha bakan özne kendiliği 

öğrenirken ötekileşen özneyse dışarıda kalır. Dışarıda kalmak hiçbir şeye ve 

yere ait olamamaktır. İman, inanarak güven duyma ve bu güvenle gerçek 

bilgeliğe ulaşmadır. Kendine dönen insan iman gücünün sunduğu değerlerle 

güçlenir ve her şeyden emin olur. Müminin kalbinde var olan iman, kişiyi 

gerçeğin algısına götürür. İman, insanın kendilik bilincine ulaşmasını 

sağlayan bir sığınak ve güçlü bir kaledir. Bu dörtlükte insan İslam inanışının 

kalben ve aklen onayı olan iman tefekkürünü, kendine yolculukla 

deneyimler.  

İnsan, yaratılışta ruhuna nefes üflenmesiyle güzelliğin metaforudur. 

Evrenin ve insanın varoluşu Allah’ın güzel sıfatının tecellisidir. Güzellik 

bakış, görme ve duyumsama anlamıyla dünyanın yaratılış gayesini ortaya 

koyar. Güzellik bir imgedir ve yaratılmış her canlı, kavram ve nesnede bu ruh 

bulunur. Kalp sevginin, merhametin, güzelliğin veya tam tersi değerlerin var 

olduğu bir metafordur. Kalpteki iyi veya kötü haller/fiiller, kişinin kendilik 

bilincine ulaşıp ulaşmamasıyla somutlaşır. Kutsal öğretilerde kötülük, 

iyiliğin varlığını güçlendiren ve ortaya çıkmasını sağlayan ikili zıtlık 

olgusudur. Kişi/insan, irade ve nefis terbiyesiyle iyiliği güçlendirerek insan-

ı kâmil yolculuğunu öğrenme ve dönüşme aşamalarıyla tamamlar. 

Tasavvufta kişiyi güzel hasletlerden uzaklaştıran nefis, yenilmesi gereken 

zorlu düşmandır; düşmanın yenilebilmesi için de güçlü bir irade/iman 

gerekir. İçeride veya dışarıda kalmanın ölçütü kalple idrak edilen iman 

derecesidir. Kalp ve ruh, nefsin üstündedir. Kalp hayati bir organ olması 

vasfıyla değerler düzleminde maneviyatın karşılığıdır. Kalp evdir ve içsel 

dünyayı temsil eder. 

Takvâ ehlinin sattığı 

Mü’minlerin ok attığı 

Münkirlerin şekk ettiği 

Güman nedir şimdi bildim 

Güman, zan ve şüphedir; zan tahmin, sanmak, düşünmek anlamlarını 

taşır. Güman, kötü zan ve şüpheye isnat edilir. Şüphe ve zan belirsizlik, kaos 

vb. kişiyi/insanı huzursuz eden durumlardır. Şair şüphenin ne olduğunu 

açıklarken takvâ ehli, müminler ve münkirler şeklinde toplulukları belirtir. 
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Güman karşısındaki inanış ve tutum her zümre için farklıdır. Takvâ ehlinin 

işinin olmadığı, iman sahiplerinin ok attığı, münkirlerin ise kayıtsız 

kalmadığı şüphenin nasıl bir durum olduğunu anlatır. İman, Allah’ın 

varlığına inanmak ve bu durumu akli ve sezgisel her yönüyle idrak etmektir. 

Akli ve sezgisel olarak varlığı öğrenen kişi/insan her bakımdan gerçeği görür. 

Şüpheye düşen kişi için iman etmek mümkün değildir. Mümin ve münkir 

zıtlığıyla iki topluluğun karşılaştırılması yapılır. Münkir, Allah’ın varlığına 

şüpheyle bakan varlıkla yokluğu arasında şüphe edendir. Münkirler Allah’ın 

varlığı ve ilahi düzeni karşısında şüpheye düşerek kaos döngüsünde 

kaybolurlar. Takvâ ehli, insan-ı kâmil mertebesiyle Allah’ın varlığında 

kendini ve evreni tanıyan ideal insan tipidir. Mümin yeniden doğuşu 

engelleyen zan ve şüpheden arınmış, Allah’ın varlığında kendini bulmuştur. 

Takvâ eden kullar/erenler için şekten şüpheden uzak manevi bir derece 

vardır. Bu derece sınavlar aşamasıyla arınarak/öğrenerek yeniden doğuşu 

gerçekleştirme kazanımıyla büyük ödüldür. Takvâ ehli, mürşit kimliğiyle 

kendini bilen ve yeniden doğuş deneyimini insanlara aktaran yüce rehberdir. 

Takvâ ehli, Allah’ın varlığında kendilik bilincine ulaşarak yeniden doğuş 

yolculuğunda ideal insanı sembolize eder. 

Bir kılı kırk yardıkları 

Birin köprü kurdukları 

Erenler gösterdikleri 

Erkân nedir şimdi bildim 

Erkân açar bir imajla bu dörtlüğün ana temasıdır. Tasavvuf yolunda 

ulaşılan kazanımlar, yaşam felsefesi olarak bir düzen oluşturur. Hayat bu 

kurallara göre yaşanır ve gerçek bir düzen inşa edilir. Erkân, erenlerin kılı 

kırk yararak düzenle köprü kurdukları tasavvufi yaşam biçimidir. Tasavvufi 

yaşam biçimi, inancın/inanışın uygulama haliyle deneyimlenmesidir. Erkân, 

aynı inançla bir araya gelen topluluğun oluşturduğu kural ve değerlerdir. Kılı 

kırk yarmak deyimi herhangi bir konuda enine boyuna ve her açıdan 

düşünerek konuyu ortaya koymaktır. Tasavvuf ehli hakikatin oluşturduğu 

bağlamı köprü sembolüyle birleştirir. Köprü birleştirme, bağlantı kurma ve 

iki şeyi kavuşturma bağlamıyla vahdeti/birliği sembolize eder. Erkân yol, 

düzen ve işleyiştir. Allah’ın sıfatları bu düzeni sağlayan ve işaret eden 

göstergelerdir. Erkân adap, doğru yol, düzen üzerine evrenin kuruluşunu 

içerir. Tasavvuf erbabının izlediği ve uyguladığı kararlarla yeniden doğuşu 

sağlayan bir düzen yaratılır. Düzen, Allah’ın/Bir’in bütünlüğünün 
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anlaşılmasıdır ve ‘Bir’ mistik öğretide Yüce ilkedir. Yüce ilke, Allah’ın 

birliğini ifade eden düzenin ve zıtların ahengidir. Zıtların ahenginde ikili 

karşıtlıklar bir bütünle düzeni inşa eder. İkilikler, tekliğin/vahdetin gücünü 

artırır. Evrendeki her şey varlığıyla Bir’in kudretine delalettir. Varlığın 

kaynağı Bir/Bilge gerçeğin kavranmasını sağlar. Bir ya da Bilge olarak 

sembolize edilen Yüce ilke, tasavvufta vahdet-i vücudun karşılığıdır. “Birlik 

felsefesine göre evren sevgiden yaratılmıştır. Birlik aşamasına ulaşan 

Tanrı’yı kendi içinde bulur ve kendisinin O’ndan bir parça olduğunu algılar, 

O’nunla bütünleşir. Tanrı’yı insanın gönlünde arar. Tanrı bütün varlıklarda 

kendini ortaya koyar. Aydınlanma yolunda olanlar için ‘Birlik’ bilincine 

erişmek temel amaçtır. Suret-i Rahman'ın insandaki tecellisi kalp makamıdır. 

Tasavvufta kendini yeniden doğurma sancısı, gerçek Yaratıcıya ulaştırır. 

Şüphe içindekiler ise Tanrı figürünü kendi yaratımlarıyla var eder. Rahmet 

insandaki hiçlik algısını yok ederek karşıtlık ilkesiyle birliğe ulaştırır. 

Hiçliğin de katmanları yokluğumuz ve hiçliğimiz Yaratıcı güçten gelir. 

Tasavvuf nefsin kınanmasıyla idrak ve gelişim sürecidir. Nefsini kınamak 

hiçliğini kabul ve asıl gerçeğe ulaşmadır. Ezoterik bakış açısında amaç 

‘Bir’in içinde yok olmak, erimek değil; birlikte bir bütün oluşturmaktır; ying 

ve yang gibi. Bu evrensel birlik; zaman ve mekandan özgürdür, kozmik bir 

şuuru idrak ediştir, ilahi sevgiyi içinde hissetmektir. Gönül gözünün 

açılmasıdır.” (Yüksel, 2017: 193) Yüce ilke Allah’ın birliğini ifade eden 

düzen ve zıtların ahengindeki ilahi güçtür. Burada tarikatların erkânın 

uygulanması ve devamlılığının sağlanmasındaki rolü de işlenir. Tarikatlar, 

toplumsal düzenin inşasında insanın aydınlanmasını sağlayan bir rol 

üstlenmiştir. Eren, Hakk yolunda maddi-manevi gerçeğe ulaşmış âlim kişidir. 

Erenlerin gerçeğin ortaya çıkmasında izledikleri yol ve uyguladıkları fiiller, 

erkân olarak ortaya konur. Muhyiddin Abdal da tarikat yolunda 

dervişlerden/erenlerden etkilenmiştir. Tarikat erenlerinin öncülüğünde 

yaratılış gerçeği insan-ı kâmil olma bilinciyle idrak edilir. Rehber/eren, 

yeniden doğuş yolculuğunda kişiye rehberlik eder. Erkân bu yolculuğun 

başarılması için takip edilecek yoldur.  
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Sıfat ile zât olmuşum 

Kadr ile berât olmuşum 

Hak ile vuslat olmuşum 

Mihmân nedir şimdi bildim 

Bu dörtlükte ayna metaforuyla kişinin kendini Bir’in varlığında 

buluşu işlenir. Edebiyatta ve tasavvuf felsefesinde insan güzelliğin 

ölçüsüdür. Tasavvufi görüşe göre Allah kendi güzelliğini tecelli ettirdiği 

insanı bir ayna olarak yaratır. Aynaya yansıyanlar özne/nesne bağlamıyla 

insanın kendi tabiatına dair gerçeklerdir. İnsan, Allah'ın 'en güzel suretinde 

yaratılmıştır ama tecellisi olmakla Zât'ı olmak aynı şey değildir. Muhyiddin 

Abdal, Zât’ı olmak aşamasına tasavvuf yolunu tutan erenleri örnek gösterir. 

Erenler yeniden doğuşu gerçekleştirerek çevresine de bilgi ve bilinç 

kazandırır. Zât, sıfatlarla belirlenen bir haldir. İnsanın kendinde keşfettiği 

değerlerin birlik halindeki durumudur. Zât bir şeyin kendisi, mahiyeti, 

hakikati anlamında mantık, felsefe ve kelâm terimidir. İnsan tecellidir ve 

tecelliyle gördüğü ise Allah’ın Zâtıdır. Sıfat ile zat olmak öğrenme ve 

erginlenme bağlamıyla yeniden doğuşun izleğidir. Allah’ın Kadr sıfatı/ismi 

insana değer, itibar, onur, şeref, meziyet, rütbe, derece vb. makamlar 

kazandırır. “Adlar arketiplere benzetilebilir, yaratıcı enerjinin, özel varlıklar 

oluşturmak üzere kanalize edildiği kalıplardır.” (Schimmel, 1982: 236) 

Yaratıcının tecelli ettiği güzel sıfatlarla kurtuluşa eren şair, bu durumla elde 

ettiği dereceyi övünçle ifade eder. Her şeyi kuşatan Rabbin rahmet sıfatı 

insanın ve evrenin yaratılış nedenidir. Muhyiddin Abdal, yaratılışın manasını 

öğrenmiş ve vuslat mertebesine ulaşmıştır. Bu aşama yeniden doğuş 

felsefesinde insan-ı kâmil bilincinin zirvesi olarak güçlü bir metafordur. 

Dünyanın bir misafirhane olarak görülmesi sevgiliye kavuşma arzusudur. 

Tasavvufta dünya hayatı geçici bir misafirlik sürecidir. Dünyanın geçiciliği, 

hakiki yurt vb. imgeler kişinin ait olmadığı mekândaki geçici yolculuğudur. 

İnsanın aradığı âşık-maşuk manzumuyla sembolik göstergedeki gerçek 

aşktır; gerçek aşk ebedi ve ezeli olan Allah aşkıdır. Gerçek aşka kavuşma 

yeniden doğuş metaforuyla vuslattır. Vuslat kavuşmak, buluşmak ve tanışık 

olmadır. Tasavvuf edebiyatında âşık ve maşuk manzumuyla işaret edilen 

vuslata kendilik bilinciyle erişilir. Bu metafor tasavvuf kültüründe yayılgan 

bir imgedir. Kendilik bilincine ulaşan tasavvuf ehli, Hakk aşkının özlemiyle 

bu dünyada misafir olduğunun bilincindedir. Misafirlik geçici olarak bir 

yerde bulunma aynı zamanda oraya ait olmama anlamını taşır. Kendini 
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bilmek yolculuğunu tamamlayan insan, dünya mekânında misafir olduğunu 

unutmaz ve asıl yurduna özlem duyar. İnsan yaratılış tabiatından gelen 

ölçülerin manasına kavuşursa kendisinden sonsuzluğa açılan asli eksenini 

bulur. Vuslatı deneyimleyen âşık, erişme kavuşma ve sevdiğinde var olma 

bilinciyle bu dünyaya meyl etmez.  

Muhyeddin eder Hak kadir 

Görünür her şeyde hâzır 

Ayan nedir pinhan nedir 

Nişan nedir şimdi bildim 

Son dörtlükte insanın gerçeği arayışında ulaştığı derece gösterilir. 

Arayış yolculuğunda varlığın birliğine ulaşma aşamasıyla insan, kendi anlam 

arayışını tamamlar. Şairin mahlasıyla kendine hitap ettiği bu bölüm hakikat 

bilgisinin akıl ve kalp ile idrak edilişidir. Allah’ın isim ve sıfatlarıyla idrak 

etme yolculuğunu tamamlayan Muhyiddin Abdal, parçalarda bütünü görür. 

İnsan insan dedikleri Allah’ın birliğini ifade eden bir metafordur. Bu 

durumun manası aklen ve kalben okunursa sırlar aralanacak Yaratıcıya 

ulaşılacaktır. Rabbin cömertliği, kullarına merhamet etmesi ve yaratılmış en 

şerefli mahlukât olma derecesini takdir etmesidir. Allah’ın sıfatları ruhundan 

bir parça olan insanda ortaya çıkar. Görünen her şey varlığı sonsuz ve eşsiz 

Yaratıcının bilinmesini sağlar. İnsan için deliller her şeyde ve her yerde bir 

işaretle tanınır kılınır. Bu durum aynaya yansıyan gerçeklikle Zât’ın 

görülmesini sağlayan delillerdir. Zât, kimliğin somutluk kazandığı bilindiği 

bir varlığı işaret eder. Muhyiddin Abdal tasavvuf ehlinin ulaştığı/gördüğü 

sırrın vahdet olduğunu ‘bildim’ öncelemesiyle ifade eder. Kendi olma 

yolculuğunda açık, sırlı veya işaretlerle her yerde ve her şeyde Allah’ın 

varlığına ulaşılır. Yolculuğunu başlangıç noktasına ulaşarak nihayetlendiren 

şair, devir nazariyesini ve seyri sülük ilgisini aktarır. Seyri sülük yolculuğu 

bakmak ve görmek fiilleriyle yaratılışa dair manayı öğrenme olarak işaret 

edilir. Devir nazariyesi tamamlanış döngüsüdür, bu süreçte seyri sülük eden 

tasavvuf erbabı mana içinde yolculuk eder. Doğru bakan her yerde ve her 

şeyde Rabbini görür. Bu düşünce “Ben kullarıma şah damarından daha 

yakınım.” ayetiyle de bağlantılıdır. Ehli hakikat sırları ve görünenleri her şeyi 

idrak edendir. Sıfatlar, varlığın evrende ve insanda okunan sembolik 

göstergesidir. Sıfatların tecellisi insandır. Allah’ın Kadir ismi yapmaya gücü 

olan ve bir düzen içinde her şeyi takdir eden anlamındadır. İnsan, varlık ve 

yokluk arasında kendini bulmaya çalışır. Muhyiddin Abdal insana ve ruhuna 
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yöneldikçe parçalanır bu parçalanış gerçeğe ve mutlak Bir’e ulaştıran insan-

ı kâmil derecesiyle yeniden doğuş metaforudur.  

SONUÇ  

Tasavvuf, İslam felsefesinin kural, uygulama ve öğretileriyle gelişen 

mistik bir öğretidir. Tasavvuf, düşünce sisteminin kural ve uygulamalarla 

yaşamı/insanı bir düzen içinde inşa etmesidir. Yeniden doğuş metaforu 

insanın tabiat döngülerini sembolik bir yolculukla tecrübe etmesidir. Tecrübe 

ve öğretilerle varlığa ulaşma ve kendini bulma yolculuğu olarak sembolik 

değerlere sahiptir. Sembolik yolculuğun aşamaları ve uygulamaları edebi 

formlarla bir geleneğe dönüşür. Tasavvuf, bu bağlamda yolculuk metaforuyla 

kişinin asıl doğasını ve yaratılış gerçeğini insan-ı kâmil mertebesine ulaşarak 

öğrenmesidir. Tasavvufta insan-ı kâmil mertebesi mistik öğrenme, ruhsal 

değişim ve dönüşümle ulaşılan nihai bir menzildir. Her sembolik yolculukta 

amaç bir menzile ulaşma bağlamına sahiptir. Tasavvuf öğretilerinde menzil, 

kişinin vahdet-i vücut manasına kavuşması ve bu manada varlığını 

keşfetmesidir. Varlığın birliği, tasavvuf ve edebiyat çevrelerinde 

önemsenmiş ve bu düşünce bir mana iklimi olarak edebi eserlerde 

okunmuştur. Manayı görmek seyri sülük yolculuğuyla özüne/varlığına 

dalmak ve kendini/evreni keşfetmektir. Kendilik yolculuğunda insan 

Yaratıcının varlığında bulduğu özle yeniden doğuşunu mükemmel insan 

tipiyle gerçekleştirir. Tasavvuf felsefesinde insanın arınarak öğrenmesi 

gerekilen bilgiler, yeniden doğuşa ulaştıran aşamalardır. Tasavvuf 

mertebeleri işlevselliğiyle yeniden doğuşu sağlayan aşamaları içerir.  

 Tasavvuf ekolünde bilgiyle gelişmek, dönüşmek ve öğrenmek 

önemlidir. Tasavvuf ehli nefsini yenerek, arınma ve dönüşme evreleriyle 

yeniden doğuş döngüsünü gerçekleştirir. İnsan kendilik kazanımıyla arınır, 

gelişir ve yeniden doğuşu bir döngü olarak sürdürür. İnsan, kendilik bilincine 

ulaşma aşamasıyla yeniden doğuşun ezeli bir metaforudur. İnsan İnsan şiiri 

tasavvuf yolunun anlam arayışını içselleştiren insanı konu edinir. İnsan, 

kâinatın ve tüm sırların açıldığı/toplandığı bir göstergedir. Şiirde bu nokta 

öğrenme yolculuğuyla ayna metaforu olarak sunulur. Şiirde tasavvuf 

erbabının kim olduğu kendilik ve kendini bilmek hakikati anlamlandırılır. 

Allah’ın sıfatları en şerefli mahlukât olarak yaratılan insanda ortaya çıkar. 

Zât’ın görülmesini insan tecelli olarak sağlar. Zat, kimliğin somutluk 

kazandığı bilindiği bir varlığı işaret eder. Yaratıcı güce ulaşma aşama ve 
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mertebeleri Zât’ın insanda tecelli etmesiyle sunulur. Şiirde ana izlek insanın 

kendini tanıması, ezoterik bilgiyle tasavvuftaki varoluş gerçeğine vakıf 

olmasıdır. İnsan öğrenen ve öğreten nesneler belleğiyle kendilik bilincinin 

karşılığıdır. Şiirde kendi olmak bilinci nesneler belleği metaforuyla bir döngü 

olan varlığın tekliğine/birliğine ulaştırır. Bilmek, aşama aşama yeniden 

doğuşu somutlaştıran ruhsal bir tamamlanıştır. Şiirde Muhyiddin Abdal 

insana ve ruhuna yöneldikçe parçalanır; bu parçalanış gerçeğe ve mutlak 

Bir’e ulaştıran yeniden doğuş metaforuyla döngünün devam etmesidir. Nesne 

benliği ortak hafızada bilinen karşılaşıldığında benzer tepkiler verilen durum 

ve olgulardır. Tasavvuf ehli her öğrenme yolculuğunda mutlak hakikate 

ulaşarak yeniden doğuşu döngü olarak deneyimler. ‘Şimdi bildim’ 

öncelemesi tasavvufun yeniden doğuş öğretisiyle öğrenme, hakikate ulaşma 

ve insan-ı kâmil olma derecesidir. Öğrenme yolculuğuyla keşfedilen 

benlik/öz, insanoğlunun yolculuğundaki nihai ve döngüsel hedeftir. Kendini 

tanımak/bilmek ve kendine yolculuk etmek varlığın manasını okumak 

işleviyle yeniden doğuş metaforudur. 
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GÜVERCİN DESTANI'NIN KAYNAĞI MESELESİ VE 

AHMED-İ CÖMERD İLE GÜVERCİN HİKȂYESİ 

Soner ATALAN  

1. GİRİŞ

Dinî-Tasavvufî Türk Halk Edebiyatı bünyesinde bulunan Eski Oğuz 

Türkçesi ile yazılmış mühim eserlerden birisi Güvercin Destanı’dır. Kirdeci 

Ali tarafından 14. yüzyılda yazıldığı düşünülen Güvercin Destanı Anadolu 

sahasında özellikle Mevlid kitaplarının sonunda Kesikbaş Destanı, Ejderha 

Destanı, Geyik Destanı gibi anlatılarla birlikte yazılmış ve bunun yanında 

sözlü kültürde de yer edinmiştir (Tören, 2006: 178). 

1.1.Anadolu Sahası Güvercin Destanı  Nüshalar ı  

Güvercin Destanı’nın Nuruosmaniye Kütüphanesinde bulunan 

nüshası hakkında Amil Çelebioğlu, eserin Kirdeci Ali tarafından yazıldığını 

ve Kirdeci Ali’nin mevlevî olmasının muhtemel olduğunu öne sürmektedir 

(Çelebioğlu, 1999: 77). 

Güvercin Destanı’nın Türk Tarih Kurumu nüshasını Şükrü Elçin 

metin olarak yayıma hazırlamıştır (Elçin, 1982). Nurettin Albayrak 

tarafından hazırlanan Dinî Türk Halk Hikȃyelerinden Geyik, Güvercin ve 

Devve Hikȃyeleri başlıklı yüksek lisans tezinde Güvercin Destanı 

incelenmiştir (Albayrak, 1993). Hatice Tören, Süleymaniye Kütüphanesi 

Hacı Mahmud Efendi bölümünde bulunan Mevlid kitabının 58a-59b 

varakları arasında yer alan Güvercin Destanı nüshası Kirdeci Ali, Dasıtan-ı 

Hamame-i ‘Ar’ar başlıklı makalede çeviriyazı aktarımı ve Türkiye 

Türkçesine aktarımı ile birlikte vererek yayımlamıştır (Tören, 2006). Namık 

Aslan tarafından Güvercin ve Geyik Destanları metinleri de verilerek 

 Arş. Gör., Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 
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incelenmiştir (Aslan, 2006). Mahfuz Zariç Güvercin Destanı-Dasıtan-ı 

Gögercin başlıklı makalesinde destanın kurgusundaki dinamikler üzerinden 

sözlü kültür ürünü olma durumunu incelemiştir (Zariç, 2013). Muhammet 

Kuzubaş kaleme aldığı Manzum Bir Destan Kitabı başlıklı makalede 

Güvercin Destanı’nı da ele almıştır (Kuzubaş, 2008). Osman Erciyas ve 

Duygu Oruç ise Anadolu sahasındaki Güvercin Destanı nüshalarının 

mukayese edildiği bir makale yayımlamışlardır. (Erciyas, Oruç 2013).  

1.2.  Mahtumkulı  Varyantı   

Yukarıda belirtilen çalışmalara konu olan Anadolu sahası Güvercin 

Destanı nüshalarında anlatı Hz. Muhammet etrafında şekillenmektedir. 18. 

yüzyıl Türkmen şairi olan Mahtumkulı’nın Gökçe Kepter veya Gökçe 

Güvercin olarak başlıklanan destanında ise aynı anlatı Hz. Ali etrafında 

gelişmektedir (Karasoy, 20019). Mahtumkulı’na ait Güvercin Destanı, 

Yakup Karasoy tarafından Güvercin Hikȃyesinin Hz. Ali Değişkesi başlıklı 

makalede Anadolu sahasındaki nüshalardaki olay örgüsü ile mukayese 

edilerek incelenmiştir (Karasoy, 2019). 

Güvercin Destanı’nın tüm bu nüshalarındaki anlatı özetle şöyledir: 

Hikâyede Hz. Muhammet veya Hz. Ali’nin mescitte olduğu bir anda 

doğandan kaçan bir güvercin Hz. Muhammed veya Hz. Ali’ye sığınmak ister. 

Destandaki ana karakter Anadolu sahasındaki nüshalarda Hz. Muhammed 

iken Mahtumkulı nüshasında Hz. Ali’dir ama güvercin ve doğan sabittir. 

Doğan ve güvercinin ikisi de çocuklarına rızık götürme derdindedir. Doğan, 

güvercin ve Hz. Muhammed veya Hz. Ali arasında diyalog gelişir. Hz. 

Muhammed veya Hz. Ali kendilerine sığınan güvercini doğana vermek 

istemez. Hz. Muhammed veya Hz. Ali bu konuda doğana kendi vücutlarından 

et kesip vermeyi teklif eder. Hz. Muhammed veya Hz. Ali tam bıçakla 

bacaklarından et kesecekken Allah’ın emriyle bıçak kesmez ve hikâyenin 

sonunda güvercin ve doğan Mikâil, Cebrail’e dönüşerek Allah’ın emriyle 

kendilerini sınamak için geldiklerini belirtip ortadan kaybolurlar. (Karasoy, 

2019, Tören, 2006, Albayrak, 1993, Aslan, 2006). 

Yukarıda zikredilen çalışmalarda Güvercin Destanı ele alınırken bu 

anlatının kökenine ve kaynağına dair verilere rastlanmamıştır. Sadece 

Nurettin Albayrak’ın çalışmasında Albayrak, Türk halk anlatılarındaki don 

değiştirme, kuş donuna girme motifleri ile bağlantı kurarak İslamiyet öncesi 

Türk kültürü ve şamanlık kavramlarıyla bağlantı kurmaya çalışmıştır ve 
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anlatının İslami çevre içerisine giren Türk kültürünün ortaya çıkardığı bir 

ürün olma ihtimali üzerinde durmuştur (Albayrak, 1993: 71-74). 

2.  Don Değişt irme Motifi  

Güvercin Destanı anlatılarında dikkat çeken unsurların başında 

Mikâil ve Cebrail’in güvercin ve doğan şekline girerek, diğer bir tabirle 

güvercin ve doğan donuna girerek Hz. Ali veya Hz. Muhammed’i 

sınamalarıdır. 

Don değiştirme, Türk anlatılarında genel olarak Allah’ın isteği ile 

önemli bir kulun ödüllendirilmesi, cezalandırılması, sınanması, kurtarılması 

ya da hakikate ermesi durumlarında ortaya çıkmaktadır. Türk menkıbe, masal 

ve efsanelerinde genel olarak geyik ve kuş donuna girmek ön plana 

çıkmaktadır. Kuşlardan da özellikle güvercin donuna girmek, anlatılarda ön 

plana çıkmaktadır (Ocak, 2002: 207). Kaygusuz Abdal’ın Şeyhi olan Abdal 

Musa merkeze alınarak oluşturulan anlatıda Abdal Musa’nın bir ahu donuna 

girmesi, Sultan Şucauddin’in Baba Haki ve abdalları kurtarmak için geyik 

donuna girmesi 13. veya 14. yüzyıla ait olduğu düşünülen Anonim Tefsir’de 

bulunan Hz. Hamza ve geyik hikayesinde vuku bulan geyik donuna girme, 

Mevlid nüshalarında bulunan Hikayet-i Geyik mesnevilerinde Hz. 

Muhammed merkeze alınarak oluşturulan anlatıda bulunan geyik donuna 

girme hadiseleri buna örnek olarak gösterilmektedir (Ocak, 2002: 207-215) 

Kuş donuna girme ile ilgili olarak da Menakıb-ı Hacı Bektaş Veli’de Hacı 

Bektaş Veli’nin şahin donuna girerek Horasan’da Ahmed Yesevi’nin 

devamcılarını kurtarmak için kafir Bedahşan ile savaşmaya gitmesi, yine 

Hacı Bektaş Veli’nin Ahmet Yesevi’den icazetle, Rum diyarına güvercin 

donuna girerek gelmesi, Rum erenlerinin de onu engellemek için Hacı 

Dogrul’u doğan donunda göndermeleri, Vilayetname-i Hacım Sultan’da ise 

Hacım Sultan ve Hacı Bektaş Veli’nin güvercin donuna girerek Rum diyarına 

uçması, Dede Korkut hikayelerinde Azrail’in Deli Dumrul’un elinden 

güvercin donuna girerek kurtulması, Güvercin Destanı anlatılarında da 

Mikail ve Cebrail’in güvercin ve doğan donuna girmesi örnekleri mevcuttur. 

(Ocak, 2002: 219-223). 

Verilen bu örneklerdeki don değiştirme motifinin kökeninin J. Poul 

Roux tarafından Türk Şamanizm’i olduğu ileri sürülmektedir (Roux, 1966: 

285). İrene Melikoff da Türk Sufizmindeki unsurlar arasında İslamiyet öncesi 

Türk inancı ve Uygur Budacılığının izleri olduğunu işaret etmektedir 

(Melikoff, 1993: 43, 178). 
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Saadet Çağatay ise geyik donuna girme anlatılarının Budizm 

üzerinden Türk edebiyatına girdiğini düşünmektedir. Çağatay’a göre geyik 

donuna girme anlatılarının temelini Buda’nın Catakaları oluşturmaktadır. 

Eski Uygur Türkçesi’ne de tercüme edilmiş olan Kral Kosola ve Kral 

Dantipala Catakalarında Buda’nın ceylan olarak tezahür etmesi yani ceylan 

donuna girmesini örnek göstermektedir. Çağatay’a göre 13. veya 14. 

yüzyılda yazıldığı düşünülen Anonim Tefsir’de bulunan Hamza ve Geyik 

Hikayesi de Dantipala Catakasının İslami unsurlara göre düzenlenmiş bir 

değişkesidir (Çağatay, 1956: 153-154). Yine Çağatay tarafından Mevlid 

nüshalarında bulunan Hz. Muhammet merkeze alınarak oluşturulan Geyik 

Destanı anlatılarının temelinin de Kral Brahmadotta Catakası olduğu ileri 

sürülmektedir (Çağatay, 1953: 95-96). 

Emel Esin ve Eliade de Köktürklere kadar uzanan kuş donuna girme 

inanışının yine Hinduizm ve Budizm çevresinde oluşmuş anlatılara 

dayandığını düşünmektedir. Hint edebiyatına ait bu anlatılarda da Buda’nın 

ve azizlerin kuş donuna girdikleri görülmektedir (Esin, 1979: 21, Eliade, 

1974: 317). 

3.  Tûtînâme’de Bulunan Hz.  Musa ve Güvercin 

Hikayes i  

Güvercin Destanı Hz. Muhammet veya Hz. Ali etrafında kurgulanıp 

Mevlid kitaplarının sonuna yazılan ve Mevlid metinlerinden sonra okunan bir 

anlatı olmasından daha önce Fars edebiyatındaki Tûtînâme adıyla bilinen 

eserde karşımıza çıkmaktadır. Tûtînâme’de çerçeve hikȃye tekniğiyle 

oluşturulmuş hikȃyelerden biri olan Hz. Musa ve Güvercin Hikȃyesi 

başlığıyla bulunan hikȃye Güvercin Destanı ile olay örgüsü bakımından aynı 

olup sadece Hz. Muhammet veya Hz. Ali etrafında değil Hz. Musa etrafında 

gelişen bir anlatıdır. Tûtînâme’de Hz. Musa etrafında gelişen hikȃye özetle 

şöyledir: 

Güvercin bir doğandan kaçarak Hz. Musa'ya sığınır ve onu 

kurtarmasını söyler. Hz. Musa, onu elbisesi altına alır, ardından bir doğan 

gelir ve Hz. Musa'dan güvercini ister. Doğan ile Hz. Musa arasında diyalog 

gelişir. Hz. Musa güvercini vermek istemez ve doğanın da aç kalmaması için 

vücudundan güvercin kadar et kesip doğana vermek ister. Tam bu sırada 

doğan kendisinin Mikail güvercinin de Cebrail olduğunu ve Allah tarafından 

kendisini sınamak üzere gönderildiklerini açıklar. Hikȃyenin sonunda iki 

melek de gözden kaybolur (Sona, 2012: 300-301). 
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Tûtînâme’de bu şekilde bulunan Hz. Musa ve Güvercin Hikȃyesi de 

Güvercin Destanı’nın Hz. Musa etrafında gelişen ve daha eski bir varyantı 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Tûtînâme’nin Farsça olarak günümüze kadar 

ulaşan üç farklı nüshası bulunmaktadır. Bunlardan ilki Çihil Tûtî-yi Âmiyâne, 

ikincisi İmam b. Muhammed’in Tûtînâme’si ve üçüncüsü de Nahşebî’nin 

Tûtînâme’sidir. Bunlar dışında yine Farsça Ebu’l-fazl Mübârek’in 

sadeleştirdiği Tûtînâme çevirisi ve Muhammed Kâdirî’nin otuz beş bölümden 

oluşan Tûtînâme’si bulunmaktadır. Farsça en eski Tûtînâme, kaynağı kesin 

olarak bilinmemekle birlikte en düzenli olanı 1330 tarihli Şeyh Ziyȃeddin 

Nahşebî’nin Tûtînâme’sidir (Sona, 2012: 2). 

Tûtînâme daha sonra 15 veya 16. yüzyıldan itibaren Farsçadan 

Türkçeye farklı zamanlarda tercüme edilerek Türk edebiyatı içerisinde de yer 

edinmiştir (Sona, 2012: 8). Türkçeye tercümelerde de Hz. Musa ve Güvercin 

Hikȃyesi konusu, karakterleri ve olay örgüsü bakımından Farsçası ile aynıdır. 

Fars edebiyatında 14. yüzyıldan önce görülmeye başlayan Tûtînâme’ler 

içerisinde yer alan Hz. Musa ve Güvercin Hikȃyesi Türk edebiyatında 

Tûtînâme tercümelerinden önce Güvercin Destanı metinleriyle giren aynı 

anlatının birer değişkesidir.  

Güvercin Destanı’nda bulunan anlatının kökenine dair incelemeye 

devam edebilmek için Fars edebiyatında Tûtînâme olarak bilinen eserin Hint 

kökenli Sanskritçe kaynaklarını teşkil eden metinleri incelemek 

gerekmektedir. 

4.  Sanskritçe Şibi Cataka  Anlatısı  

Tûtînâme, Sanskritçe Şukasaptati (Papağanın Yetmiş Hikayesi) adlı 

bir çerçeve hikȃye içinde bir dizi eğlendirici, öğüt verici masalsı hikȃyelerin 

bulunduğu eserin Farsçaya tercümesidir (Sona, 2012: 1). Şukasaptati 

Farsçaya Tûtînâme adıyla tercüme edilirken Pançatantra (Beş 

Kitap),Vetalapançavimşati (Hortlağın Yirmi Beş Masalı) isimli masal ve 

hikayelerden oluşan eserlerden, Mahabarata’daki anlatılardan ve çeşitli 

Budist Catakalarından alınan masal ve efsanelerle de genişletilmiştir. Bunun 

yanında Şukasaptati’de bulunan masalların bazıları da yine Mahabharata, 

Pançatantra, Vetalapançavimşati’den alınmıştır. Örneğin, Aslan ve Tavşan, 

Demir Tartıyı Yiyen Fare, Maymun ve Timsah gibi masallar Pançatantra’dan 

Şukasaptati’ye geçen anlatılardır. (Kaya, 2020). Hindu ve daha sonra Budist 

kaynaklı unsurların da bulunduğu Hint anlatılarının yer aldığı bu kaynaklar 

Sanskritçeden Farsçaya tercüme edilirken İslamî motifler, ayetler, hadisler, 
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kıssalar ve sosyo-kültürel yapının diğer ürünleri de metnin içerisine dahil 

olmuştur. Farsça Tûtînâme metinlerinde bulunan Hz. Musa ve Güvercin 

Hikȃyesi de Sanskritçeden Farsçaya tercüme esnasında İslamî motiflerle 

İslamî çevreye uyarlanmış bir hikȃyedir. Tûtînâme’nin Hz. Musa ve Güvercin 

Hikȃyesi, Tûtînâme’ye kaynaklık eden Sanskritçe Mahabharata isimli eserde 

ve çeşitli Cataka eserlerinde Şibi Cataka anlatısı olarak bulunmaktadır. 

Mahabharata’nın üçüncü kitabı olan Vana Parva’nın Tirthayatra Parva 

bölümünde (Ganguli, 2013: 269-273) ve Budist Şibi Cataka (Rouse, 1901: 

250-256) metinlerinde Kral Şibi ve güvercin hikȃyesi anlatılmaktadır. 

Sanskritçe Şibi Cataka hikȃyelerindeki Kral Şibi ve güvercin anlatısı 

şöyledir: 

Doğandan kaçan bir güvercin Kral Şibi’ye sığınır. Kral Şibi 

kendisine sığınan güvercine korkmamasını, kendisini koruyacağını söyler. 

Ardından doğan gelir güvercini ister. Kral Şibi ve doğan arasında diyalog 

gelişir. Kral Şibi güvercin yerine kendi taze etinden vermeyi teklif eder. 

Doğan da bu teklifi kabul eder. Kendine sığınan güvercini korumak için Kral 

Şibi vücudundan, özellikle bacağından et parçası keserek doğana verir ve 

güvercini korumuş olur. Doğana vücudundan et parçası verirken verdiği etin 

güvercinin ağırlığından az olmaması için adil bir biçimde eti tartmaya özen 

gösterir. Tartıya vücudundan ne kadar et kesip koysa yine de güvercinin 

ağırlığına ulaşamaz ve Kral Şibi iskeletine kadar vücudundan et parçaları 

kesip doğana verir. Bunun üzerine doğan Indra adlı ilaha ve güvercin de Agni 

adlı ilaha dönüşerek Şibi’yi sınadıklarını bildirirler (Gaál, 2017: 2-4). 

4.1.  Şibi Cataka Tasvirleri  

Kral Şibi ve güvercin hikȃyesi Sanskritçe kitaplar haricinde kabartma 

ve duvar resimlerinde de bulunmaktadır. Hindistan’ın Amaravati şehrinde 

bulunan 3. yüzyılda kireç taşına oyulmuş duvar süslemesinde Şibi Cataka’nın 

aşamaları işlenmiştir. Aşağıdaki görüntü British Museum’da 

sergilenmektedir. (British Museum IM 1876: 82) (URL-1) 
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Şekil 1. Hindistan’ın Amaravati Şehrinde Bulunan 3. Yüzyılda Yapılmış Şibi Cataka Tasviri. 

 

Bundan başka Çin’in Dunhuang bölgesinde bulunan Magao 

mağaraları ya da Bin Buda mağaraları olarak bilinen mağaralardaki duvar 

resimlerinde de Şibi Cataka anlatıları duvarlara işlenmiştir. 4. yüzyılda 

yapılan ve 14. yüzyıla kadar çeşitli dönemlerde düzenlenen bu mağaralardan 

254. ve 275. mağaralarda Şibi Cataka tasvirleri mevcuttur (Wu, 2008: 188). 

254. mağarada bulunan tasvirlerde kendisine sığınan güvercini 

korumak için doğana kendi etinden kesip veren Kral Şibi’yi konu edinen Şibi 

Cataka anlatısından dokuz sahne resmedilmiştir. Hikȃyenin dokuz sahnesini 

muhteva eden tasvir şöyledir (Wu, 2008: 188): 

(Kullanılan görseller Mıng-Kuo Wu tarafından Washinton Devlet 

Üniversitesi Antropoloji Bölümü bünyesinde doktora tezi olarak hazırlanan 

Dunhuang’daki Mogao mağaraları ya da Bin Buda mağaraları olarak bilinen 

yerdeki duvar resimlerindeki hikayeleri incelediği The Cataka Tales Of The 

Mogao Caves, Chına In Anthropologıcal Perspectıve başlıklı çalışmadan 

alınmıştır.) (Wu, 2008). 
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Şekil 2. Bin Buda Mağaralardan 254. Mağarada Bulunan Şibi Cataka Tasviri-Çin’in 

Dunhuang. 

Bu tasvirde bulunan Şibi Cataka anlatısının sahneleri ise sırasıyla 

şöyledir: 

1. Sağ üstte bir güvercini kovalayan bir doğan vardır. (Wu, 2008: 

189-195) 

 
Şekil 2.1. 254. Mağarada Bulunan Şibi Cataka Tasvirinde 1. Sahne 

2. Oturur durumda olan Kral Şibi’nin kucağıdaki avcunun içine 

sığınmış bir güvercin vardır. (Wu, 2008: 189-195) 
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Şekil 2.2. 254. Mağarada Bulunan Şibi Cataka Tasvirinde 2. Sahne 

3. Sağ altta doğan kendisinin avı olan güvercini Kral Şibi’den 

istemektedir. (Wu, 2008: 189-195) 

 
   Şekil 2.3. 254. Mağarada Bulunan Şibi Cataka Tasvirinde 3. Sahne 

4. Kral Şibi güvercini korumak için doğana etini sunmaya karar verir. 

(Wu, 2008: 189-195) 

 
Şekil 2.4. 254. Mağarada Bulunan Şibi Cataka Tasvirinde 4. Sahne 

5. Sağ altta bulunan bir görevli doğana verilmek üzere kralın sol 

bacağını kesmektedir ve onun yanında başka bir kişi elinde terazi ile kraldan 
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kesilen etin güvercine denk gelip gelmediğini kontrol etmektedir. (Wu, 2008: 

189-195) 

 
Şekil 2.5. 254. Mağarada Bulunan Şibi Cataka Tasvirinde 5. Sahne 

6. Sol altta ise üç kadın hissettiği acı ve üzüntüyü göstermektedirler. 

(Wu, 2008: 189-195) 

 
Şekil 2.6. 254. Mağarada Bulunan Şibi Cataka Tasvirinde 6. Sahne 

7. Kral Şibi’nin bu fedakarlığı karşısında ilahlar Kral Şibi’den 

memnun olmaktadır. (Wu, 2008: 189-195) 
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Şekil 2.7. 254. Mağarada Bulunan Şibi Cataka Tasvirinde 7. Sahne 

8. Kral Şibi’den kesilen et hiçbir zaman güvercinin ağırlığına denk 

gelmez ve kralın eti kemiklerine kadar kesilir. (Wu, 2008: 189-195) 

 
Şekil 2.8. 254. Mağarada Bulunan Şibi Cataka Tasvirinde 8. Sahne 

9. Son olarak güvercin İndra isimli ilaha ve doğan da Agni isimli 

ilaha dönüşmektedir. (Wu, 2008: 189-195) 

 
Şekil 2.9. 254. Mağarada Bulunan Şibi Cataka Tasvirinde 9. Sahne 

Görüldüğü üzere 254. mağarada bulunan tasvirde yer alan Kral Şibi 

ve güvercin anlatısı Sanskritçe metinlerde yer alan Şibi Cataka anlatısı ile 

örtüşmektedir. 

275. mağarada bulunan sanat eserleri üzerine yaptığı incelemede 

sanat tarihçisi Emel Esin şu değerlendirmelerde bulunmuştur: 
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“"öy" 275'in duvarları, yine aynı derin kırmızı renkde resimler ile 

kaplanmış, Mevzû Cataka'lar, yani Burkan Şakyamuni'nin evvelki hayatlarının 

menkibeleridir. Menkibelerden biri Kral Şibi hikâyesidir. Kral Şibi bir güğercini 

yemek isteyen bir yırtıcı kuşdan güğercini kurtarmak için bacağının kesilmesine 

ve et olarak yırtıcı kuşun önüne atılmasına râzı olmuşdur. Sarı saçlı hanımı diz 

çökmüş ayakda bir toyin ile birlikde duâ etmekde, apsara'lar uçuşmakdadır. 

Soper şuna dikkati çeker: Çin san'atının yeknesak şekilleri yerine, Tsü-k'ü'lere 

atf edilen bu resimlerde kuvvetli bir ifâde arzusu hissedilir. Cesûr Kral Şibi, hafîf 

bir tebessüm ile, hiç tınmadan, bacağını kesilmeğe uzatmış ve kesilmek 

ameliyyesi, Soper'in tabîri ile, "korkunç bir realism" ile îfâ edilmekdedir. Bu 

sahneye şâhid olan râhibin iztirâbı, alnındaki kalın çizgiler ile gösterilmiş. Yine 

Soper'in fark ettiği bir husûsiyet vardır. Tsü-k'ü'lere atfedilen bu Cataka 

resimlerinde, hikâye sırası, Çin usûlünde sağdan sola değil, soldan dağa 

dizilmişdir” (Esin 1971: 323-324) 

Emel Esin’in sanat teknikleri bakımından da Köktürklerin ataları 

olan Tsü-k’ü’lere atfedildiğini belirttiği 275. mağarada bulunan Şibi Cataka 

tasviri şöyledir (Esin, 1971: 334): 

 
Şekil 3. Bin Buda Mağaralardan 275. Mağarada Bulunan Şibi Cataka Tasviri-Çin’in 

Dunhuang. 

Tüm bu verilerin gösterdiği gibi Güvercin Destanı anlatısı milattan 

önce 9. ve 4. yüzyıllar arasında oluştuğu düşünülen Mahabarata’dan itibaren 

takip edilebilen Şibi Cataka anlatısının Farsça’ya Tûtînâme’nin bir bölümü 

olarak tercüme edilmesiyle birlikte Kral Şibi ve güvercin hikȃyesi İslamî 
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kültür çevresine uyarlanarak Hz. Musa ve Güvercin Hikȃyesi’ne evrilmiştir. 

Türk Edebiyatında karşımıza çıkan Güvercin Destanı metinleri de yine 

İslamî versiyonlar olmasıyla birlikte anlatının merkezindeki karakter Hz. 

Muhammet veya Hz. Ali’ye dönüşmüştür.  

5.  Ahmed- i Cömerd ile Güvercin Hikȃyes i  

Kral Şibi, Hz. Musa, Hz. Muhammed ve Hz. Ali merkeze alınarak 

oluşturulan Güvercin Hikȃyesi versiyonlarına ek olarak bu bildiri ile ilk defa 

tarafımızca bahsedilecek olan Karışık Tarihî Lehçeli Vatikan Yazması olarak 

tavsif ettiğimiz eserde Ahmed-i Cömerd ile Güvercin Hikȃyesi 

bulunmaktadır.  

Karışık Tarihî Lehçeli Vatikan Yazması olarak tavsif ettiğimiz bu 

yazma Vatikan Apostalik Kütüphanesi bünyesinde Vat.Turc.431 katalog 

numarası ile kayıtlıdır. Eserde 120 varak bulunmaktadır. Eser’in muhtevasını 

kısaca izah etmek gerekirse, eser dinî-tasavvufî hikȃyeler ile ilmihȃl 

bilgilerinden oluşmaktadır. Eserin tanıtımı, dil özellikleri ve metin 

incelemesi tarafımızca yayıma hazırlanmaktadır. Geniş bilgi hazırladığımız 

yayında yer alacağı için burada sadece ana hatlarıyla Ahmed-i Cömerd ile 

Güvercin Hikȃyesi üzerinde durulacaktır.  

Eserin 5. varağında başlayan Ahmed-i Cömerd ile Güvercin 

Hikȃyesi’nde önce Ahmed-i Cömerd’in kim olduğundan bahsedilmektedir. 

Hikȃyede, eski zamanlarda Ahmed-i Cömerd adında birinin yaşadığı, 

bazılarının ona peygamber dediği, 360 yaşında olduğu Sefa adında bir eşinin 

ve 18 kızının olduğundan bahsedilmektedir. Sonrasında Güvercin 

Destanı’ndaki olay örgüsü Ahmed-i Cömerd merkeze alınarak 

anlatılmaktadır. Yine aynı biçimde, doğan tarafından kovalanan güvercin 

Ahmed-i Cömerd’e sığınır, Ahmed-i Cömerd doğandan güvercinin peşini 

bırakmasını ister ve ne isteyecekse kendisinden istemesi gerektiğini söyler. 

Doğan, Ahmed-i Cömerd’den iki gözünü ister ve Ahmed-i Cömerd iki 

gözünü bıçak ile oyup doğana verir. Hikȃyenin sonunda güvercin ve doğan, 

kendilerinin Allah tarafından Ahmed-i Cömerd’i sınamak için 

gönderildiklerini açıklar. 

Bu hikȃyede de görüldüğü gibi yine Güvercin Destanı anlatısı başka 

bir karakter etrafında şekillenmiştir. Burada İslamî versiyon ile Hint ve 

Budist versiyon arasındaki en önemli ayrım insan bedeninin kutsallığı, 

dokunulmazlığı ya da feda edilebilirliği konularındadır. Budist versiyonlarda 
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insan bedeni güvercinin korunması, doğanın da aç kalmaması adına feda 

edilebilir bir kavram iken İslamî versiyonlarda bıçak vurulan insan bedenine 

Allah’ın emri ile bıçak işlememektedir. Bu yazmadaki anlatı İslamî bir 

versiyon olmasına rağmen Ahmed-i Cömerd gözlerini oyup doğana 

vermektedir. Hindu ve Budist anlatılarda olduğu gibi başka canlıların hayatı 

için insan bedeninin feda edilebilirliği örneği göstermektedir. 

Ahmed-i Cömerd ile Güvercin Hikȃyesi’nin Kral Şibi anlatılarına 

yaklaşan bir diğer özelliği ise diğer Güvercin Destanı anlatılarında 

merkezdeki karakterin doğana güvercin yerine bacağından bir et kesip 

vermeleri ama bu hikȃyede doğanın Ahmed-i Cömerd’den iki gözünü 

istemesi ve Ahmed-i Cömerd’in bıçak ile gözlerini oyup vermesidir. Kral 

Şibi hakkında güvercin ve doğanla olan hikȃyesi dışında bir de kör bir 

brahmine gözlerini verdiği yine cömertliğini ve fedakarlığını vurgulayan Pali 

Budist Cataka isminde bir hikȃye daha mevcuttur.  

Kral Şibi’nin başından geçen bir anlatı olan Pali Budist Cataka’da 

anlatılanlar özetle şöyledir: 

Cömertliğiyle bilinen Kral Şibi bir gün kendisinden ne isterlerse 

vereceğini belirtir. Bir gün İndra isimli ilah kör bir brahmin kılığında Kral 

Şibi’nin karşısına çıkar ve gözlerinden birisini kendisine vermesi için krala 

yalvarır. Kral Şibi bunun üzerine iki gözünü de oyup brahmine verir. 

Karşısındaki kişi kör bir brahmin değil İndra isimli ilah olduğu için Kral 

Şibi’ye göstermiş olduğu bu cömertlik ve fedakârlık daha geniş ve derin 

görüş olarak kendisine ihsan edilmiştir. (Gaál, 2017: 17-18). 

Kral Şibi merkeze alınarak kurgulanan Şibi Cataka, Pali Budist 

Cataka ve İslamî çevreye uyarlanmış güvercin hikȃyelerinin iç içe geçmiş bir 

versiyonunu andıran Ahmed-i Cömerd ile Güvercin Hikȃyesi’nin hem 

Tûtînâme’deki Hz. Musa ve Güvercin Hikȃyesi hem de Hz. Ali veya Hz. 

Muhammet’in merkeze alındığı Güvercin Destanı anlatılarından ayrılıp Kral 

Şibi merkeze alınarak oluşturulan ve diğer güvercin hikȃyesi versiyonlarına 

kaynaklık eden Şibi Cataka ve Pali Budist Cataka’ya yakınlaşmasına sebep 

olan unsur doğanın Ahmed-i Cömerd’den iki gözünü istemesi ve Ahmed-i 

Cömerd’in iki gözünü de bıçakla oyup vermesidir. 

SONUÇ  

Bu yazıda, Güvercin Destanı olarak bilinen anlatının kaynağına 

ulaşmaya çalışılırken tespit edilen varyantları karşılaştırılarak ele alınmıştır. 
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Akabinde Karışık Tarihî Lehçeli Vatikan Yazması’nın bir bölümünü teşkil 

eden Ahmed-i Cömerd ile Güvercin Hikȃyesi üzerinde durulmuş ve bu hikȃye 

diğer güvercin hikȃyeleri ile mukayese edilmiştir. 

Güvercin Destanı anlatılarının kökenine inmeye çalışılırken önce 

Türk edebiyatındaki Güvercin Destanı anlatıları ve bu anlatıların Hz. 

Muhammed ve Hz. Ali değişkeleri incelenmiş, sonrasında Tûtînâme isimli 

Farsça kaleme alınmış ve Türkçeye de tercümeleri yapılmış eserdeki Hz. 

Musa ve Güvercin Hikȃyesi incelenerek bu anlatının da Güvercin Destanı 

anlatılarına kaynaklık eden ve Hz. Musa değişkesi olan bir versiyon olduğu 

tespit edilmiştir. Güvercin Destanı anlatılarının Tûtînâme’’den önceki 

izlerine veya versiyonlarına ulaşmak için Tûtînâme’nin kaynağını ve 

Sanskritçe orijinalini oluşturan Hindu ve Budist temelli olup bu kültürlerde 

önemli yere sahip olan Şibi Cataka isimli anlatıya ulaşılmış ve bu anlatı 

Güvercin Destanı anlatıları ile mukayese edilerek incelenmiştir. Güvercin 

Destanı anlatılarının geriye doğru incelemesi yapılıp kaynağına ulaşılırken 

farklı kültür çevrelerine uyarlanan versiyonları da ortaya konulmuştur. Bu 

işlemlerden sonra yeni tespit edilmiş olan Ahmed-i Cömerd ile Güvercin 

Hikȃyesi bu versiyonlarla ilişkilendirilmiş ve nihaî olarak Hz. Muhammed 

veya Hz. Ali merkezli Güvercin Destanı anlatılarının, Tûtînâme’de bulunan 

Hz. Musa ve Güvercin Hikȃyesi’nin, Ahmed-i Cömerd ile Güvercin 

Hikȃyesi’nin kaynağının Hindu ve Budist anlatılar içinde önemli yere sahip 

olan Mahabarata’dan itibaren izi sürülebilen duvar kabartma ve resimlerinde 

tasvir edilen hem de Sanskritçe metinlerde yazılan Kral Şibi merkeze alınarak 

kurgulanan Şibi Cataka olduğu ortaya konulmuştur. 
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ANLATIDAN GÖRSELE BİR İCRACI 

OLARAK SEMRA SANDER VE 

TASAVVUFLA İLGİLİ BELGESELLERİ 

Berna AYAZ  

GİRİŞ  

Düşünmenin söze ne zaman ve ne şekilde aktarıldığı, düşünce 

biçimlerinin geçirdiği evrim, araştırmacıların üzerinde durdukları konuların 

başında gelmektedir. İnsanlığın bugün geldiği nokta için büyü, din ve bilim 

çizgisi temel gösterilmektedir. Her üçünde de söz temel noktadır. Mitik ve 

mistik anlamda bakıldığında söz kutsaldır. Sözün kutsal kabul edilmesi bu 

anlamda tartışmaya nokta koyar gibi görünse de aslında yeni bir tartışmayı 

da beraberinde getirir “hangi söz kutsaldır?” Tarih boyunca anlatılar, 

anlatıcılar ve icracıların sözlerini dinliyor, okuyor ve günümüzde ise 

izliyoruz. Anlatılan metinlerin arka planında ne var, bize ne söylemeye 

çalışıyorlar? Modern insanın bugün işi “ilkel” insana göre daha zor çünkü 

daha fazla söze maruz kalıyor. Sözün anlamını ise çoğunlukla bulamamakta. 

Söz aktarma yoluyla geçen bir unsurdur. Sözün aktarıcısı da sıradan biri 

olamaz. Mitten, destana, halk hikayesine ve nihayet romana kadar sözün 

sürekli bir aktarıcısı/icracısı olmuş ve sıradan insana söz söyleme yeteneği 

verilmemiştir. Şamandan ozana ozandan aşığa sözü aktaran bir icracı mutlaka 

olmuştur. Bu anlamda söz mistik bir misyon da taşımaktadır. Tanrı istediği 

için söz söyleme yetisi kendilerine verilmiştir. Bu durum İslamiyet’in 

kabulünden sonra ise Allah’ın gönle ilham etmesine dönüşmektedir ki Dede 

Korkut Kitabı’nın mukaddimesinde Dede Korkut tanıtılırken “Hak Teala 

onun gönlüne ilham ederdi” ifadesi geçmektedir. Bu durum metin içerisinde 
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Dede Korkut’un sözlerini kendi iradesiyle değil Allah’ın ilham etmesiyle 

söylediğini vurgulamak için özellikle söylenmektedir. Klandan devlet 

yapısına geçiş sürecine baktığımızda klan yapısı içerisinde herkes birbiriyle 

akrabadır. Akrabalar arasındaki ilişki çoğunlukla sözlü, sık sık da sözsüz 

biçimde yürütülür (Goody, 2001: 26). Konuşmanın kaydedilmesi, bir yere 

dökülmesi, insanoğluna sözcükleri açık bir biçimde ayırma, sözcük sistemleri 

oluşturma ve kıyasa dayalı akıl yürütme olanağını sağlar (Goody, 2001: 21). 

İbrahim Dilek sözü kült olarak değerlendirdiği makalesinde “mitlerde 

tanrıların, ilâhî dinlerde ise tanrının her şeyi sözle yaratması ve insanlara 

mesajlarını iletmek için seçtiği aracılara bu mesajları sözle iletmesi, 

insanların da tanrıyla iletişim kurma yollarından birinin söz olması onun 

önemini ortaya koyan birincil unsurdur” demektedir (2020: 48). İncil’e göre 

de “Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı’yla birlikteydi ve söz Tanrıydı… Söz 

insan olup aramızda yaşadı” (URL-1). İslam’ın tasavvuf anlayışında da 

yaratılışın nedenini açıklayan bir terim olan “kenz-i mahfi”de geçen ve hadis 

olarak da rivayet edilen “bilinmeyen gizli bir hazine idim, bilinmek istedim, 

bilineyim diye halkı (kâinatı) yarattım” ifadesi önemlidir (URL-2). Sır olan 

Allah bilinmek ister ve kâinatı yaratır sonra da sözlerini, gönderdiği kitap ve 

peygamberle de insanlara iletir. Pek çok yaratılış mitinde de söz ve yaratılış 

birbirine sıkı sıkıya bağlı iki eylem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum 

Altay yaratılış mitlerinde açıkça görülür. Dünyanın yaratılması evrimle değil, 

birdenbire olmuştur. Sözle eylem birbirini izlemiş ve yaratılış sözün gücü ile 

gerçekleşmiştir (Koçak, 2009: 727). Goody, söz hakkında “sözü kullanan 

ozan, şarkılarını sözlü olarak ezberler, onları sözle besteler ve diğerlerine 

sözlü olarak aktarır. Sözlü anlatıyı edebi destandan ayıran, kabaca icranın 

kendisi değil, yaratma sürecinin yöntemidir; anlatı icra sırasında yaratılır. 

Eğer gözlemci sözlü öğrenmeyi, birçok kere tam olarak aynı formda 

tekrarlanan bir şeyi dinlemek olarak yorumlarsa, eğer onu ezbere dayalı sözel 

öğrenmeyle bir görürse, sözlü destanın öğrenilmesine özgü olan o süreci 

kavramakta başarısız olur... Sözlü şiirle, sözlü öğrenmenin, sözlü yaratmanın 

ve sözlü aktarımın birbirine girdiği özel ve ayrı bir süreci kastediyoruz” 

demektedir (2001: 37). Söze ve icracıya atfedilen kutsallığın Kuzey ve Güney 

Sibirya topluluklarının sözlü geleneğinde de görüldüğünü belirten Mehmet 

Aça konuyla ilgili olarak “bu geleneklerde, sadece anlatıcıya değil, anlatılan 

metne ve anlatım ortamına da kutsallık atfedildiğinden söz etmek 

gerekmektedir. Anlatıcılara atfedilen kutsallık, sadece bu bölgelerin 

anlatıcıları için değil, diğer bazı Türk topluluklarının (Kırgız, vd.) anlatıcıları 

için de geçerlidir. Bu anlatıcıların, tıpkı Şamanlar gibi seçilmiş ya da 
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görevlendirilmiş insanlar olduğunu gösteren en önemli husus, anlattıkları 

destan ve masalları bizzat ruhlar ya da iyelerden öğrenmiş olduklarına dair 

inanıştır. Bazı bölgelerde anlattıkları destanları bizzat destan 

kahramanlarından öğrenen anlatıcıların, mesleğe başladıkları andan itibaren 

sürekli olarak iye ya da ruhlarla temas halinde olduklarına inanılmış, 

anlattıkları destan ve masalların sadece eğlendirici ve hoşça vakit geçirici 

metinler olmadığına, diğer bazı şamanik fonksiyonlar da üstlendiğine 

hükmedilmiştir” demektedir (2007:11). Aşıklık geleneğinde de sözün 

kutsallığı rüya motifiyle karşımıza çıkmaktadır. Söz söyleme yeteneği rüyada 

kırklar tarafından aşığa bahşedilmektedir. Allah aşkıyla Allah için Allah 

adını söyleyen tekke şairleri için de söz kutsal kabul edilmektedir. 11. 

yüzyılda Türk dünyasının büyük bir bölümünce kabul edilmiş olan İslamiyet, 

Türkler tarafından yaşanmaya çalışılırken eski inançlarla da 

harmanlanmaktaydı. Türkler ilk dini bilgilerini zühd cereyanıyla karşılaşan 

ata ya da bab yani baba adıyla anılan Türk şeyhlerinden öğrenmeye 

başladılar. Tasavvufun şehirlere yayılmasıyla da kendilerine ilk ciddi din 

bilgilerini de getirdiği için göçebe Türkler arasında da kabul gördü ve İslam 

öncesinin kam ve şamanlarının yerini ata ve babalar almaya başladı (Artun, 

2010: 30). 13. ve 15. yüzyıllar tekke-tasavvuf edebiyatının Anadolu’da 

gelişme ve yayılma dönemi olarak kabul edilmektedir. 13. yüzyıl tekke-

tasavvuf edebiyatının gelişme dönemi olmakla birlikte Anadolu’da siyasi, 

askeri, iktisadi, kültürel ve dini alanlarda kritik değişimlerin meydana geldiği 

bir dönemdir. Köprülü bu dönemi anlatırken “Sosyal düzenin yokluğunu 

gören, devamlı karışıklıklardan bezmiş olan halk ümitsizliğe kapılarak 

kendilerine bu dünyada nasip olmayan saadeti ve huzuru hiç olmazsa 

âhirette te’min için tekkelere, şeyhlere koşmaktan başka bir çâre 

bulamıyorlardı” demektedir (1976:204). 13. yüzyılda Yunus Emre, Mevlâna 

ve Hacı Bektaş’ın sözü etkin şekilde kullandıkları görülmektedir. Bu üç isim 

sırr-ı hikmetin Anadolu temsilcileridir. Bu üç ismin tekke-tasavvuf 

edebiyatında ve tasavvufun felsefesini anlatma noktasında önemli bir yeri ve 

etkisi bulunmaktadır. Üzerinden yüzyıllar geçse de bu felsefeye ihtiyaç 

duyulmaktadır. 20. yüzyıl tekke-tasavvuf edebiyatının en zayıf ve eskinin 

tekrar edildiği dönemi olarak son bulmuş olsa da öğreti ve etkileri hala 

anlaşılmaya ve anlatılmaya devam etmektedir. Sözlü anlatı geleneğinin 

temeli mitlerin, arketiplerin, motiflerin tekrarına, aktarımına ve 

geliştirilmesine/güncellenmesine/uyarlanmasına dayalıdır. Günümüzde ise 

bu aktarım büyük oranda görsel anlatıma dayanmaktadır. Baudrillard, 

“İçinde bulunduğumuz bu çağ, kendini yalnızca kameranın gözünden akan 
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yansımalar aracılığıyla tanımaktadır” demektedir (aktaran Şeşen, 2008: 84). 

Bu bildiride tasavvufun üç önemli ismini Yunus Emre, Mevlâna ve Hacı 

Bektaş-ı Veli’yi kameranın gözünden akan yansımasıyla anlatmaya çalışan 

ve modern insan için bir icracı olarak değerlendirdiğimiz Semra Sander’in 

tasavvufla ilgili yapmış olduğu belgesellerini değerlendirmeye çalışacağız.  

BELGESEL FİLM VE İCRACI OLARAK SEMRA 

SANDER  

Araştırmacılar sinemanın belgesel filmle başladığını 

söylemektedirler. Akbulut belgeselin kurmaca filmden farkını şu şekilde 

anlatmaktadır: “Belgeselin, kurmaca filmden farklı olarak gerçek olanı ya da 

gerçeğe benzer olanı ele alan, onu yaratıcı biçimde işleyen bir tür olduğu 

vurgulandı. Pek çok film ise belgesel ve kurmaca arasındaki bu ayrımı 

bulanıklaştırdı ve belgesel, tıpkı kurmaca filmler gibi farklı anlatı ve anlatım 

tarzlarının geliştirildiği bir tür olarak gelişmeye devam etti” (2010: 119). Bill 

Nichols (2001: 13), belgesel filmlerde gerçek hayatın ile kaydedilen hayatın 

arasındaki gerginliği anlatır. Bu gerginliği yaratan dinamik, temsilin koşulları 

olan belirleyiciliktir. Nichols’a göre gerçek hayatı/olguyu olduğu gibi 

aktarmak belgesel olsaydı, bu sorun/gerginlik daha az olacaktı, çünkü o 

zaman sadece zaten var bir şeyin kopyasının yapılmış olması anlamına 

gelecekti. Oysa belgesel, gerçekliğin kopya şekilde bir üretimi değil, 

yönetmenin düşünsel dünyasının bir temsilidir. Belgesel filmler, belgelere 

göre üretilmesine, belgelerin ifade temsilleri olarak kullanılmasına-dünyanın 

belirli bir görünümü sunmasına- karşın, seyirciye -tanıdık bile olsa- o 

konunun bilinmeyen gerçek yönlerini yansıtır (Nichols’dan aktaran Sözen, 

2017: 24). Seçkin Sevim, Süha Arın’a göre belgesel sinemayı anlatırken 

Berrin Çölgeçen Avcı’nın çalışmasından şöyle bir alıntı yapar: “Belgesel 

film yönetmeni bir yanıyla sanatçı, öbür yanıyla bilim adamı demektir. Yani, 

bilim adamı yönüyle gerçeğin peşinde koşacak, sanatçı gözüyle güzelin 

peşinde koşacaktır. İkisi birbiriyle harmanlandığında güzel bir belgesel çıkar 

ortaya. Bunlardan biri eksik olduğunda ya çok uçarı bulunur ya da çok 

didaktik, sıkıcı olur. Onun için belgesel film çok zordur. Hayal gücünü bir 

yere kadar kullanabilirsin, daha fazla uçamazsın. Uçarsan da gerçeklerden 

kopar gidersin. Gerçeğin peşinde de bir yere kadar gidebilirsin. Yoksa 

didaktik, kuru, sıkıcı olursun” (Sevim, 2019: 1265-1266).  

Çalışmamıza konu olan belgesel filmlerin yapımcısı ve yönetmeni 

olan Semra Sander, 1967 yılında Türk Eğitim Derneği Ankara Kolejinden, 
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1971 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın 

Yüksek Okulundan mezun olmuştur. 1972-1978 yılları arasında M.E.B. Film 

Radyo ve Televizyonla Eğitim Merkezinde prodüktör olarak çalışmış ve 

televizyon için eğitim programları hazırlamıştır. 1978-1979 yıllarında TRT 

Eğitim Kültür Programları Müdürlüğünde yardımcı prodüktör olarak görev 

yapmıştır. 1979-1981 yıllarında Çocuk Programları Müdürlüğünde yardımcı 

prodüktör olarak çalışmış, 1981-1998 yılları arasında TRT Dış Yapımlar- 

Satımlar Müdürlüğünde yapımcı ve yönetmen olarak birçok belgesele imza 

atmıştır. 1998-2012 yıllarında TRT Belgesel Programlar Müdürlüğünde 

Yapımcı ve Yönetmen olarak çalışmıştır. Pek çok belgesel filmin 

yönetmenliğini yapan Sander’in bildirimize konu olan tasavvufla ilgili üç 

belgesel filmi 1999, 2003 ve 2005 yıllarında TRT için hazırlanan Mevlâna 

ve Sema, Hacı Bektaş Veli ve Cem Töreni ve Yunus Emre-Gerçek İnsan 

Olma Sanatıdır (URL-3). Tasavvufun önemli temsilcileri hakkında 

hazırlanan bu belgeselleri farklı kılan tarihsel bilgiden ziyade felsefesine 

yoğunlaşmış olmasıdır. Mevlâna ve Sema belgesel filmi ile 2000 yılında Türk 

Yazarlar Birliği tarafından Yılın TV Belgesel Programı ödülüne, 2001 

yılında ise 13. Ankara Film Festivali Ulusal Belgesel Film Yarışmasında 

üçüncülük ödülüne layık görülmüştür.  

KAMERANIN YANSITTIĞI SIR  

13. yüzyılda siyasi, sosyal, ekonomik türlü kargaşaların ortasında 

Anadolu’da ortaya çıkan üç isim Mevlâna, Hacı Bektaş-ı Veli ve Yunus 

Emre’nin farklı insanlar olsa da aynı öğretiyle yoğuruldukları söz konusu 

belgesel filmlerin üçünün de ana fikrini oluşturmaktadır. Alevi-Bektaşi 

geleneğindeki “yol bir sürek bin bir” anlayışıyla aynı şeyi üç farklı yoldan 

arayanların hikayesini izlediğimizi söylemek mümkündür. Aranan şey ise 

Allah’tır. Kaosun ortasında kozmosu aramak bunu yaparken de öncelikle 

kendinden vazgeçen ve yaratanı arayan sözü ve sözün sahibini arayan üç ismi 

anlatmaktadır. Bu noktada icracı olarak Semra Sander, Mevlâna, Hacı 

Bektaş-ı Veli ve Yunus Emre’nin tarihi ve menkıbevi kişiliklerinden çok 

onların felsefesini izleyiciye sunmaya çalışmaktadır. Üç belgesel filmde de 

tasavvufun temel felsefesi gibi sade ama derin imajlar kullanmıştır. 

Anlatımda zaman zaman efsane ve menkıbelere de değinmekle birlikte tarihi 

bilgiden çok felsefe üzerine yoğunlaşmıştır. Mevlâna ve Sema belgesel film 

semazenle birlikte başlamakta ve semazenin duruş şeklinin anlamı üzerine 

durulmaktadır. Sema, Mevleviliğin temelini oluşturmakla birlikte Mevlevilik 

hakkında bilgisi olmayan kişileri de etkilemektedir. Mevlevilik de diğer 
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tasavvuf tarikatları gibi sırrı aramaktadır. İslam sufizmine göre bu sır insanın 

kalbinde saklıdır. Bu sırra ermek için uzun bir yol kat edilmelidir. Semra 

Sander belgesel filmlerinde İslam sufizmindeki sır kavramının Hint 

felsefesinde, Klasik Yunan’da, Musevilik ve Hristiyanlıktaki batınilikte ve 

İslam sufizminde hep aynı sır olduğunu vurgulamaktadır. Sırra erenler de 

bulunmakla birlikte sırrın bilinmesi sırrın ifşa edilmesi anlamına 

gelmemektedir. Semra Sander bu sırrı anlatmak için Mevlana’nın rask, şiir 

ve müziği seçmiş olabileceğini ifade etmekte ve bu sırrı anlamak için de 

belgesel filminde sema üzerinden sırrın felsefesini anlatmaya çalışmaktadır. 

Mevlana’ya göre insan evrimini tamamlamamıştır. İnsan-ı kâmil olmak için 

yaratılan insan henüz bu mertebeye ulaşamamıştır. Bunun için de öncelikle 

egonun yok olması gerekmektedir. Belgesel filmlerde sıklıkla tabiat-insan 

denkliğine başvurulduğu görülmektedir. İnsanın hiçliğe ulaşması, bir 

tohumun içindeki çekirdeği kırılınca içinde görülen hiçbir şey yoktur ancak 

bu hiçbir şey ağacın özüdür, şeklinde anlatılmaktadır. Nur-u Muhammedi 

insan-ı kamilin nurudur. Tanrısal nur bütün varlıkların özüdür. Bu nuru 

tanıyabilmek için kişi kendisinden vazgeçmelidir. Dünyanın yaratılışı mitik 

anlatıdan çok tasavvufi bir amaç ve ilkelerle anlatılmaktadır. Ney ve insan 

denkliği de yine vurgulanan bir başka unsurdur. İnsan gibi ney de 

anavatanından ayrılmıştır. Belgesel filmde Mevlana’nın eserinde “dinle 

neyden” diyerek başlaması gibi anlatmaya başlamaktadır. Belgesel filmde 

sema ile Mevlana’nın felsefesi anlatılmaktadır.  

Hacı Bektaş-ı Veli ve Cem Töreni belgesel filminde ise Hacı Bektaş 

ile ilgili anlatılan rivayetlerle başlamaktadır. Onun Anadolu’ya güvercin 

kılığında gelmiş olması vurgulanmıştır. Yine Hacı Bektaş ile ilgili tasvirlerde 

bir tarafında aslan bir tarafında ceylanın olması değerlendirilmiş ve onun 

amacının insanın içindeki ceylan ve aslanın birlikte yaşadığı bir dünya inşa 

etmek olduğu belirtilmiştir. İnsanın ilahi bilince ulaşması için kişilikle nefsin, 

ruhla bedenin, insanın içindeki dişilik ve erkekliğin uzlaştığı bir dünya hayali 

ve buna ulaşma çabası cem töreniyle anlatılmaya çalışılmıştır. Alevi-Bektaşi 

geleneği Hz. Muhammed ve Hz. Ali algısına ve bununla ilgili anlatılara da 

yer verir. Belgeselde cem de Allah’a ulaşmak için bir yoldur. Küll-i nefsi Hz. 

Muhammed temsil ederken Hz. Ali ise sırrı temsil etmektedir. Yaratılışın 

gerçekleşmesi için ikilik gerekmektedir. Alevi-Bektaşi geleneğinde ise Hz. 

Muhammed ile Hz. Ali birbirini tamamlamaktadır. Allah, Muhammed, Ali 

üç yaratılış ilkesi olarak değerlendirilmektedir.  
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Yunus Emre Gerçek İnsan Olma Sanatı ise Sander’in Mevlâna ve 

Hacı Bektaş Veli’den sonraki çalışmasıdır. Bizim kanaatimizce tasavvufla 

ilgili belgesel filmleri içerisinde zirve noktası bu çalışmasıdır. Yunus 

Emre’nin “Derdim vardır inilerim” redifli şiiri ile başlayan belgeselde Yunus 

Emre’nin şiirlerinde doğa unsurlarını çokça kullanması sebebiyle olsa gerek 

doğa görüntülerinin sıkça kullanıldığı görülmektedir. Bir kadın ve bir erkek 

karakterin yer aldığı belgeselde kadın ve erkek birbiriyle hiç konuşmaz. 

Erkek kadını hiç görmez ve fark etmez, yanından geçip gider.  

“Karlı dağların başında  

Salkım salkım olan bulut 

Saçın çözüp benim için  

Yaşın yaşın ağlar mısın?” dizelerinden hareketle acı, yalnızlık, 

çaresizlik nasıl bir şeydir ve bir duygu nasıl böyle anlatılabilir sorusu 

sorularak, Yunus Emre’nin yaşadığı dönemdeki olaylara ve üslubundaki 

kusursuzluğa dikkat çekilmektedir. Semra Sander’e göre dünya ve dünyanın 

şartlarına yabancılaşmış hayatın gece ve gündüz zevk ve acı, doğum ve ölüm 

gibi birbirini izleyen kısır döngüsü içinde kapana kısılmış bir insan vardır bu 

dizelerde. Yunus, “Ah ni ideyim ömrüm seni” redifli şiirinde ise ölümün 

kaçınılmazlığı karşısında hayatıyla hesaplaşmaktadır. Yunus Emre’nin 

şiirleri üzerinden tasavvuf kavramları açıklanmıştır. İnsan-tabiat denkliği 

burada da karşımıza çıkmaktadır. Okyanus-insan-bilinç, insan/beden-tohum-

ağaç gibi denklikler burada da sıkça kullanılmıştır. İnsan arayan değildir, 

çağırılmaktadır. Bilinmek istenen sır insanı çağırmaktadır. Bunun için de 

insan egosundan, şeklinden ve sahte benliğinden kurtulmalıdır.  

SONUÇ  

Üç belgesel film incelendiğinde ortak noktanın insan nasıl ve ne için 

yaratıldı sorusunun tasavvuf kavramları ve tasavvufun üç ismiyle 

açıklanmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır. Mevlâna, Hacı Bektaş-ı Veli ve 

Yunus Emre sırra ermiş, sırrı anlatma yollarını ise kendi yollarınca 

anlatmışlardır. “Modern” insan için bu felsefeyi anlamak uzun bir yol ve 

zamandır. Semra Sander yazan, yöneten kimliğiyle “modern” insana kamera 

arkasından bu felsefeyi anlatmak istemiştir. Anadolu coğrafyasında tasavvuf 

bu üç isimle yoğurulmuştur. Belgesel filmde onların yaşam öyküleri ve 

menakıpnameleri yerine onların sırrı anlatma yollarını anlatmayı tercih etmiş 

olması dikkat çekicidir. Belgesel filmleri izlediğimizde biz onların kişisel 

hayat hikayeleri hakkında çok az bilgi edinmekteyiz. Semra Sander bu 
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noktada onların bilinmekten, ünlenmekten gayrı amaçlarını anlamış ve 

onların felsefelerini aktarmaya çalışmıştır.  
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TÜRKİSTAN’DAN BALKANLARA TÜRK 

SUFİZMİNDE EHL-İ BEYT KADINLARI 

(MAKTEL-İ HÜSEYİN’LER ÇERÇEVESİNDE) 

Elnura AZİZOVA  

GİRİŞ  

Hz. Peygamber’in torununun yakınlarıyla birlikte şehit edildiği 

Kerbelâ Olayı, asırlarca bütün Müslümanları derinden üzen bir hadise olarak 

anılmıştır. Bu süreçte destansı pek çok unsurun da eklenmesiyle geniş halk 

kitlelerine hitap eden eserlere çevrilen Maktel-i Hüseyin’lerin özellikle 

Muharrem ayında olmak üzere Türk tasavvuf çevrelerince okunması 

geleneğe dönüşmüş, tarikatların kendilerine özgü geleneklerine ve bölgeye 

bağlı olarak bazı değişiklikler bulunmakla birlikte, Bektaşi başta olmak 

üzere, Halvetî, Rifâî, Kâdirî ve diğer tarikatlara ait tekkelerde Maktel-i 

Hüseyin’ler, mersiyeler ve onların tamamının veya bir kısmının ilahi şeklinde 

bestelenmesinden oluşan muharremiyyeler okunmuştur (Yılmaz, 2006: 25-

35). Özellikle “Bayramî Yazıcızade’nin (ö. 1451), Sinânî Seyyid Seyfullah 

(ö. 1699), Gülşenî Sezâyî (ö. 1738), Halvetî Zekâî (ö. 1812), Nakşibendî 

Selâmî (ö. 1813), Bedevî Kâzım Paşa (ö. 1889), Kâdirî Osman Şemsi Efendi 

(ö. 1893)” gibi mersiye geleneğinin ünlü simalarının Hz. Hüseyin’le ilgili 

mersiyelerinin Türk toplumlarında şöhret bulması, Bayrâmî, Sinânî, Gülşenî, 

Halvetî, Nakşibendî, Bedevî, Kâdirî ve diğer tarikatlarda Hz. Hüseyin’in 

şehadetinin yad edilmesiyle ilgili geleneği göstermesi açısından önemlidir 

(Turabi, 2010: 265-266). 

İlk örnekleri tarihî eser olarak yazılmakla birlikte zamanla tarihî-

edebî türe dönüşen Arapça maktellerin (Günther, 1994: 192-212; Sindawi, 

2002-2003: 79-104) günümüze ulaşanları içerik açısından incelendiğinde 

 Doç.Dr., Azerbaycan İlahiyat Enstitüsü, elnuraazizova@ait.edu.tr. 



Elnura AZİZOVA 

 134 

Kerbelâ olayı sırasında, Hz. Hüseyin’in şehit edilmesinin ardından çadırların 

yağmalanması sırasında, Kûfe’de Ubeydullah b. Ziyâd’ın huzurunda, 

Dımaşk yolculuğunda ve Yezîd’in sarayında, Medîne’ye dönüşte 

kendilerinden bahsedilen Ehl-i Beyt kadınlarının genellikle Ali-Fâtıma 

evladına mensup oldukları görülmektedir. Erken dönem maktel 

yazarlarından Ebû Mihnef’e (ö. 157/773-774) nisbet edilen Maktelü’l-

Hüseyn’de olduğu gibi, Taberî’nin Ebû Mihnef’ten aktardığı Maktelü’l-

Hüseyn’de Kerbelâ olayı ve sonrasında Zeyneb, Rukiyye, Ümmü Gülsüm, 

Sükeyne’den bahsedilirken (Ebû Mihnef, 1391: 129-133, 154-155; Taberî, 

1967: V, 446-447, 452, 456-457), bir diğer ünlü Arapça maktel olarak Ebü’l-

Ferec el-İsfahânî’nin (ö. 356/967) Mekâtilü’t-Tâlibiyyîn eserinin Kerbelâ’yla 

ilgili kısmında da aynı durum söz konusu olup Zeyneb bint Ali gerek 

Kerbelâ’da, gerekse olayın ardından Kûfe’ye ve Dımaşk’a götürülürken Ehl-

i Beyt’i koruyup kollayan kadın olarak gösterilmektedir (İsfahânî, 1946: 115-

116). Daha geç dönem Arapça maktellerden, VII./XIII. yüzyılın ünlü 

İsnâaşeriyye alimi İbn Tâvûs’un (664/1266) Hz. Hüseyin’in meşhedini 

ziyaret edenlerin kendileriyle birlikte getirmesi amacıyla yazdığı (İbn Tâvûs, 

1414/1993: 87) el-Lühûf fî Katle’tüfûf’unda da Kerbelâ kadınları arasında 

Zeyneb, Ümmü Gülsüm, Rukıyye, Fâtıma, Rebâb, Sükeyne’den 

bahsedilmekte (İbn Tâvûs, 1414/1993: 140-141, 147, 151, 167-169, 181, 

220), aynı döneme ait İmâmiyye alimlerinden İbn Nemâ el-Hillî’nin (ö. 

645/1247-48) Musîru’l-ehzân isimli Arapça maktelinde de Zeyneb Kerbelâ 

kadınları arasında en etkin figür olarak gözükmektedir (Hillî, 1406: 49, 69 

vd.). 

Ehl-i Beyt kadınlarının kapsamı açısından bakıldığında, Türkçe 

maktellerde Arapça örneklerinden kısmen farklı bir durum olduğu 

görülmektedir. Bu, Türkçe maktellerin esinlendiği kaynak metinlerle ilgili bir 

husus olarak değerlendirilebilir. Türkçe makteller üzerine çalışmalarıyla 

bilinen Kenan Özçelik, içerik ve üslup özellikleri açısından Türkçe maktelleri 

bazı istisnalarla iki temel kısma ayırmaktadır: 1) Türkçe bilinen ilk maktel 

olarak kabul edilen Yûsuf-ı Meddâh’ın (ö. XIV. yüzyıl) Maktel-i 

Hüseyin’inin etkisinde kaleme alınanlar ve 2) Hüseyin Vâiz-i Kâşifî’nin (ö. 

910/1504-1505) Farsça kaleme aldığı Ravzatü’ş-şühedâ’sının çevirisi olarak 

veya etkisinde yazılanlar (Özçelik, 2011: 274). Özçelik’in tasnifinde birinci 

grupu oluşturan makteller, esasen Emevî ve Abbâsî döneminin Kûfeli 

tarihçisi Ebû Mihnef Lût b. Yahyâ’ya (ö. 157/773-774) ait olduğu iddia 
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edilen Maktelü’l-Hüseyn etkisindeki makteller olarak değerlendirilebilir. 1 

Buraya Yûsuf-ı Meddâh’ın, Yahyâ b. Bahşî’nin, Nevrûz b. Îsâ’nın, Hacı 

Nûreddîn Efendi’nin maktelleri ve diğer bazı anonim Maktel-i Hüseyin’ler 

dahil edilebilir. 

Ehl-i Beyt kadınları imajının oluşturulması açısından bakıldığında 

ikinci kategoriye ait maktellerde daha derli toplu bilgi bulunmaktadır. Bu, 

eserin büyük bir kısmını Kerbelâ Olayı’yla sınırlı tutan birinci grup 

maktellerden farklı olarak, Kerbelâ ve sonrası olayları merkeze almakla 

birlikte, eserin yarıya yakınını Kerbelâ öncesinde vuku bulmuş olaylara 

ayıran ikinci grup maktellerin konu itibariyle ihtiva ettiği çeşitlilik 

dolayısıyladır. Bu durum sadece biri (Ümmü Seleme) hariç diğerleri 

Kerbelâ’dan önce vefat etmiş Hz. Peygamber’in hanımlarından, yine aynı 

şekilde kızlarından ve ailesinin diğer kadın üyelerinden maktel eseri 

içerisinde bahsedilme olanağını artırmıştır. Şöyle ki, Hz. Peygamber’in 

Kureyş’ten çektiklerine ve vefatına ayrılmış özel bölümlerde eşlerinin ve 

kızlarının söz konusu olması; Hz. Fâtime’nin doğumundan vefatına kadarki 

hayatından bahseden kısımlarda örnek kişiliğinin detaylı şekilde ortaya 

konması bu hususta değerlendirilebilir. Oysa ki, Kerbelâ olayı ekseninde 

yazılmış birinci grup Maktel-i Hüseyin’lerde sadece tarihî olarak Hz. 

Hüseyin’in Kûfe yolculuğuna katılmış Ehl-i Beyt kadınlarından ve 

Resûlullâh’ın torununun şehadetini önceden kendisine haber verdiği 

bağlamında hanımı Ümmü Seleme’den bahsedilmektedir. Bu çerçeveden 

bakıldığında Ehl-i Beyt kadınlarıyla ilgili birinci grup maktellerdeki bilgiler 

ikinci grup maktellere de dahil edilmekte, aynı zamanda bazı farklı detaylara 

da rastlanmaktadır. 

Türkçe maktellerde Ehl-i Beyt kadınlarının kapsamı başlıca üç 

kategoride ele alınabilir: 1) Merkezinde Hz. Hatice olmak üzere Hz. 

Peygamber’in eşleri; 2) Hz. Fâtıma ekseninde Hz. Peygamber’in kızları; 3) 

Ali-Fâtıma evladına ait kadınlar. 

  

                                                             
1 Ebû Mihnef’e ait edilen, tespit edilebildiği kadarıyla en erken 9./15. yüzyıla ait yazma 

nüshaları bulunan Maktelü’l-Hüseyn ile Taberî’nin geniş şekilde kendisinden alıntıda 
bulunduğu Ebû Mihnef’in Maktelü’l-Hüseyn’i arasında isnâd kullanma, olayların tarihî seyri, 
rivayetlerde kullanılan dil ve uslup açısından önemli farklılıklar bulunmaktadır. Bk. Ebû 

Mihnef, Maktelü’l-Hüseyn ve masra‘u ehli beytihi ve ashâbihi fî Kerbelâ, 17-227; Taberî, 
Târîhü’t-Taberî, 5/332-462. Rivayetlerdeki farklılıkların örnekleri için bk. Azizova, Kerbelâ 
Vak’ası, 42, 44, 47 vd. 



Elnura AZİZOVA 

 136 

1.  Hz.  Peygamber’in Hanımları  

Hz. Hatice istisnâ edilirse, Türkçe maktellerde Hz. Peygamber’in 

eşleriyle ilgili bilgiler fazla detay arz etmemektedir. Maktel yazarlarının 

kendilerinden bahsettiği hususlar sınırlı olup, Uhud savaşında Hz. 

Peygamber’in öldürüldüğü haberini aldıklarında Hz. Fâtıma ile birlikte, 

aralarında Hz. Âişe ve Hz. Hafsa’nın da bulunduğu hanımların Medine’den 

Uhud’a doğru çıktıklarından bahsedilmesi,2 Resûlullâh’ın son günlerini Hz. 

Aişe’nin hücresinde geçirmesine dair eşlerinin karara gelmesi (Nişâtî, 2019: 

171; Güngör, 1987: 122; Özçelik, 2016: 237) gibi genel hususlardan 

oluşmaktadır. Hz. Peygamber’in eşleriyle ilgili özel bilgi verme amacı 

taşımayan bu bilgilerden farklı olarak, Saykalî’nin Ravzatü’ş-şühedâ’sında 

Resûlullâh’ın Hatice, Âişe, Hafsa, Safiye, Ümmü Seleme, Ümmü Habîbe, 

Sevda, Meymune ve Zeyneb isimli dokuz eşi olduğuna dair bilgi 

verilmektedir (Saykalî, 2004: 193). 

Kerbelâ olayı bağlamında maktellerde Resûlullâh’ın en geç vefat 

etmiş, dolayısıyla Kerbelâ olayına yetişmiş tek eşi olması dolayısıyla Ümmü 

Seleme Hind bint Ebî Ümeyye’nin (ö. 62/681) özel bir konumu 

bulunmaktadır. Genel anlamda bu bilgiler Hz. Peygamber’in torunlarına olan 

düşkünlüğünün şahidi olarak değerlendirilebilir. İlgili rivayetlere göre, 

Resûlullâh Hz. Hüseyin’in Kerbelâ’da katledileceğini daha önce Ümmü 

Seleme’ye haber vermiştir (Nişâtî, 2019: 53-54; Güngör, 1987: 32-33, 473; 

Özçelik, 2016: 171). Ayrıca, Kerbelâ sonrası Emevî sarayında Yezîd’i 

olanlardan sorumlu tutan Rum elçisinin anlattığı olayda Ümmü Seleme’den 

bahsedilmektedir. Bu rivayete göre, Abdüşşems/Abdülvehhâb isimli bu elçi 

Hz. Peygamber’i Medine’de Ümmü Seleme’nin evindeyken ziyaret etmiş ve 

Resûlullâh’ın torunlarına olan büyük sevgisine tanıklık etmiştir (Nişâtî, 

2019: 580-581; Güngör, 1987: 460-462). Yine Ümmü Seleme, Hz. Fâtıma ile 

Hz. Ali’nin nikahını kıyan meleğin Resûlullâh’ın yanına gelmesi olayına 

tanıklık eden hanımı olarak geçmekte, olayın kendi hücresindeyken vukû 

bulduğunu rivayet etmekte (Nişâtî, 2019: 205-206; Güngör, 1987: 153-154; 

Özçelik, 2016: 253-254) ve anne yerine Hz. Fâtıma’yı Hz. Ali’nin evine 

                                                             
2 Güngör, Hadîkatü’s-süedâ, 101; Kâşifî, Ravzatü’ş-şühedâ’da aynı olayda Hz. Âişe, Safiyye 

ve Ümmü Eymen’in ismini zikretmektedir. Bk. Kâşifî, Ravzatü’ş-şühedâ, 224. Âşık Çelebi 
aynı olayda sadece Hz. Fâtıma’nın ismini zikretmektedir. Bk. Özçelik, Âşık Çelebi Ravzatü’ş-
şühedâ Tercemesi, 224; Saykalî, isimlerini zikretmeksizin Hz. Peygamber’in eşlerinin Hz. 
Fâtıma’yla Medine’den Uhud’a doğru çıktıklarını nakletmektedir. Bk. Saykalî, Ravzatü’ş-
şühedâ, 171. 
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götüren Peygamber eşi olarak zikredilmektedir (Nişâtî, 2019: 207-208; 

Güngör, 1987: 155; Özçelik, 2016: 255). 

Kerbelâ Olayı’ndan iki sene önce vefat etmiş olmakla birlikte, 

maktellerde bahsi geçen Hz. Peygamber’in eşlerinden bir diğeri Hz. Âişe’dir 

(ö. 58/678). Yukarıda bahsedildiği üzere, hastalığı ağırlaştığı zaman Hz. 

Peygamber’in Hz. Âişe’nin odasında kalması hanımlarınca kararlaştırılmış, 

böylece son günlerinde Resûlullâh’ın bakımını kendisi üstlenmiştir (Nişâtî, 

2019: 171; Güngör, 1987: 122; Özçelik, 2016: 237). Yine Hz. Âişe, 

maktellerde Hz. Fâtıma’yla ilgili bazı olayların ravisi olarak da geçmektedir. 

Örneğin, kendisinden nakledilen rivayete göre, Hz. Peygamber’in ölüm 

yatağının başucunda gözyaşları döken Hz. Fâtıma, babasının söylediği 

sözlerden moral bulmuştur. Hz. Âişe nedenini sorduğunda Hz. Fâtıma 

babasının kendisine en erken Hz. Fâtıma’nın kavuşacağı haberini vermesiyle 

teselli bulduğunu söylemiştir (Nişâtî, 2019: 173-174; Güngör, 1987: 124-

125; Özçelik, 2016: 238-239). Yine Hz. Âişe, Hz. Fâtıma’yla ilgili, her 

açıdan Hz. Peygamber’e en fazla benzeyen (Nişâtî, 2019: 173; Özçelik, 2016: 

246) ve Resûlullâh’ın en fazla sevdiği kadın olduğuna (Nişâtî, 20019: 192; 

Özçelik, 2016: 246) dair rivayetleri sebebiyle maktellerde Hz. Âişe’den 

bahsedilmektedir. 

Hz. Fâtıma’yı metheden rivayetlerin ravisi olması dışında, kendi 

meziyetleri ve Ali-Fâtıma evladına karşı tutumu sebebiyle seçilen Peygamber 

eşi olması hasebiyle de Hz. Âişe’den bahsedilmektedir. Örneğin, Yahyâ b. 

Bahşî’nin maktelinin “Fî medhi’n-Nebî ‘aleyhi’s-salâtü ve’s-selâmu ashâbihi 

va ezvâcih” isimli birinci bölümünde “Muhammedî nur”, “sahabînin fazileti” 

ve Hz. Peygamber’in Ehl-i Beyt’inin ilim ve irfan sahibi olmalarına örnek 

bağlamında eşlerinden Hz. Hatice ve Hz. Âişe’nin isimlerini zikretmektedir 

(Gülsüm, 2019: 102-104). Diğer taraftan Der Beyân-i Sergüzeşt-i İmâm 

Hüseyin isimli anonim bir maktelde de bir kısmı tarihî gerçekliğe uymayan 

bilgilerle Hz. Âişe’nin maktelde Hz. Peygamber’in kendisinden sıkça 

bahsedilen eşi olduğu görülmektedir. Hz. Ali’nin hançerle yaralanması, Hz. 

Hasan’ın zehirlenmesi gibi olayların zamanında Zeyneb, Ümmü Gülsüm ve 

Rukiyye gibi ağlayan Ehl-i Beyt kadınları sırasında “Âyişe-yi Sıddîka” veya 

“Hazreti Âyişe ana”nın da ismine rastlamaktadır (Değirmenci, 2009: 45, 48). 

Bu husus, Hz. Ali ve Hz. Hasan dönemleriyle ilgili kronolojik açıdan bir 

sorun taşımamakla birlikte, 58/678 yılında vefât etmiş Hz. Aişe’nin, 61/680 

yılında vukû bulmuş Kerbelâ olayına da katılmış gibi gösterilmesi, Hz. 

Hüseyin savaş meydanına çıktığı sırada ağlayan veya uğradıkları zulüm 
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dolayısıyla Dımaşk camisinde feryat eden Ehl-i Beyt kadınları arasında da 

“Ayişe-yi Sıddîka”nın zikredilmesi tarihî gerçekliğe uymamaktadır 

(Değirmenci, 2009: 68, 81). Bunun dışında, Ravzatü’ş-şühedâ etkisindeki 

bazı maktellerde Ümmü Seleme’nin evinde gerçekleştiği anlatılan Emevî 

sarayındaki Rum elçisiyle ilgili olayın (Nişâtî, 2019: 580-581; Güngör, 1987: 

460-462), Yûsuf-ı Meddâh’ın maktelinde Hz. Âişe’nin hücresinde 

gerçekleştiği şeklinde farklı versiyonda yer aldığı görülmektedir (Özçelik, 

2008: 295-301). 

Maktellerde Hz. Peygamber’in son çocuğu İbrâhim’in annesi olması 

bağlamında Kıptî Mâriye’nin de ismi zikrolunmaktadır. Konuyla ilgili 

anlatıldığına göre, oğlu İbrâhim’le torunu Hüseyin arasında seçim yapmak 

zorunda kalan Hz. Peygamber’in sonuncuyu seçtiği, kısa süre sonra oğlunun 

vefat ettiği, bu sebeple torununu gördüğü zaman “yoluna kendi ciger-gûşemi 

kurban ettiğim kurretü’l-aynım” diye kendisine hitap ettiği aktarılmaktadır 

(Nişâtî, 2019: 157-158; Güngör, 1987: 108; Özçelik, 2016: 229). 

Hz. Hatice, özellikle Ravzatü’ş-şühedâ etkisindeki Türkçe 

maktellerde Hz. Peygamber’in hakkında en geniş şekilde bilgi verilen eşidir. 

Bu, sadece kendisinin “ümmahâtü’l-mü’minîn”den biri olması sebebiyle 

değil, aynı zamanda İbrâhim hariç, Resûlullâh’ın çocuklarının annesi, Mekke 

dönemindeki sıkıntılarını paylaşan tek eşi olması hasebiyledir. Bu sebeple 

maktellerde Hz. Hüseyin başta olmak üzere Hz. Peygamber’in soyundan 

gelenlerin Hz. Peygamber ve Hz. Ali ile akrabalık ilişkilerini hatırlatmakla 

yetinmeyip, aynı zamanda Hz. Hatice ve Hz. Fâtıma’yla olan akrabalıklarını 

da zikrederek iftihar ettiklerinden bahsedilmektedir (Yıldızhan, 2014: 282, 

299, 306; Nişâtî, 2019: 511). 

Son Peygamber’e ilk destek olan Hz. Hatice’nin Resûlullâh’la 

evliliği, altı çocuk doğurması, eş ve peygamber olarak Resûlullâh’a maddî-

manevî her türlü destek olduğuna dair bilgiler geniş şekilde anlatılmaktadır. 

Biyografik bilgiler dışında Hz. Hatice’yle ilgili maktellerde bazı menkibevî 

olaylardan da bahsedilmektedir. Bu olaylar arasında Hz. Fâtıma’yı 

doğururken yaşadığı fevkalâde olay zikredilebilir. Maktellere göre, Hz. 

Fâtıma’yı doğururken yakın akrabaları kendisine destek vermekten imtina 

ettiği için zor durumda kalan Hz. Hatice’ye ilahi bir lutuf olarak yardımcılar 

gönderilmiştir. Dünyada Hz. Hatice’ye hizmetkar ve ahirette “refîk-i yâr” 

olacak bu kadınlar Hz. Meryem, Hz. Mûsâ’nın kız kardeşi Ümmü Gülsüm, 
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Hz. İbrâhim’in eşi Sara ve Firavun’un eşi Âsiye’dir (Nişâtî, 2019: 191; 

Güngör, 1987: 141-142; Özçelik, 2016: 245-246). 

Hz. Hatice’nin örnek kişiliğiyle ilgili maktellerde üzerinde durulan 

bir diğer husus, vefatıyla ilgili kıssadır. Nişâtî’nin ve Sâbir Saykalî’nin 

maktellerinde diğerleriyle kıyaslamada daha geniş şekilde ele alınan Hz. 

Hatice’nin vefatıyla ilgili bu kıssada Hz. Peygamber ve Hz. Hatice örneğinde 

karı-koca ilişkilerindeki sevgi ve saygı gözler önüne serilmektedir. Bu 

rivayete göre, Hz. Hatice’nin vefatı sırasında Hz. Peygamber yanına gitmiş 

ve eşinin şiddetlenen hastalığı dolayısıyla ağlayarak hayır duada 

bulunmuştur. Hz. Hatice ölümden korkmadığını, fakat Resûlullâh’ın 

muhabbetinden ve sohbetinden ayrılacağı için üzüldüğünü bildirmiştir. Hz. 

Hatice’nin ölüm yatağındayken Resûlullâh’a vasiyeti, eşler arasındaki ulvî 

duyguları göstermesi açısından önem arzetmektedir. “Yâ Resûlullâh, 

yanımda otur, son nefesimde seni seyredeyim ahiret yolculuğunda azığım 

olsun” diyen Hz. Hatice’nin, ölüm yatağında eşine vasiyeti ikisi arasındaki 

sevgi ve saygıyı göstermesi açısından önemlidir: “İltimasım odur ki, Kıyamet 

günü beni buldurasın ve sözlerimi Tanrı hazretlerine söyleyip benim için 

şefaat eyleyesin. Şayet kulluğunda bir suçum olmuşsa bağışlayasın.” Hz. 

Hatice, evlenmemiş tek çocuğu olarak Hz. Fâtıma’nın geleceğiyle ilgili 

endişesini de Resûlullâh’a bildirerek ona iyi bakmasını söylemiş ve 

vasiyetinin son kısmını saygısı dolayısıyla eşine kendisi söyleyememiş, 

küçük kızı Fâtıma aracılığıyla iletmiştir. Hz. Hatice’nin vasiyetindeki son 

dileği, Hz. Peygamber’in Cebrâil’den vahiy aldığı zaman üzerine giydiği 

ridasının kendisine kefen olarak kullanılması arzusudur. Hz. Hatice, o ridanın 

bereketi hürmetine Tanrı’nın kendisine rahmini ummaktadır. Kızı 

Fâtıma’dan annesinin son vasiyetini gözyaşları içerisinde dinleyen Hz. 

Peygamber, ridasını kızına vererek annesine gönderip gönlünü teselli 

etmiştir. O sırada Cebrâil nazil olarak Hz. Peygamber’e müjdeyi vermiştir: 

“Yâ Muhammed! Tanrı-Teâla sana selam gönderdi ve senin ridanı bırakmanı 

istedi. Hatice her şeyini bizim yolumuzda fedâ etmiş. Onun kefeni benim 

keremimdendir. Biz onu kerem libasıyla örteceğiz ve cennetten onun kefenini 

göndereceğiz.” (Nişâtî, 2019: 135-137) Nişâtî’nin aktardığı bu rivayet bazı 

değişikliklerle Saykalî tarafından da nakledilmektedir (Saykalî, 2004: 193-

196). 

Bu kıssayla Hz. Hatice’nin Allah’ın kendisinden razı olduğu “nefs-i 

merziye” konumuna yükseldiği ve vefatından sonra kamil kadınlar 

seviyesine yükseldiği anlatılmaktadır. Nitekim maktellerde bahsedildiği 
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üzere Kûfeli Şimr’in/Havlî’nin evinde olduğu sırada Hz. Hüseyin’in 

mübarek başının ziyarete gelen nura bürünmüş hatunlar arasında Hz. 

Meryem, Âsiye, Hz. Fâtıma’yla birlikte Hz. Hatice de bulunmaktaydı 

(Özçelik, 2008: 270-271; Yıldızhan, 2014: 375-376; Güngör, 1987: 440; 

Nişâtî, 2019: 548-550). 

Sonuç olarak, Hz. Hatice Resûlullâh’ın zorlu Mekke döneminde 

kendisine en büyük desteği gösteren eşi olma özelliğiyle maktellerde 

Allah’ın rızasını kazanmış bir örnek kadın olarak tasvir edilmektedir. 

2 .  Hz.  Peygamber’in Kızları  

Hz. Fâtıma istisna edilirse, maktellerde Hz. Peygamber’in kızlarıyla 

ilgili verilen bilgiler isimleriyle sınırlı kalmaktadır (Güngör, 1987: 141; 

Özçelik, 2016: 245). Özellikle Ravzatü’ş-şühedâ etkisindeki Türkçe 

makteller dikkate alındığında, kendisine özel bölüm tahsîs edilmiş bir Ehl-i 

Beyt kadını olarak Hz. Fâtıma’nın hayatı ve örnek kişiliğiyle ilgili bilgiler 

daha fazla konu üzerinden ve detaylı olarak anlatılmaktadır. Bu bilgiler 

sebebiyle “baba-kız”, “karı-koca”, “anne-çocuk” ilişkilerinde rol model 

oluşturma adına Türkçe maktellerde Hz. Fâtıma’nın özel bir yeri olduğu 

görülmektedir. 

Maktellere göre, Cebrâil vasıtasıyla önceden Resûlullâh’a haber 

verilen doğumu cennet kadınlarının efendileri/kamil kadınlar tarafından Hz. 

Fâtıma, “Ümmü Muhammed” olarak adlandırılmış, “Râziyye”, “Merziyye”, 

Meymûne”, “Zekiyye”, “Betûl”, “Azrâ”, “Zehrâ”, “Ümmü Muhammed” gibi 

isimlerle (Nişâtî, 2019: 192; Güngör, 1987: 142; Özçelik, 2016: 246) 

yüceltilmiştir. Yukarıda bahsedildiği gibi, Ehl-i Beyt üyeleri Hz. Peygamber, 

Hz. Hatice ve Hz. Ali’yle birlikte Hz. Fâtıma’yla akrabalık ilişkilerinden de 

övünç kaynağı olarak bahsetmektedirler. Kadının toplumsal konumuyla ilgili 

yaklaşımı açısından Câhiliye toplumu bağlamında dikkate alındığında bu 

husus özellikle önem arz etmektedir. Mekke’de müşriklerin Hz. Peygamber’e 

eziyet etmelerine derinden üzülmesi, Uhud’da Resûlullâh’ın öldürüldüğü 

haberini alırken feryat figan etmesi (Kâşifî, 1390: 224; Güngör, 1987: 101; 

Özçelik, 2016: 224; Saykalî, 2004: 171), babasına olan düşkünlüğü sebebiyle 

vefatından sarsılması ve ailesinden en erken kendisine kavuşacağını 

bildiğinde sevinmesi (Nişâtî, 2019: 173-174; Güngör, 1987: 124-125; 

Özçelik, 2016: 238-239) baba-kız ilişkileri açısından maktellerde Hz. 

Fâtıma’yla ilgili hususlara örnek olarak gösterilebilir. 
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Karı-koca ilişkileri açısından da örnek müslüman kadını olarak 

gösterilen Hz. Fâtıma’nın Hz. Ali’yle mütevazı bir çeyizle evlenmesi, 

peygamber kızı olmasına rağmen sade bir hayat yaşaması gibi hususlardır 

(Nişâtî, 2019: 208-212; Güngör, 1987: 156-161; Özçelik, 2016: 255-257). Bu 

anlatılara göre, bir peygamber kızı olarak Hz. Fâtıma’nın evlenirken birkaç 

parça eşyadan oluşan çeyizi sebebiyle Kureyş’in ileri gelenleri ve 

Medine’deki bazı münafıkların kendisini kınaması, “kendi kızlarıyla 

evlenseydi ömrünün sonuna kadar yetecek servet sahibi olabilirdi” şeklinde 

Hz. Ali’yi üzen sözler söylemişler (Nişâtî, 2019: 209; Güngör, 1987: 156; 

Özçelik, 2016: 255-256). Ayrıca, Hz. Peygamber’e isnad edilen bir rivayetle, 

kızına büyük bir çeyiz ve damadına üzeri kıymetli taşlarla süslenmiş 

muhteşem bir taç hediye eden Hz. Süleymân kıssasından bahsedilerek iki 

peygamber karşılaştırılmıştır. Hz. Ali’den duyduğu bu kıssa yaşadığı sürece 

Hz. Fâtıma’yı meyus etmiş, eşinin üzüldüğünü kendisine dert edinmiştir. Hz. 

Fâtıma’nın vefatının ardından Hz. Ali rüyasında hanımını benzeri 

görülmemiş, her türlü nimetlerle donanmış bir makamda görmüş. 

Huzurundaki hizmetçiler arasında özellikle biri eşi görülmemiş güzelliğiyle 

seçilmektedir. Hz. Fâtıma, onun Süleyman Peygamber’in kızı olduğunu 

söyler (Nişâtî, 2019: 210-211; Güngör, 1987: 158-159; Özçelik, 2016: 256). 

Kızına ve damadına verdiği çeyiz destana dönmüş kral-peygamber Hz. 

Süleyman’ın kızıyla kıyaslamada bir peygamber-devlet başkanı kızı 

olmasına rağmen küçük bir çeyizle evlenmesi, kalbinde nifâk olanların 

söylentilerine neden olan Hz. Fâtıma’nın sınırlı ve geçici dünyevî nimetlerin 

yerine ahiretin sınırsız nimetleriyle ödüllendirildiği anlatılmakta, böylece 

dünya ve ahiret nimetleriyle ilgili maktelin okunduğu toplumun müslüman 

kadınlarına mesaj verilmektedir. 

Maktellerde doğumu (Nişâtî, 2019: 191; Güngör, 1987: 141-142; 

Özçelik, 2016: 245-246), sekiz yaşındayken Mekke’de düğüne katılması 

(Nişâtî, 2019: 199-204; Güngör, 1987: 149-153; Özçelik, 2016: 250-252), 

nikahlanması (Nişâtî, 2019: 205-206; Güngör, 1987: 153-154; Özçelik, 2016: 

253-254), evlilik sürecinde yaşadıkları fevkalâde olay olarak anlatılan Hz. 

Fâtıma, Cebrâil tarafından gönderilen cennet meyvelerinden biri olarak narla 

simgelenmektedir. Bu kıssaya göre Cebrâil’in Cennet’ten getirdiği nar, üzüm 

(ayva) ve elmayı Hz. Peygamber torunlarına vererek Hz. Fâtıma’nın ailesine 

göndermiş, uzun süre bu meyveler yenmesine rağmen tükenmemişler. Hz. 

Fâtıma’nın vefatıyla nar, Hz. Ali’nin vefatıyla üzüm (ayva) ve Hz. 

Hüseyin’in Kerbelâ’da şehit edilmesiyle de elma kaybolmuştur (Güngör, 
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1987: 249; Özçelik, 2016: 357). Hz. Fâtıma’yla ilgili maktellerdeki bu kıssa, 

Kurân-ı Kerîm’de ismet ve takvâsına göre övülen, Cennet kadınlarının önde 

gelenlerinden biri olarak kendisinden bahsedilen (Harman, 2004, 241-242) 

ve tasavvuf geleneğinde Allah’ın velî kullarından biri olarak görülen Hz. 

Meryem’le ilgili İslâmî literatürdeki bilgilerle bazı paralellikler arz 

etmektedir (Çubukçu, 2019: 559-572). Diğer taraftan, çeşitli renk ve 

kokuların Ehl-i Beyt üyelerini sembolize ettiği inancına sahip Bektaşi 

geleneğinde nar kokus unun Hz. Fâtıma’yı temsil ettiği inanışı ile (Daşdemir, 

2015: 93-94) maktellerde cennetten gönderildiğine inanılan narla Hz. 

Fâtıma’nın ilişkilendirilmesi arasındaki paralellik de dikkat çekmektedir 

(Uzun, 1995: 224; Özköse, 2017: 151). 

Hz. Fâtıma’yla ilgili maktellerde ön plana çıkarılan bir diğer husus 

onun anne kimliğiyle ilgilidir. Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in doğumu ve erken 

çocukluğuyla ilgili bilgilerle temeli atılan bu imaj (Güngör, 1987: 143-148; 

Özçelik, 2016: 246-250), Hz. Hüseyin’in şehadetinin ardından fevkattabiî 

olaylar aracılığıyla gösterilmektedir. Hz. Hüseyin’in Kûfe’ye götürülen 

mübarek başını ziyarete gelerek feryat figan koparan dört kadın arasında Hz. 

Fâtıma acılı anne olarak ön plana çıkmaktadır. Burada Hz. Fâtıma cennet 

kadınları arasında nur saçarak gelmekte, oğlu için ağlamakta ve zalimlerden 

hakkının alınmasını istemektedir (Özçelik, 2008: 270-271; Yıldızhan, 2014: 

375-376; Güngör, 1987: 440; Nişâtî, 2019: 548-550). Diğer taraftan Hz. 

Fâtıma kıyamet günü Hz. Hasan’ın ağulu gömleğini, Hz. Hüseyin’in kanlı 

gömleğini alarak onların hakkını talep eden, fakat Hz. Peygamber’in 

telkiniyle bu hakkını ümmetin şefaati için kullanan bir annedir (Nişâtî, 2019: 

115-116; Güngör, 1987: 77-78; Özçelik, 2016: 209-210; Saykalî, 2004: 83-

85). 

3.  Ali-Fâtı ma Evladından Olan Kadınlar  

Türkçe maktellerin tamamında Kerbelâ olayına götüren tarihî süreçte 

kendilerinden bahsedilen Ehl-i Beyt kadınları arasında Ali-Fâtıma evladının 

özel bir konumu bulunmaktadır. Bu, Kerbelâ olayından önce vefat etmiş Ehl-

i Beyt kadınlarından farklı olarak, Alî-Fâtıma evladına ait bazı kadınların 

Kerbelâ olayın ve sonrasında yaşananlarla ilgili sergiledikleri tavırla ilgilidir. 

Maktellerin Kerbelâ olayı bağlamında kendisinden bahsettiği Ehl-i Beyt 

kadınları arasında Hz. Fâtıma’nın kızı Zeyneb bint Ali başta olmak üzere, 

Ümmü Gülsüm, Sekîne/Sükeyne, Rukiyye, vs. gibi Ali-Fâtıma evladına ait 

kadınların isimleri ön plana çıkmaktadır. 
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Zekâsı ve bilgisi nedeniyle “Akîletü Benî Hâşim” olarak 

isimlendirilen Zeyneb bint Ali’den (Özkan, 2013: 356-357), Ali-Fâtıma 

evladına ait kadınlar arasında yaşça büyük olması nedeniyle Kerbelâ olayı 

sırasında yaralıların ve kadın-çocukların bakımını üstlenen, ayrıca Kerbelâ 

şehitleri için feryat figan eden Ehl-i Beyt kadınlarının öncülerinden biri 

olarak bahsedilmektedir (Özçelik, 2008: 205, 239-241; Yıldızhan, 2014: 348, 

357;). Ağabeyi başta olmak üzere, Kerbelâ şehitlerinin vücutlarını gördüğü 

zaman Zeyneb’in ah ü nâlesi o kadar etkilidir ki, olaydan bizzat suçlu olan 

Kûfe ordusu bile ağlamaktan, Yezîd’e ve Ubeydullah’a karşı tân ve lânet 

etmekten kendilerini alamazlar (Nişâtî, 2019: 548; Özçelik, 2016: 485). 

Bununla birlikte, maktellerin Zeyneb’le ilgili üzerinde durduğu en 

önemli husus, ihanetlerine göre Kûfe halkına, acımasızlığına göre Kûfe valisi 

Ubeydullah b. Ziyâd’a ve bir halife gibi olanlardan sorumlu tuttuğu Yezîd b. 

Muâviye’ye karşı takındığı korkmaz ve azimli tavrıdır. Zeyneb, Kerbelâ 

esirlerinin Kûfe’ye getirildiği sırada kendileri için gözyaşı döken şehir 

halkının samimiyetsizliğini yüzlerine karşı söylemekte, Hz. Hüseyin’e 

ihanetlerinin sonucu olanların vukû bulduğunu fasih konuşmasıyla 

belirtmektedir (Nişâtî, 2019: 552-553; Güngör, 1987: 443-444; Özçelik, 

2016: 487; Türkoğlu, 2012: 529). 

Yukarıda işaret edildiği gibi, Kûfe’de vali konağında Ubeydullah b. 

Ziyâd’ın azmini kıran tavrı maktellerde Zeyneb’le ilgili imaj oluşturması 

açısından önemlidir. Bu bağlamda Ubeydullah’la aralarında geçen diyalogda 

Zeyneb’in Kurân-i Kerîm ayetlerinden deliller getirerek valiyi susturması 

(Nişâtî, 2019: 554-555; Güngör, 1987: 444-445; Özçelik, 2016: 488-489; 

Türkoğlu, 2012: 531-533), Ali b. Hüseyin Zeynelâbidîn’in cesur tavrına 

kızarak kendisini katletmek isteyen Ubeydullah’ın azmini kırarak yeğenini 

koruması (Nişâtî, 2019: 556; Güngör, 1987: 447; Özçelik, 2016: 489; 

Türkoğlu, 2012: 534) Zeyneb örneğinde maktellerde görülen bilgili, cesur ve 

azimli müslüman kadını imajı ortaya koymaktadır. 

Türkçe maktellerde Zeyneb’in zulme ve haksızlığa karşı korkmaz 

tavrını gösteren bir diğer önemli olay, Dımaşk’ta Emevî sarayında Yezîd b. 

Muâviye karşısındaki duruşudur. Bununla ilgili maktellerde vurgulanan 

hususlar, Yezîd b. Muâviye karşısında kendi soyunun üstünlüğü, peygamber 

ailesine yapılanların zulüm olması ve bir halife olarak Kerbelâ olayından 

sorumlu olduğunu cesaretle yüzüne vurmaktan çekinmemesidir (Nişâtî, 

2019: 583-586; Güngör, 1987: 462-463; Özçelik, 2016: 496-497). 
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Zeyneb bint Ali’nin maktellerde üzerinde durulan diğer önemli 

ahlakî özelliği, cömert kişiliğe sahip olmasıdır. Konuyla ilgili rivayetlere 

göre Zeyneb, Ali b. Hüseyin Zeynelâbidîn ve Ehl-i Beyt kadınlarını 

Dımaşk’tan Medine’ye götüren kafileye Yezîd’in atadığı Nu’mân b. Beşîr’i 

kendilerine iyi davrandığı için ödüllendirmek adına altın süs eşyalarını 

vermek istemiştir. Yolculuk sırasında kendilerine karşı saygıda kusur 

etmeyen Nu’mân, Hz. Peygamber’in ailesine karşı yapılması gerekeni yerine 

getirdiğini bildirerek Resûlullâh’ın torununun önerisini kabul etmemiştir 

(Nişâtî, 2019: 595-596; Güngör, 1987: 470-471; Özçelik, 2016: 503-504). 

Kerbelâ’ya katılan, Kûfe, Dımaşk ve Medîne yolculuğunda ailesiyle 

birlikte bulunan bir diğer Ehl-i Beyt kadını olarak maktellerde kendisinden 

bahsedilen Ümmü Gülsûm de Zeyneb gibi cesareti, fesahatı, tokgözlülüğü ve 

cömertliğiyle temâyüz eden bir şahsiyet olarak gösterilmektedir (Özçelik, 

2008: 307-310; Yıldızhan, 2014: 419-420; Güngör, 1987: 462-463; Özçelik, 

2016: 496-497). 

 Özellikle birinci grup maktellerde Yezîd’in kendi ailesinin 

durumuyla kıyaslanarak Ehl-i Beyt kadınlarının mahremiyetine gösterdiği 

saygısızlığın eleştirilmesini de kapsayan bu kıssa, Ümmü Gülsûm örneğinde 

Ehl-i Beyt kadınlarının mahremiyetiyle ilgili toplumsal hassasiyeti 

göstermesi açısından önemlidir. Bu anlatıya göre Ümmü Gülsüm, kendi 

ailesinin kadınlarını perde arkasında tuttuğu halde Hz. Peygamber’in ailesini 

kadınlarını teşhir etmesi sebebiyle Yezîd’i eleştirir (Özçelik, 2008: 307-309). 

Saray maskarası, Yezîd’in huzurunda savaş ganimeti sandığı kadınlar 

arasından Ümmü Gülsüm’ün kendisine verilmesini ister. Ümmü Gülsüm’ün 

elinden tuttuktan sonra gerçek kimliğini öğrenen maskara yaptığına çok 

pişman olur, hançeriyle elini keserek af diler, bir daha kimsenin gözüne 

gözükmeyecek şekilde kayıplara karışır (Özçelik, 2008: 301-304; Gülsüm, 

2019: 173-174; Yıldızhan, 2014: 405-406). 

Ümmü Gülsüm örneğinde Ehl-i Beyt kadınlarının mahremiyetine 

karşı hassasiyetle ilgili Türkçe maktellerde iki farklı yaklaşım olduğu 

görülmektedir. Bu farklılık, Kerbelâ sonrasında kadınlarına karşı gösterilen 

muâmele, onların hangi şartlarda Kûfe’ye ve Dımaşk’a götürüldüğüne dair 

değişik rivayetlerle ortaya konmaktadır. Genellikle birinci grup Türkçe 

maktellerdeki anlatım, çadırların yağmalandığı, kadın ve çocukların perişan 

halde hevdecsiz develere bindirildiği şeklindedir. Bu anlatıya göre Hz. 

Hüseyin’in şehadetinin ardından Kûfeli askerler çadırlara saldırmış, kadın ve 
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çocukların üzerlerinde değerli ne varsa ganimet olarak almış, kendilerini 

hevdecsiz develere bindirerek önce Kûfe’ye, ardından Dımaşk’a ganimet ve 

esir olarak başı açık şekilde götürmüşler (Özçelik, 2008: 260-261; Gülsüm, 

2019: 140; Hacı Nûreddîn Efendi, 2012: 94-95; Altunmeral, 2010: 91-92). 

Bahsi geçen maktellerde yer alan rivayete göre, Ehl-i Beyt kadınlarının bu 

durumuna çok üzülen Sâid Şehrezûlî isimli bir tacirin Dımaşk’a girişte 

örtünmeleri için kendilerine başörtüsü dağıtıncaya kadar Ehl-i Beyt kadınları 

gerekli saygıdan mahrum bırakılmışlar. Ehl-i Beyt kadınları Şehrezûlî’den 

bir ricada bulunmuşlar, Kerbelâ şehitlerinin süngülere geçirilmiş başlarının 

önde götürülmesini görevlilerden istemek, böylece kafileyi izleyen 

kalabalığın dikkatinin kendi üzerlerinden çekilmesini sağlamak (Özçelik, 

2008: 290-293; Gülsüm, 2019: 168-169; Değirmenci, 2009: 78-79). İkinci 

grup Türkçe maktellerde aynı konuyla ilgili rivayetler, Hz. Peygamber’in ev 

halkından olan kadınlara karşı toplumsal hassasiyetin göz önünde 

bulundurulduğu yönündedir. Bu husus, maktellerde sonuncu Sâsânî 

hükümdarının kızı olarak geçen Hz. Hüseyin’in eşi Şehrbânû’nun dilinden 

söylenen “Kız kardeşlerin ve kızların Peygamber evinin hatunları olmaları 

hasebiyle senden sonra saygı görecekken, kimsesi olmayan bir garib olarak 

benim halim ne olacak?” (Nişâtî, 2019: 530-531; Güngör, 1987: 424; 

Özçelik, 2016: 469-470) şeklindeki ifadelerden de anlaşılmaktadır. Böylece, 

Kâşifî etkisindeki Türkçe maktellerde konuyla ilgili Kerbelâ sonrasında Ehl-

i Beyt kadınlarının mahremiyetine hassasiyetle yaklaşıldığı, hevdecli 

develere bindirildikleri şeklindedir (Nişâtî, 2019: 548, 552; Güngör, 1987: 

439 ; Özçelik, 2016: 487). 

SONUÇ  

Türklerin tasavvuf kültüründe önemli yeri olan, asırlarca 

Anadolu’nun sûfi çevrelerince okunan eserlerden olan Maktel-i Hüseyn’ler, 

sadece Kerbelâ Olayı’nı sebep ve sonuçları açısından ele alan tarihî eser 

olmanın fevkinde özelliğe sahip olmuşlar. Müelliflerinin Hz. Peygamber’in 

sevgili torunu Hz. Hüseyin ve yakınlarının uğradıkları belâlara üzüntülerini 

dile getirmek, bu duyguları yaşamak ve paylaşmak, nihâî olarak 

Resûlullâh’ın şefaatine mazhar olmak temennisiyle kaleme aldıkları Maktel-

i Hüseyin’ler, okundukları çevrelere Ehl-i Beyt sevgisini telkîn eden eserler 

olmuşlar. Bu yönüyle maktellerin toplumda ideal müslüman imajının 

oluşturulması açısından da önemli eğitici görevi bulunmuştur. Böylece, 

maktellerde erkek veya kadın olmasından bağımsız olarak ideal müslüman 

algısını yansıtan Ehl-i Beyt üyeleri, okunduğu çevrelerce örnek müslüman 
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imajının oluşumuna önemli katkıda bulunmuştur. Bu bağlamda Maktel-i 

Hüseyin’lerin baş kahramanı olarak Hz. Hüseyin’den başka, Kerbelâ 

öncesinde vefât etmiş olmalarına rağmen maktellerde kendilerinden tarihî 

figür olarak bahsedilen Hz. Peygamber’in hanımları, kızları ve Kerbelâ 

olayına katılmış Ali-Fâtıma evladına ait Ehl-i Beyt kadınları Türk-Müslüman 

toplumları için ideal kadın örneği olarak sunulmuşlar. 

Türkçe maktellerde Hz. Peygamberin hanımlarıyla ilgili özellikle 

Hz. Hatice’nin örnek kişiliği, iktisadî hayatta aktif rol alan bir kadın, 

mükemmel eş ve anne, son peygambere en büyük destek olması bağlamında 

sunulmaktadır. Maktellere göre Hz. Hatice’nin, Hz. Peygamber’in önceden 

müjdelediği üzere Hz. Fâtıma’yı doğurması fevkalâde bir olay olarak, İslam 

kültüründe “kâmil kadınlar” olarak bilinen Hz. Meryem, Hz. Mûsâ’nın kız 

kardeşi Ümmü Gülsüm, Hz. İbrâhim’in eşi Sara ve Firavun’un eşi Âsiye’nin 

yardımıyla gerçekleşmiştir. Hz. Muhammed’in risâlet görevini yerine 

getirirken karşılaştığı zorluklara karşı mücadelesinde maddî ve manevî 

açıdan kendisine gösterdiği destek sebebiyle maktellerde Hz. Hatice Allah’ın 

kendisinden razı olduğu “kâmil kadın” konumuna yükseltilmektedir. Hz. 

Hatice’yle ilgili bu husus, vefatı sırasında Allah Resûlü’ne vasiyeti ve bu 

vasiyeti doğrultusunda kendisinin ilâhî lutufla ödüllendirilmesine dair kıssa 

aracılığıyla özellikle vurgulanmaktadır. 

Maktellerde baba-kız, karı-koca ve anne-çocuk ilişkileri bağlamında 

topluma örnek olarak gösterilen Ehl-i Beyt kadını gibi Hz. Fâtıma’nın özel 

bir konumu bulunmaktadır. Türkçe maktellerde sunulduğu şekliyle Hz. 

Peygamber-Hz. Fâtıma ilişkisi Câhiliye dönemi Arapları arasında kız 

evladıyla ilgili genel yaklaşıma zıt, bir birine düşkün bir baba-kız ilişkisi 

örneği oluşturmakta ve ataerkil toplumda kız evladının konumunu yükselten 

mesaj veren özellikler taşımaktadır. Diğer taraftan Hz. Fâtıma’nın bir 

peygamber (aynı zamanda devlet başkanı) kızı olarak kendi döneminin 

sıradan bir gelini gibi mütevazı bir çeyizle evlendiğine ve sade bir hayat 

yaşadığına özellikle vurgu yapılmakla, böylece müslüman kadınların dünya-

ahiret nimetleriyle ilgili düşüncelerine yön verecek temel hususların altının 

çizildiği görülmektedir. 

Maktellerdeki Hz. Fâtıma-Hz. Ali ilişkisi, nikahları melekler 

tarafından kıyılmış, mütevazı aile hayatı içinde ilahi lutufla sofraları 

bereketlenmiş, birbirine karşı sevgi ve saygısı örnek olarak gösterilen ideal 

karı-koca ilişkisidir. Hz. Fatıma’yla ilgili maktellerde üzerinde durulan bir 
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diğer önemli husus anne olmasıdır. Genç yaşında vefat etmesi sebebiyle kısa 

süre annelik yapabilen Hz. Fâtıma’nın çocuklarına karşı düşkün olduğunu 

gösteren bazı bilgilerle birlikte, maktellerde kendisine yüklenen anne 

simgesi, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in şehadetleri üzerine kurulmaktadır. 

Kerbelâ sonrası Hz. Hüseyin’in mübarek başını ziyarete gelen cennet 

kadınlarının öncüsü olarak Hz. Fâtıma’nın oğlunun başını okşayarak 

ağlaması, aslında tarihî bir olay olan Kerbelâ’yla ilgili maktellerdeki 

menkibevî anlatılara ait olmakla birlikte, kendisini trajedinin annesi 

konumuna çıkarmaktadır. Kerbelâ olayı Hz. Fâtıma’nın vefatından yaklaşık 

yarım asır sonra vukû bulmuş olmakla birlikte, gerek Hz. Hüseyin’in gerekse 

Kerbelâ’dan yaklaşık on sene önce vefat etmiş Hz. Hasan’ın haksız yere 

öldürülmesi sebebiyle Kıyamet günü davacı olacağıyla ilgili bilgiler de bu 

bağlamda değerlendirilebilir. Maktellerde geçen bu bilgilere göre, Hz. 

Fâtıma hesap günü bir elinde Hz. Hasan’ın ağulu gömleği, diğer elinde Hz. 

Hüseyin’in kanlı gömleği olmakla günahsız öldürülmüş oğullarının kanını 

talep edeceği zaman Hz. Peygamber kızından bir anne olarak bu hakkını 

ümmetin şefaati için kullanmasını isteyecektir. Son olarak, Bektâşî 

kültüründe nar kokusunu sembolize eden Hz. Fâtıma’nın maktellerde 

cennetten gönderilen meyveler arasında narla ilişkilendirildiğinin de 

zikredilmesi gerekir. 

Hz. Peygamber’in eşi ve kızı olarak Hz. Hatice ve Hz. Fâtıma’yla 

ilgili maktellerdeki bilgilerin, onların eş, anne ve kız evladı imajıyla 

müslüman kadınlara aile içi rol model olabilecek örnek kişilikleri üzerine 

kurulduğu görülmektedir. Kerbelâ olayından çok önce vefat etmiş Hz. Hatice 

ve Hz. Fâtıma’dan farklı olarak, bizzat Kerbelâ’ya katılmış Ali-Fâtıma 

evladına ait bazı kadınlarla ilgili maktellerdeki bilgiler, Ehl-i Beyt 

kadınlarının Kerbelâ olayı örneğinde sosyo-politik olaylara karşı tepkisini 

otaya koyması açısından önemlidir. Bu bağlamda maktellerde Zeyneb bint 

Ali ve Ümmü Gülsüm’ün isimleri özellikle ön plana çıkmaktadır. Hz. 

Hüseyin’i Mekke’den davet etmelerine rağmen saf değiştiren ihanetkâr Kûfe 

halkına, Hz. Peygamber’in ailesine karşı acımasızlığı her eyleminde açıkça 

görülen vali Ubeydullah b. Ziyâd’a ve lâyık olmadığı hilâfet makâmında 

başarısız bir yönetici olarak olanların gerçek sorumlusu vasfıyla Yezîd b. 

Muâviye’ye karşı düşündüklerini açık sözlülükle söyleyen Zeyneb, bir 

anlamda maktellerde haksızlığa karşı adaletin sesi olarak konuşmaktadır. 

Maktellerde aynı zamanda Zeyneb’in tokgözlülük ve içinde bulunduğu zor 

duruma rağmen cömert davranma gibi yüksek ahlaki özellikleri de 
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vurgulanmaktadır. Maktellerde Zeyneb kadar ön planda olmamakla birlikte, 

Kerbelâ’da bulunmuş Ehl-i Beyt kadınları arasında Ümmü Gülsüm de benzer 

üstün özellikleri ile tasvir olunmaktadır. 

Son olarak, Hz. Hüseyin’in şehit edilmesi olayı üzerine kaleme 

alınan Maktel-i Hüseyin’ler sadece sebep ve sonuçları açısından Kerbelâ 

olayının tasvir edildiği eserler olmamış, diğer İslam büyüklerinin yanında, 

Hz. Peygamber’in ailesinin Kerbelâ’dan önce vefat etmiş kadınları ve 

Kerbelâ’ya katılmış Ali-Fâtıma evladına ait kadınları örnek özellik ve 

davranışlarıyla ortaya koyan eğitici bulunan eserler olmuşlar. Asırlarca Türk 

tasavvuf çevrelerince Muharrem ayı başta olmak üzere farklı dönemlerde 

okunan Maktel-i Hüseyin’ler bu didaktik yönüyle Türklerin İslam algısının 

oluşumunda Ehl-i Beyt sevgisinin bir geleneğe çevrilmesinde önemli rol 

oynadığı gibi, örnek kişilikleriyle Ehl-i Beyt kadınlarının da toplumun kadın 

üyeleri tarafından rol model olarak kabul edilmesi sürecine katkıda 

bulunmuşlardır. 
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ÜSKÜDAR'DA BİR HALVETİ DERGÂHI: 

DOĞANCI AHMET PAŞA TEKKESİ 

Ayşe BÖLÜKBAŞI  

1.  GİRİŞ  

XVI. yüzyılda Halveti tekkelerinin İstanbul'da hızla yaygınlaşmasına

hanedan mensuplarının ve onlarla yakın ilişki içerisinde olanların büyük payı 

vardı. Bu çalışmanın konusunu oluşturan Hacı/Doğancı Ahmed Paşa 1  da 

hanedan ailesi ile yakın münasebeti olan bir kişiydi. Hem İstanbul’da hem de 

İstanbul dışında birtakım yapıların bâniliğini üstlenmişti. İsfendiyar 

oğullarından Şemsi Ahmet Paşa'nın akrabasıydı, Sultan II. Selim ve III. 

Murad’ın musahipliğini yapmıştı. Üsküdar/Doğancılar'da, İmrahor Mahallesi 

diye bilinen bölgede bir saray, sarayın yakınında tekke ve kendisi için türbe 

yaptırmıştı. Doğancı Ahmed Paşa'nın 989/1581-1582 tarihli vakfiyesinde 

tekke ve saray birimleri, tekke görevlileri, tekke matbahında pişirilen 

yemekler gibi konularda ayrıntılı bilgi verilmektedir. Bu çalışmada öncelikle 

Doğancı Ahmet Paşa'nın hanedanla münasebeti, inşa ettirdiği yapılar, bunlar 

için vakfettiği mülkler dikkate alınarak bâniliği değerlendirilecektir. 

Ardından Üsküdar'daki sarayı ve tekkesi arasındaki ilişkiye odaklanılıp, bu 

yapıların vakıf belgelerinde nasıl tanımlandığı, sonraki yüzyıllarda ne tür 

değişimler geçirdiği üzerinde durulacaktır.  

2.  DOĞANCI AHMED PAŞA'NIN BANİLİĞİ  

Doğancı Ahmed Paşa, Kızıl Ahmed Paşa'nın torunlarından ve 

İsfendiyaroğulları sülalesindendir. Enderun’da yetişmiş, kendisine doğancı 

 Dr. Öğr. Üyesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 

Endüstriyel Tasarım ayse.bolukbasi@bilecik.edu.tr. 
1 Literatürde Doğancı Ahmed Paşa diye bilinmekle beraber, vakfiyesinde ve arşiv belgelerinde 

genellikle El-Hac Ahmed Paşa ya da Hacı Ahmed Paşa diye anılmaktadır. 
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namını kazandıracak olan çakırcıbaşılık vazifesini üstlenmiştir. 1556’da 

büyük mîrahûr olan Paşa, sırasıyla Konya (1558), Rumeli, Şam (1563-1564) 

ve tekrar Konya valiliği (1571-1572) yapmıştır. Yüz yaşını aşkınken 1588’de 

öldüğü ve Üsküdar’daki sarayının yanındaki türbesine gömüldüğü 

söylenmektedir (Gelibolulu Mustafa Âli, 2019; Mehmed Süreyya, 1996; 

Kolağası Mehmed Râif, 1996). Bazı kaynaklarda ise daha ileri ki bir tarihte, 

1001/1592-1593 yılında öldüğü belirtilmektedir (Ayvansarâyi, 1978: 43). 

Ahmed Paşa Sultan II. Selim ve III. Murad ile çok yakın ilişkiler 

kurmuş, onların musahibi olmuştur. Doğancılıkta usta olduğu, ileri 

yaşlarında dahi padişahla ava gittiği kaynaklarda zikredilmektedir (Mehmed 

Süreyya, 1996: 208). Akrabası Şemsi Paşa'nın saray2 ve külliyesi, Doğancı 

Ahmed Paşa'nın Üsküdar İmrahor mahallesindeki saray ve tekkesinden pek 

uzakta olmamalıdır. Bugün Şemsi Ahmed Paşa Camisi ile Doğancı Ahmet 

Paşa Türbesi’nin yürüme mesafesinde olması bu tahmini doğrular. 

Halvetiliğe bağlı Şemsi Paşa ve Doğancı Ahmet Paşa tekkelerinin de sürekli 

bir etkileşim ve alışveriş içerisinde bulunduğu düşünülebilir. Bu tekke 

yapılarının her ikisi de Üsküdar'da sonraki yüzyılda iyice genişleyecek olan 

Halvetilik ağının ilk halkalarıdır. 3  Doğancı Ahmet Paşa Tekkesi'nin ilk 

şeyhinin kim olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte, bu tekkenin 

kuruluşundan itibaren Halvetî dervişlerinin kullanımına verildiği 

bilinmektedir (Köse, 2012: 259-270). 

Doğancı Ahmet Paşa'nın Halvetiliğe bağlı bir tekke yaptırmış olması, 

Halvetilerle yakınlığını göstermektedir. Yönetici sınıfa mensup kişilerin 

desteği Halvetilerin gücünü arttırdığı gibi, Halvetilik gibi geniş toplumsal 

kesimleri etkileyen bir tarikatla irtibat kurmak idarecilere büyük güç ve 

                                                             
2 Stephan Gerlach, Şemsi Paşa'yı şöyle anlatmaktadır; " 7 Şubat'ta Sultan Murat avdan döndü. 

Önden avcılar ve ellerinin üstünde atmacalar, ... bunların arkasından yaşlı ve akıllı bir adam 
olan, üstelik Türkçe ve Farsça şiirler yazan Şemsi Paşa ilerliyordu. Bu paşanın konağı 
Üsküdar'da tam padişah sarayının karşısındadır. Canı istediğinde buradan saraya gidebilir. 

Şemsi Paşa'nın annesi padişahın akrabasıdır ve kendisi de padişahın yakın dostudur. Fakat 
belli bir göreve atanmış olmadığı gibi, herhangi bir sorumluluk da üstlenmemiştir. Gene de 
Türk beylerinden daha rahat bir yaşamı vardır, çünkü padişahın yanından hemen hemen hiç 
ayrılmaz ve padişah ile hiçbir paşanın cüret edemeyeceği kadar samimi konuşur. O ne derse 
kabul edilir. Bu yüzden de bütün paşalar, beyler ona çok saygı gösterirler ve ondan çekinirler. 
Şemsi Paşa, padişahın bir işi için Mehmet Paşa'ya geldiğinde, herkes onu karşılamaya koşar 
ve sanki padişahın kendisi gelmiş gibi itibar ederler. Hatta sadece kâhyasını gönderse bile, ona 
da saygılı davranırlar..." (Gerlach, 2006: 523). Ayrıca Şemsi Paşa Sarayı hakkında bkz (Oya 

Şenyurt, 2018). 
3 Üsküdar'daki XVII ve XVIII yüzyıllardaki Halveti tekkeleri için bkz (Zâkir Şükrî Efendi, 

1980; Tatçı, 2007; Köseoğlu, 2014). 



Türkistan’dan Balkanlara Türk Sufizmi 

 153 

saygınlık kazandırmıştır (Bölükbaşı, 2014). Doğancı Ahmed Paşa'nın 

padişahlarla yakınlığı, O'nun yaptırdığı binaların sayısını arttırmış, vakfettiği 

mülkleri de zenginleştirmiş olmalı. Nitekim II. Selim'in temlik ettiği köyler 

bunu doğrulamaktadır. II. Selim tarafından Ahmed Paşa’ya Beypazarı'nda 

Macun-ı Sagir, Kayseri'de Tomarza köyü temlik edilmişti (Doğancı Ahmet 

Paşa Vakfiyesi, VGMA.D, nr. 503, s. 327-336). 

Ahmed Paşa’nın eserleri arasında bu çalışmanın konusunu teşkil 

eden Üsküdar'daki tekke ve türbesi ilk dikkat çekenlerdir. Bunların yanında 

bir de hamamı vardı. Bilindiği üzere vakıf kurucuları inşa ettirdikleri 

eserlerin masraflarının karşılanabilmesi için çeşitli akarlar da vakfederlerdi. 

Doğancı Ahmed Paşa İstanbul’da iki tane de hanı akar olarak inşa ettirmişti. 

Bunlardan biri Hoca Rüstem Mahallesi'nde, diğeri ise Firuz Ağa 

Mahallesi'ndeydi. 4  İstanbul dışında Kayseri'de bir cami, imaret, han ve 

darüttalim; Akyazı'da bir cami, muallimhane ve mektep; Üskübü'de 

(Konrapa) bir mektep; Nahiye-i Düzcepazar'da (Konrapa) hamam, hamam 

yakınında iki büyük han; Bindirekli'de bir mektep yaptırmıştı (Doğancı 

Ahmet Paşa Vakfiyesi, VGM A.D, nr. 503, s. 327-336). 

Doğancı Ahmed Paşa'nın bu yapılar için vakfettiği mülklerin birkaçı 

Üsküdar'da bulunmakla beraber, çoğunluğu İstanbul dışında bulunmaktadır. 

Sapanca'da, Konrapa'da, Karacaşehir'de, Bindirekli'de, Mihalıççık 

Hisarı'nda, Kayseri'nin farklı köylerinde, Tokat'ta, Serez kazasında akarları 

mevcuttu (Doğancı Ahmet Paşa Vakfiyesi, VGMA.D, nr. 503, s. 327-336). 

Bu çalışmanın sınırlarından dolayı, Doğancı Ahmed Paşa'nın sadece 

Üsküdar'daki akarları detaylıca ele alınacaktır. 

Doğancı Ahmet Paşa'nın Üsküdar'da vakfettiği mülkler, Paşa'nın inşa 

ettirdiği tekke, türbe ve sarayın çok yakınında bulunmamakta ancak 

Doğancılar mevkiini çevreleyen mahallelerde bulunmaktaydı. 5  Üsküdar 

Kefçedede Mahallesi'nde bir ekmek fırını ve bir menzil, Hasan Ağa 

Mahallesi'nde6 bahçeler, Mehmet Paşa Mahallesi'nde fevkâni on beş oda, 

odaların altında sekiz bâb dükkân, bir ekmek fırını, Üsküdar'da bir hamam ve 

                                                             
4 Firuz Ağa Mahallesi'nde bahsedilen han dışında başka mülkler de vakfetmiştir (Doğancı 

Ahmet Paşa Vakfiyesi, VGMA.D, nr. 503, s. 327-336). 
5 Sadece matbah yakınında, iki bâb hücre, kapısına bitişik bir oda, avlu, avlu içinde bahçe, 

bahçe içinde tahtadan bina olunmuş bir sofa içeren bir menzilden bahsedilmektedir. Bu 

matbahın tekke matbahı olması ihtimal dâhilindedir (Doğancı Ahmet Paşa Vakfiyesi, 
VGMA.D, nr. 503, s. 327-336). 
6Doğancılar mevkiine çok yakın bir konumda bulunan Tavaşi Hasan Ağa Mahallesi olmalıdır. 
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Üsküdar'da matbah (tekke matbahı?) yakınında iki bâb hücre, hücrenin 

kapısına bitişik bir oda, avlu, bahçe, bahçe içinde tahtadan bina olunmuş bir 

sofa Üsküdar’da vakfettiği mülklerdi. Ayrıca bu vakıf mülklerden nispeten 

daha uzak bir mesafede, Kavak iskelesi yakınında, fevkani on bir hücre, 

hücreler altında dört bâb mahzen, mahzenler altında altı adet kayıkhane ve 

kayıkhane yakınında ambar vakfetmiştir (bkz. Tablo 1). 

Üsküdar'daki vakıf mülklerin geliri buradaki tekke ve türbenin 

masraflarını karşılamak için kullanılmış olmalıdır. Paşa'nın vakfettiği 

mülkler genellikle inşa ettirdiği yapıların yakınında bulunmaktaydı. Akyazı, 

Konrapa, Bindirekli, Kayseri'de binaları olan Doğancı Ahmed Paşa'nın 

vakfettiği mülkler genelde buralarda bulunmakla beraber, Karacaşehir, 

Mihalıççık Hisarı, Tokat, Serez gibi herhangi bir binasının olmadığı yerlerde 

de, vakıf mülkleri bulunmaktaydı. Vakıf eserlerin akarlarıyla yakın yerlerde 

bulunması gelirlerin toplanması ve yerine ulaştırılmasını kolaylaştırıyordu. 

Osmanlı padişahları ve yönetici sınıf mensupları imparatorluğun geniş 

arazilerinde vergi toplayabilecek kudrete sahipken, yerel güç sahipleri için 

aynı durum söz konusu değildi (Faroqhi, 1975). Sultan II Selim ve III. Murat 

devrinde padişahın yakın çevresinde bulunan Doğancı Ahmet Paşa'nın 

Osmanlı topraklarının farklı yerlerinde vakıf akarlarına sahip olması bu 

açıdan manidardır ve O'nun siyasi ve ekonomik alandaki gücünü 

sergilemektedir. 

Osmanlı vakıf sisteminde bâninin kimliği ve tercihleri oldukça 

belirleyici olabiliyordu. Tekkelerin hangi tarikata tahsis edileceği, tekke 

meşihatına kimin getirileceği gibi hususlarda bânilerin etkili olması 

kaçınılmazdı. Doğancı Ahmet Paşa Tekkesi'nin ilk şeyhinin kim olduğu 

meselesi bu açıdan üzerinde durulması gereken bir konudur. Nadiren de olsa 

vakfiyelerde tekkenin şeyhinin kim olacağına işaret edilmektedir. Mesela 

XVI. yüzyılda inşa edilen Halveti tekkelerinden Balat Tekkesi’nin ilk 

şeyhinin Sinanüddin Yusuf, Bezzazistan-ı Atik Kethüdası Hacı Hüsrev'in 

inşa ettirdiği Ramazan Efendi Tekkesi'nin (Bezirgân Tekkesi) ilk şeyhinin ise 

Ramazan Efendi olacağı vakfiyelerinde kayıtlıdır. Şeyhlerin inşa ettirdiği 

tekkelerde ise, bâni zaten şeyh olduğu için, vakfiye belgesinde şeyhin adı 

vakıf sahibi olarak geçmektedir (Ferruh Kethüda Vakfiyesi, VGMA.D, nr. 

570, s. 57-60; Hüsrev Kethüda Vakfiyesi, VGMA.D, nr. 1592, s. 1-40). 

Vakfiye ya da vakıf belgeleri dışında, tekke şeyhleri ile bilgi veren kaynaklar 

(tekke listeleri, menakıbnâmeler vs.) bulunmaktadır. Ancak Doğancı Ahmet 

Paşa Tekkesi'nin ilk şeyhine dair söz konusu belge ve kaynaklarda nerdeyse 
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hiç bilgiye rastlanmaz. Sadece bir kaynakta, bahsedilen tekkenin Hacı Ahmet 

Paşa tarafından 975/1567-1568 tarihinde Üsküdar'da Doğancılar Camii ve 

meydanı yakınında, İbrahim Gülşeni'nin torunu Şeyh Ali eş- Safveti 

hazretleri için inşa ettirildiği zikredilmektedir7 (Yıldırım, 2018). Dolayısıyla 

Doğancı Ahmet Paşa'nın ilk tekke şeyhi ile ilişkisi hakkında bir şey söylemek 

mümkün değildir. Tekkenin XVII. yüzyıldaki şeyhlerinden İsmail Dede 

yerine 1670'de Şeyh Mehmed'in atandığı bilinmektedir (BOA, İE. EV 7/845). 

XVIII. yüzyıldan sonraki şeyh silsilesini de, arşiv belgelerinden ve 

literatürden takip etmek mümkündür (BOA, DH. SAİD. d 92/193; 

BOA,DH.SAİD. d 44/183; Köse, 2012: 259-270; Köseoğlu, 2014: 117-

135:85). 

Tekkenin ilk şeyhinin Gülşeni olduğu yönündeki bilgilerin doğru 

olması pek mümkün görünmemektedir. XVI. yüzyıl boyunca tüm İstanbul'da 

Halvetiliğin Gülşeni koluna bağlı sadece iki tekke - Muhsine Hatun ve 

Durmuş Dede Tekkeleri - vardı. Öte yandan, Üsküdar'daki ilk Halveti 

tekkeleri - Şemsi Paşa ve Atik Valide tekkeleri- Halvetiliğin Şabani koluna 

bağlıydı (Bölükbaşı, 2015). Doğancı Ahmet Paşa Tekkesi ihyâ edildikten 

sonra Safveti Efendi Tekkesi olarak adlandırılmıştır. XIX. yüzyıla ait tekke 

listelerinde Halveti ya da Şabani Tekkesi olarak zikredilmiştir. 1256 

(1840/1841) tarihli tekke tahrir defterinde, Halvetiyye tekkesi olarak 8 , 

Bandırmalızâde'nin tekke listesinde ise Şabani Tekkesi olarak zikredilmiştir 

(Şimşek, 2007: 135-172).  

Doğancı Ahmed Paşa İstanbul içinde ve dışında tesis ettiği vakıflarda 

görevlendirdiği personel için ödenekler tahsis etmiş, bu kurumlardan istifade 

edecek kimseler için de belli tahsisatlar tayin etmiştir (Tablo 2). Bu görevliler 

arasında - birçok vakıfta olduğu gibi - aile bireyleri de bulunmaktaydı. Vakıf 

tevliyetinin kızlarından hangisi bu görevi hak ediyorsa ona verilmesini, 

kızlarının nesli tükenirse9, vakfın azat edilmiş köle ve cariyelerinden birine 

                                                             
7 Bu devrin meşayihini anlatan başka eserlerde bu bilgiye rastlanmaz. Mahmud Cemaleddin 

El-Hulvi'nin Lemezât-ı Hulviyye Ez Lemeât-ı Ulviyye adlı eserinde Şeyh Ali Safveti'nin sözü 
edilmiş ancak Mısır'daki meşihatinden bahsedilmiş, Hacı Ahmed Paşa Tekkesi'nden 
bahsedilmemiştir (Hulvi, 2013). Ayrıca Nev'izâde Atâyî’de bu hususta bilgi vermemektedir 
(Atâyî, 2017). 
8 Bu konuda bkz: Âsitâne-i Aliyye’de ve Bilâd-ı Selâsede Kâin El’an Mevcud ve Muhterik 

Olmuş Tekyelerin İsim ve Şöhretleri ve Mukâbele-i Şerife Günleri Beyan Olunur, İstanbul 
1259, s. 18.  
9 1670 tarihli bir arşiv belgesinden Doğancı Ahmet Paşa'nın torunu Abdülbâki'nin mütevelli 

olduğunu öğrenmekteyiz. Kızlarından torunu olduğu düşünülebilir (BOA, İE. EV 7/845). 
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verilmesini, şayet bunların da nesli tükenirse tekke şeyhine verilmesini şart 

koşmuştur. Vakıf nazırlığını ise oğlu Mehmet Bey'in deruhte etmesini 

istemiştir. Böylece aile fertlerinin de vakıf gelirlerinden faydalanmasını 

sağlamıştır. 

Doğancı Ahmet Paşa tekke için günlük yemek tahsisatı tayin etmiş, 

kabrinde ise mübarek gün ve gecelerde yemek dağıtılmasını şart koşmuştur 

(Tablo 3). Tekke ve türbesinde yemek dağıtımı için tahsisat belirleyen 

Doğancı Ahmed Paşa, bu sayede hayırseverliğini daha da ön plana 

çıkartmıştır. Tekkede yemek dağıtımına ilişkin sadece günlük yemekten 

bahsedilmesi, mübarek gün ve gecelere değinilmemesi alışılmadık bir 

durumdur. Tekkelerde mübarek gün ve gecelerde yemek dağıtımına özel bir 

önem verildiği bilinmektedir. Doğancı Ahmed Paşa mübarek gün ve 

gecelerde yemek dağıtımının tekkede değil kabrinde yapılmasını istemiştir 

(Tablo 4).10 Tekke matbahı mütevazı boyutlarda olmalıdır. Tekkede yemek 

pişirilmesi için kullanılan kap kacak sayısının sınırlı olması da, tekke 

matbahının mütevazılığını teyit etmektedir (Doğancı Ahmet Paşa Vakfiyesi, 

VGM A.D, nr. 503, s. 327-336). 

3.  DOĞANCI AHMED PAŞA'NIN ÜSKÜDAR'DAKİ 

BİNALARI  

Doğancı Ahmed Paşa'nın Üsküdar Doğancılar'daki sarayının 

yakınında konumlanmış bir tekkesi, kendisi için yaptırmış olduğu türbesi, bir 

çeşmesi ve hamamı bulunmaktaydı. Tekke ilk inşa edildiğinde- oldukça 

mütevazı bir tekke olmakla birlikte, muhtemelen XIX. yüzyılda ihya 

edildiğinde daha görkemli bir binaya dönüştürülmüştür. Safveti Efendi 

Tekkesi olarak ihya edilen tekke iki katlı, harem ve selamlık birimlerini tek 

bir yapı içerisinde toplayan bir yapıya tebdil edilmiştir. Tekke bugün mevcut 

değildir. Tekkenin Üsküdar’da Doğancılar Meydanı'ndaki Çakırcıbaşı Hasan 

Cami’nin kuzey tarafında, bugünkü Üsküdar İtfaiyesi'nin bulunduğu yerde 

konumlandığı bilinmektedir. Tekkenin Hacı Ahmet Paşa Çıkmazı ile 

Sünbülzâde Sokağı'na açılan kapılarının bulunduğu söylenmektedir (Haskan, 

2001: 470). Pervititch haritalarında Çakırcı Hasan Paşa Camisi'nin kuzey 

tarafında ‘Hacı Ahmet Paşa Çıkmazı’ adlı bir sokağın varlığı, tekke ve 

sarayın burada konumlanmış olduğunu doğrulamaktadır (Şekil 9). Doğancı 

                                                             
10 Genellikle mescit, zaviye, mektep gibi kurumlara yemek bağışı yapan vakıf sahipleri olduğu 

gibi, kendi ruhu için kabrinde yemek dağıtımını şart koşan vakıf sahiplerine de rastlamak 
mümkündür (Bölükbaşı, 2021:159-183). 
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Ahmet Paşa Türbesi ise bugün mevcut olup, Çakırcı Hasan Paşa Camisi ile 

aynı bahçenin içinde bulunmaktadır.11 

3.1 Tekke 

Vakfiyesinde Üsküdar'da "darüssaadeleri" civarında diye anlatılan 

tekke yapısı, altı hücreli bir yapıydı. Bir hücrenin dervişlere matbah olarak, 

diğer beş hücrenin ise dervişlere kalacak yer olarak tahsis edildiği 

bilinmektedir. Vakfiye belgesinde tekke yapısı şöyle anlatılmaktadır; 

"Ahmed Paşa Üsküdar’da darüssaadeleri civarında altı hücreli bir hangâh 

bina ettirdiler ki; bu hangâhı Allah rızası içün yaptırıp altı hücreden biri 

dervişlere mutfak olub; beşi sekene olub diğerleri ise hangâhlarda tahsili 

mutâd olan ulum-ı diniyye ve funun-u …. tahsili ve tekmil sadedinde olan 

dervişlere ve şeyhlerine vakf ettiler. Zikr olunan hangâh civarında kendi için 

bir merkad (kabir) bina idüp vakf ettiler" (Doğancı Ahmet Paşa Vakfiyesi, 

VGMA.D, nr. 503, s. 327-336). 

Anlaşılan tekke başlangıçta sadece bir matbah, dervişler için ayrılmış 

beş hücre ve Doğancı Ahmet Paşa’nın türbesi ve bir çeşmeden oluşmaktadır. 

Tekke matbahında günde bir kez şeyh ve dervişler için yemek pişiriliyordu. 

Bu durum mütevazı boyutlarda olduğunu gösterir. Tekke hücreleri ise hem 

dervişlerin günlük yaşamlarını geçirmeleri, hem de bireysel olarak 

gerçekleştirdikleri halvet, tevhid gibi dini faaliyetleri yapmaları için 

düzenlenmiştir.  

Dervişlerin topluca yaptıkları zikr, tevhid, sohbet gibi faaliyetler için 

bir tevhidhâne gereklidir. Doğancı Ahmet Paşa adına kayıtlı vakıf belgesinde 

müstakil bir tevhidhâneden bahsedilmediği gibi, tevhidhâne olarak 

kullanılabilecek bir mescit ya da camiden de söz edilmemektedir. Ancak 

bugün Doğancı Ahmet Paşa’nın türbesinin Çakırcı Hasan Paşa Camisi’nin 

avlusunda bulunması, Çakırcı Hasan Paşa Camisi’nin tevhidhâne olarak 

kullanılmış olma ihtimalini akla getirmektedir. Nitekim Çakırcı Hasan Paşa 

Camisi'nde sonraki yıllarda Şeyh Muhammed Nasuhi tarafından zikir icra 

edildiği bilinmektedir.12 

                                                             
11  Cami kitabesinden anlaşılacağı üzere caminin onarımı 1858 yılında Abdülmecid’in 

ikballerinden Şayeste Kadınefendi tarafından yaptırılmıştır (Haskan, 2001:136). 
12 "Şeyh Muhammed Nasuhi Hazretleri, Mudurnu'dan İstanbul'a avdetlerinde Doğancılar'da 

Çakırcı Hasan Paşa ve Süleyman Paşa Cami'lerine icra-yı âyin-i târikat buyurdular" 
(Osmânzâde Hüseyin Vassâf, 2006, IV: 53). Bahsedilen yıllarda henüz Nasuhi Efendi 
Tekkesi’nin inşa edilmemiş olduğu düşünülebilir. 
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Arşiv belgelerinde " Üsküdar'da Doğancılar'da müteveffa Ahmed 

Paşa'nın ihyâ kerdesi olan tarikat-ı aliyye Halvetiyye'den Safveti Efendi 

Dergâh-ı Şerifi" veya " Üsküdar'da vâki Safveti Paşa nam-ı diğer Hacı 

Ahmed Paşa Dergâhı" diye geçen Doğancı Ahmed Paşa Tekkesi'nin 

muhtemelen 19. yüzyılda Safveti Efendi Tekkesi adıyla ihya edildiği 

düşünülebilir. Safveti Efendi Tekkesi adının geçtiği en erken tarihli belge 

1852 tarihlidir (BOA, A.AMD 40/82).  

Tekkeye zaman zaman ilave tahsisatlar yapıldığı, tekkenin 

tamiratlardan geçirildiği arşiv kayıtlarından öğrenilmektedir. Şeyh Şükrü 

Efendi 1852 tarihinde tekkenin zeytinyağı tahsisatının arttırılmasını istemiş, 

devlet zeytinyağı tahsisatını arttırmak yerine şeyhin 60 kuruş olan vazifesine 

30 kuruş zam yapmıştır. Ayrıca 1866 yılında Safveti Efendi Tekkesi'ne otuz 

kuruşluk Muharremiye13 verilmiş (BOA, EV.d, nr. 20050) ve 1888 senesi 

Kurban Bayramı'nda da, her yıl verildiği gibi tekkeye bir kurbanlık koyun 

tahsis edilmişti (TSMA.E 611/76). Tekkenin tamiri için 1891 yılında 12.210 

kuruş, türbenin tamir ve tefrişi için 2.388 kuruş tahsis edilmişti. Aynı sene 

ilaveten 4.700 kuruş daha tamirat için harcanmıştı (BOA, ŞD 129/6, BEO 

59/4393, BEO 348/26064, 2 Sefer 1310 İ.EV). 

Elimizde tekkeye ait biri 1324/1906-1907 tarihli, diğeri ise 1 Mayıs 

1322/14 Mayıs 1906 tarihli iki adet plan bulunmaktadır. 14 Mayıs 1906 

tarihli plan üzerinde “Üsküdar Doğancılar'da Ahmet Paşa Dergahı'nın 

sonradan tadilatla yapılan resmidir” şeklinde bir ifade yer almaktadır (BOA, 

PLK.p-00545). Tekkenin bahsedilen yılda tekrar yenilendiği düşünülebilir. 

Öte yandan, 1324/1906-1907 tarihli planda sadece “Üsküdar'da Doğancı 

Ahmed Paşa Dergâhı” diye not düşülmüştür (BOA, PLK.p.01711). Bu iki 

planda dikkat çeken husus ikisinin de yakın tarihlerde oluşturulmuş olmasına 

rağmen, 14 Mayıs 1906 tarihli belgede zemin kat ve üst kat planı mevcutken 

(Şekil 6), 1324/1906-1907 tarihli belgede tek bir katın planının görülmesidir 

(Şekil 7) 1324/1906-1907 tarihli planın eksik olduğu düşünülebilir. 

İki katlı yapının üst kat planı ile diğer belgede bulunan tek katın planı 

benzeşmektedir. Semahane, matbah, merdiven gibi birimlerin yeri her iki 

planda da benzerlik göstermektedir. İki katı da gösteren plan üzerinden 

değerlendiğimiz de, tekkenin harem ve selamlık kısımlarını aynı kitleyi 

                                                             
13 Hicrî senenin başlangıcı olan Muharrem ayının birinci günü yapılan yeni yıl 

tebrikleşmelerinde verilmesi âdet olan bereket parası 
(http://www.lugatim.com/s/muharremiye, Erişim tarihi: 26.06.2021). 

http://www.lugatim.com/s/muharremiye
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içinde toplayan bir yapı olduğu söylenebilir. Şekil 6'daki zemin kat birimleri; 

dedegân odasını, kahve ocağını, üç odayı, bir helayı, selamlık ve harem 

avlusunu içermektedir. Üst kat birimleri ise semahane, şeyh odası, diğer iki 

oda ve matbahtan oluşmaktadır. Dedegân odaları ve semahanenin varlığı, 

tekkenin XX. yüzyılın başlarında Mevlevi Tekkesi'ne dönüştürüldüğünü 

düşündürmektedir. Ancak XIX. yüzyıl sonlarında hâlâ Halveti tekkesi olduğu 

literatürden öğrenilmektedir.14  

3.2 Türbe  

Doğancı Ahmet Paşa, vakfiyesinde şart koştuğu üzere, kendisi için 

türbe yaptırmıştır. Vakfiyesinde "Hangah-ı mezbure civarında nefs-i nefisleri 

için bir merkâd-i şerif bina edüb vakfettiler" diye geçmektedir. Ölümünden 

sonra türbede kimlerin görevlendirileceğini, hangi görevleri üstlenecekleri ve 

onlara ne kadar ücret tahsis edileceğini vakfiyesinde belirtmiştir. 

 Türbe sekizgen gövdeli, sağır kubbeli, düzgün küfeki taşından 

yapılmış yalın görünüşlü bir yapıdır. Mimar Sinan tarafından yapılmıştır 

(Kuran, 1988). Kapı kitabesine göre Hicri 984 (1576-7) yılında Hacı Ahmed 

Paşa tarafından yaptırılmıştır. Literatürde ölüm tarihi olarak 1588 

zikredildiğine göre, ölümünden çok önce türbeyi yaptırmış olmalıdır (Erçağ, 

1989: 229).  

Türbedar için bir odanın ayrılmış olduğu vakfiyede gösterilmektedir. 

Türbedar odasından vakfiyenin saraydan bahsedilen bölümünde söz 

edilmektedir. Hatta bu oda Paşa’nın konağına o kadar yakındır ki, vakfiye 

belgesinde sanki konağın bir birimi gibi anlatılmıştır; "...bina olunmuş kasır 

ve bir sofa; dahi ve diğer çardak ve mezbur çardak önünde bir fıskiyye ve bir 

havuz ve sarmaşuklu köşk demekle maruf diğer bir kasır ... ve iki bab beyti 

süfli ahır ve bir hücre ve diğer bir bab beyt-i süfli ve türbedar odası dimekle 

maruf diğer bir beyti süfli vardır. Söz konusu ev..." (Doğancı Ahmed Paşa 

Vakfiyesi, VGMA.D, nr. 503, s. 327-336). Nihayetinde Doğancı Ahmet Paşa 

Tekkesi’nin ve Türbesi’nin, Paşa’nın konağının çok yakınında, muhtemelen 

konağın bahçesinde olduğu söylenebilir. 

1854 yılında Doğancı Ahmed Paşa'nın türbesinin tamiri için 7.500 

kuruşluk bir meblağ belirlenmiş, ancak 3.300 kuruş daha fazla para 

gerekeceği anlaşılmıştır. Ebniye Meclisi fazla harcamanın yerinde olduğunu 

                                                             
14 Tekke, o dönemdeki şeyhi Mesud Efendi'nin adıyla "Doğancılar'da Mesud Efendi Tekkesi" 

olarak anılmaktaydı (Övüç, 2011:295). 
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tasdik edince, zaten sözü edilen meblağ vakfın kendi kaynaklarından 

karşılanacağından harcamaya onay verilmiştir (BOA, İ. MVL 295/ 11922).  

3.3 Çeşme  

Doğancı Ahmet Paşa tekkeyi ilk inşa ettirdiğinde, tekkenin önüne bir 

de çeşme yaptırmıştır. Konağına su getirmek için Bulgurlu semtinden bir 

miktar su bulup konağına akıtılmasını sağlamıştır. Tekkenin önündeki 

çeşmeye de bu sudan bağlanmıştır. Aynı zamanda İmrahor Camisi önündeki 

çeşmeye de bu yolla su getirilmesini vakfiyesinde şart koşmuştur (Doğancı 

Ahmet Paşa Vakfiyesi, VGMA.D, nr. 503, s. 327-336). 

3.4 Hamam 

Vakfiyede Doğancı Ahmed Paşa Vakfı'nın akarları arasında sayılan 

hamamın konumu, tasrih edilmemiştir. Ayvansarayi, hamamın Çakırcı Hasan 

Paşa Camisi'nin karşısında olduğunu ve III. Murat devrinde 993 (1585) 

tarihinde bina edildiğini zikretmektedir (Ayvansarayi, 2001: 639).  

3.5 Saray  

Doğancı/Hacı Ahmet Paşa Sarayı ise vakfiyesinde tanımlandığı 

üzere iç avlu kısmı daha mütevazı, dış avlu kısmı ise daha fazla şatafatlı bir 

yapıdır. Doğancı Ahmed Paşa Sarayı'nın iç avlu kısmının birkaç birimden 

oluştuğu, dış avlu kısmının ise üç ayrı bölümde kümelenmiş olduğu ve birçok 

birim içerdiği anlaşılmaktadır (Doğancı Ahmet Paşa Vakfiyesi, VGMA.D, 

nr. 503, s. 327-336). Dâhiliye (iç avlu) kısmında alt kat/tek katlı 6 bâb oda, 

kasır (1)15, hamam (1), kenif (1), su kuyusu (1) mevcutken, hariciye (dış avlu) 

kısmında ise alt veya üst katta bulunan odalar (8), köşk/kasırlar (3), sofalar 

(3), hücreler (2), çardaklar (2), su kuyuları (2) ile mahzen (1), ambar (1), 

fıskiye (1), havuz (1), ahır (1), fırın (1), matbah (1), kiler (1), kazlık (1), bahçe 

(1) ve bağ (1) bulunmaktaydı.  

Doğancı Ahmet Paşa Sarayı'nın dış avluda bulunan yapı grubunun üç 

ayrı mekânda konumlanmış olduğu düşünülebilir. Dış avluda iki katlı bir 

yapıdan bahsedilmektedir. Bu yapı üst katta ortasında sofa bulunan iki oda, 

sofaya bitişik "kâşi"16 ile bina olunmuş bir köşk (çinili bir köşk), alt katta iki 

                                                             
15 Parantez içinde verilen rakamlar, kaç yapı olduğunu göstermektedir. 
16 Sözlükte kâşi sözcüğü şöyle tanımlanmaktadır: "İlk olarak Îran’ın Kâşan şehrinde yapıldığı 

için bu isimle anılan, pişmiş kilden sırlanmış tabak, çanak, duvar kaplaması ve her türlü 
mâmûlât [“Porselen ve fağfur” anlamına gelen çini sözü zamanla kâşi kelimesinin yerini 
tutmuştur]" (http://lugatim.com/kâşi). (Erişim tarihi: 20.04.2021). 
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mahzen17 ve bu mahzene bitişik bir hücre18 ve hücre önünde bir su kuyusu 

içermektedir. İkinci yapı grubu ise kapı yanında konumlanmış diye 

anlatılmaktadır. Kapının yanında üstünde çardak19 olan çatma bir ambar20 ve 

ahır, fırın, su kuyusu, mutfak, kiler, dört tane alt kat/tek katlı oda 

bulunmaktadır. Üçüncü yapı grubu ise bir bahçenin ve iki kıta bağın varlığı 

belirtildikten sonra anlatılmıştır. Bahsedilen yapıların bahçede konumlanmış 

olduğu düşünülebilir. Bu birimler ise; çini kasır, bir sofa, önünde havuz ve 

fıskiye olan bir çardak, sarmaşıklı köşk diye bilinen bir kasır, bir kazlık21, iki 

alt kat/tek katlı oda, bir hücre, başka bir alt kat/tek katlı oda, türbedar odası 

olarak kullanılacak bir diğer alt kat/tek katlı odadan oluşmaktadır (Doğancı 

Ahmet Paşa Vakfiyesi, VGMA.D, nr. 503, s. 327-336).  

Doğancı Ahmed Paşa vakfiyesinde kendi türbesinin görevlilerine 

dair birtakım şartların belirtildiği kısımda geçen "darüssaadeleri kurbunda 

kasr-ı gülzâr-ı nâim gibi bir kâh-ı bülent ve türbe-i bi-manend bina edüp..." 

(Doğancı Ahmed Paşa Vakfiyesi, VGMA.D, nr. 503, s.327-336). şeklindeki 

ifadeden Paşa'nın konağının ve türbesinin yakınında cennet bahçelerinden 

nâim bahçesindeki kasrı anımsatan güzellikte bir yüksek kasır inşa ettirdiğini 

öğrenmekteyiz. Bu kasır Sarmaşıklı Köşk diye bilinen türbedar odasına en 

yakın konumlanmış olan yapı olmalıdır. Bu saray Üsküdar'ın bahsedilen 

yüzyıldaki seçkin saraylarından biri olmalıdır. Na'ima bunu şu şekilde 

anlatır; "Mezkur paşa-zâde, Hacı Paşa oğludur ki, Üsküdar'da saray misal 

mevrûsesi ki havuz ve şadırvan sıfâh-ı ruhâm-ı mülevven ve bünyân-ı acib 

mukarnası ve masna'ı bi- misl idi.." (Na'îmâ Mustafa Efendi, 2014). 

                                                             
17  Mahzen lügatte "yer altı deposu, depo, ambar" olarak tanımlanmaktadır 

(http://lugatim.com/s/mahzen). (Erişim tarihi: 20.04.2021).  
18  Hücre lügatte "Dışarı ile ilgisi mümkün mertebe az olan küçük oda, odacık" olarak 
tanımlanmaktadır (http://lugatim.com/ hücre). (Erişim tarihi: 20.04.2021). 
19 XV. yüzyıl İstanbul konutlarını ele alan bir çalışmada çartak (çardak). hanenin bir birimi 

olarak gösterildiği gibi, bazı örneklerde, manastırlarda ayrı katları ve bölmeleri olan bağımsız 

bir strüktür olarak da karşımıza çıkabileceği anlatılmaktadır. Doğancı Ahmet Paşa Sarayı'nda 
da önünde fıskiye ve havuzu bulunan ayrı bir strüktür olduğu düşünülebilir (Akar, 2016:164). 
Yerasimos, çardak/çartak birimini "çoğunlukla zemin katta bulunmasına rağmen, gurfe (zemin 
kat üzerinde çıkma). ile aynı anlamda değildir; yanları açık bir kameriye" şeklinde 
tanımlamaktadır (Yerasimos, 2003: 309). 
20  Lügatte, "Eşyâ, erzak vb. koymaya ve saklamaya mahsus binâ, depo" diye 

tanımlanmaktadır. (http://lugatim.com/s/ambar). (Erişim tarihi: 20.04.2021). XVI. yüzyıldaki 
Osmanlı konutlarını değerlendiren Yerasimos ise ambarın tahıl deposu olarak kullanıldığını 

belirtmiştir (age). 
21 Lügatte, "çok kaz olan yer" olarak tanımlanmaktadır (https://www.almaany. com/tr/dict/ar-

tr/kazlık). (Erişim tarihi: 20.04.2021). 
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Sözü edildiği üzere, Doğancı Ahmet Paşa'nın vakfiyesinde "Ahmed 

Paşa Üsküdar’da darüssaadeleri civarında altı hücreli bir hangah bina 

ettirdiler" şeklinde bir ifade geçmektedir. Bu bile tek başına sarayın tekkenin 

yakınında konumlanmış olduğunu göstermektedir. Ayrıca, türbedar odasının 

da saraya bahsedildiği gibi yakın olması, tekke ve türbe yapılarının, sarayının 

bahçesinde ya da çok yakınında olduğunu düşündürtmektedir. Bugün türbe 

ile cami aynı avluda bulunmaktadır. Doğancı Ahmed Paşa Türbesi’nin 

yanında bulunan, ilk bânisinin Çakırcı Hasan Paşa olduğu düşünülen cami, 

tekke tevhidhanesi olarak kullanılmışsa, tekke de saraya türbe kadar yakın 

olmalıdır. 

4.  SONUÇ  

Doğancı/Hacı Ahmed Paşa Sultan II. Selim ve III. Murad'ın 

musahipliğini üstlenmiş, adı geçen padişahlar zamanında, İstanbul'da ve 

İstanbul dışında birtakım yapılar inşa ettirmiştir. Üsküdar'da inşa ettirdiği ve 

merkezinde tekke birimlerinin bulunduğu yapı topluluğu ayrıca türbe, çeşme 

ve hamamı ihtiva etmektedir. Ayrıca bunların çok yakınında, Paşa’nın sarayı 

bulunmaktaydı. Tekkenin Halvetiliğe bağlı olması, ilk şeyhinin dahi Halveti 

şeyhi olarak düşünülmesi, Doğancı Ahmet Paşa'nın Halvetilerle yakınlığına 

kanıt oluşturmaktadır.  

Doğancı Ahmet Paşa sadece İstanbul'da değil, İstanbul dışında da 

birçok yapının bâniliğini üstlenmiştir. Bu yapılar için vakfettiği mülkler ise 

Anadolu ve Rumeli’nin çeşitli bölgelerine dağılmıştır. Bu kadar geniş bir 

bölgeden gelirlerin tahsil edilmesi ve vakıflarına aktarılması Doğancı Ahmet 

Paşa'nın gücü ve itibarının göstergesidir.  

Tekke ve sarayın aynı yerde olması Ahmed Paşa’nın tarikat erbabıyla 

yakınlığının ileri düzeyde olabileceğini akla getirmektedir. Tekke 

personeline tayinatlar tahsis etmesi, akarlar vakfetmesi sufilere büyük destek 

sağladığını göstermektedir. Tekkenin saraya bu derece yakın konumlanması, 

saray bahçesinde bulunan münzevi bir tekke olduğunu düşündürse de, 

Çakırcı Hasan Paşa Camisi'nin tekkenin tevhidhanesi olarak kullanılmış 

olabileceği ihtimali, tekkenin saray yakınında birçok kimseye hizmet sunan 

bir dergâh olabileceğini de akla getirmektedir. 
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EKLER 

Tablo 1: Üsküdar'daki akarlar 

Üsküdar'da 

vakfedilen mülk türü 

Üsküdar’da 

Vakfedilen 

mülklerin yeri 

Vakfedilen mülkün 

Sınırları 

Diğer özellikler 

Ekmek fırını Kefçedede Mahallesi Fazlı bin İsa mülkü, 

Mustafa Çelebi bin 

Safâ mülkü, târik-i 

âm, târik-i has 

Ekmek fırını 

dört bâb 

dükkân, su 

kuyusu ve 

değirmen 

içermektedir. 

Fevkâni 15 bâb oda ve 

oda altında 2 ahır ile 8 

bâb dükkân, 1 ekmek 

fırını (fırın içinde iki 

hücre) 

Mehmet Paşa 

Mahallesi 

  

Hamam    

Fevkâni 11 hücre, 

hücreler altında 4 bâb 

mahzen, mahzenler 

altında 6 adet 

kayıkhane. 

Kavak İskelesi 

yakınında 

Reis Ali mülkü, 

deniz, târik-i âm ve 

Kavak İskelesi 

 

Ambar ve ... Kavak İskelesi'ndeki 

kayıkhane yakınında 

Paşa zevci olan, 

Merhum Sultan … 

mülkü, Reis Ali 

mülkü, Mehmed bin 

.... mülkü ve târik-i 

âm 

 

Bahçeler Hasan Ağa Mahallesi Doğancılar odası, 

Ömer Bey bin 

Rüstem mülkü, Ayşe 

Hatun bint-i 

Abdullah, târik-i âm 

 

2 bâb hücre, kapısına 

muttasıl 1 oda, avlu, 

avlu içinde bağçe, 

bağçe içinde tahtadan 

bina olunmuş bir sofa 

Matbah yakınında22   Kara İmam 

demekle meşhur 

kimseden satın 

alınmış. 

                                                             
22 Üsküdar'daki tekkenin matbahı diye düşünülebilir. 
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Üsküdar'da 

vakfedilen mülk türü 

Üsküdar’da 

Vakfedilen 

mülklerin yeri 

Vakfedilen mülkün 

Sınırları 

Diğer özellikler 

Bir menzil: bir beyt-i 

süfli, bir kıt'a bostan, 

içindeki meyva 

ağaçları, bir su kuyusu. 

Kefçe Dede 

Mahallesi'nde  

Vakf-ı müşarünileyh 

mülkü, Ömer kethüda 

mülkü, iki taraftan da 

târik-i âm. 

 

 

Tablo 2: Tekke ve Türbe Görevlilerinin Tahsisatları (Günlük) 

Şeyh 

(tekke) 

Dervişler 

(tekke) 

Bekçi 

(türbe) 

Ferraş 

(türbe) 

Cüzhan 

(türbe) 

Sermahfel 

(türbe) 

Muarref 

(türbe) 

Noktacı 

(

(türbe) 

10 akçe 2'şer akçe 

(her bir 

dervişe) 

4 nefer 

bekçiye 

2'şer akçe  

1 akçe 10 cüzhana 

1'er akçe;  

15 cüzhana 

2'şer akçe  

2,5 akçe 1 akçe 1 

1 akçe 

 

 

Tablo 3: Tekke'deki Günlük Yemek Tahsisatı 

 

 

  

Çorba için 

buğday 

Çorba 

için 

sadeyağ 

(aylık) 

Et Ekmek Tuz, 

odun, 

nohut, 

soğan 

Kandiller 

İçin 

Zeytinyağı 

(aylık) 

On günde 1 

kile  

1 okka 5 akçelik 5 akçelik Yeterli 

miktarda 

1 okka  
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Tablo 4: Doğancı Ahmet Paşa'nın Kabrinde Mübarek Gün ve 

Gecelerde Yemek Dağıtımı
23

 

 Pilav için Zerde için Yahni için Genel ihtiyaçlar 

için 

Pirinç 3 kile Miktarı 

belirtilmemiş 

  

Sadeyağ 12 okka 200 dirhem   

Bal  12 okka   

Koyun eti   10 okka  

Ekmek    20 akçelik 

Karabiber,nohut, 

zâferan 

   Yeterli miktarda 

 

Şekil 6: Üsküdar Doğancılar'da Hacı Ahmed Paşa Dergâhı Planı (1 Mayıs 

1322 tarihli) 

                                                             
23 Diğer mübarek gün ve gecelerde pilav, zerde ve yahni pişirilecekti. Aşure gününde ise aşure 

pişirilip, fukaraya dağıtılması şart koşulmuştu. Aşure malzemeleri için hususi olarak 360 akçe 
tahsis edilmişti. 
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Şekil 7: Üsküdar'da Hacı Ahmed Paşa Dergâhı Planı (1324 tarihli) 

Şekil 8: Doğancı Ahmet Paşa Türbesi ve Çakırcı Hasan Paşa Camisi 

(Abdülmecid’in ikballerinden Şayeste Kadın Efendi Camii, 1858) 
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Şekil 9:Pervititch Haritalarında Doğancı Ahmet Paşa Türbesi ve 

Çakırcı Hasan Paşa Camisi 
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TASAVVUFİ EĞİTİM BAĞLAMINDA 

RUHSATÎ’NİN UĞRU İLE KADI HİKÂYESİ’NE 

İŞLEVSEL BİR BAKIŞ 

Halil BUNSUZ  

GİRİŞ 

Tasavvuf hakkında dinî kaynaklarda farklı kişilerin yaptıkları birçok 

tanıma ve yoruma yer verilmiştir. Yapılan bu tanım ve yorumlarda genel 

olarak İslamiyet’i daha iyi yaşamaya, Allah’ın rızasına nasıl erişilebileceğine 

ve bunun yollarının anlatılmasına dikkat çekildiği görülmektedir. Türklerin 

İslamiyet’i benimsemesinde ve farklı coğrafyalara yaymasında oldukça etkili 

olan tasavvuf, bu yönüyle de bir hayli dikkat çekicidir. Büyük Türk sufilerin 

de Türkistan’dan Balkanlar’a kadar uzanan coğrafyada bahsedilen her iki 

amaç için tasavvufi yollardan olabildiğince faydalandıkları ve bunu 

yaşayışlarına, faaliyetlerine ve eserlerine yansıttıkları görülmektedir. Onların 

izledikleri bu yol tarikatlarda müritlerin yolunu aydınlatmış ve bazı 

müritlerin eserlerinde tasavvufi unsurları kullanmalarının önünü açmıştır. 

Nitekim Nakşibendi Şeyhi Şakir Efendi’ye intisap eden Ruhsatî’nin 

eserlerinde de bu durum görülmektedir. Konuyla ilgili yapılan bir yüksek 

lisans çalışmasında Ruhsatî’nin şiirlerinde tasavvufi bir muhteva olduğu, 

şiirlerini zaman zaman tasavvufi bir neşve ile söylediği (İlhan, 2015: 390) 

belirtilmiştir. Ruhsatî’nin Uğru ile Kadı Hikâyesi’nde de bu durum belirgin 

bir şekilde görülmektedir. Tasavvufi bir eğitimden geçen Ruhsatî’nin 

hikâyesinde tasavvufi yansımaların görüldüğü ve Ruhsatî’nin de başka 

insanlara duyurmak, öğretmek maksadıyla tasavvufi unsurlara hikâyesinde 

bilinçli bir şekilde yer verdiği tespit edilmiştir.  

Tespit edilen tasavvufi unsurların incelenmesine geçmeden önce 

halk hikâyesi, Ruhsatî ve söz konusu hikayesine genel bir bakışın, konunun 

 Dr., Araştırmacı, halil.bunsuz@hotmail.com. 
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daha iyi irdelenmesine ve anlaşılmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Halk hikâyeleri alanında önemli çalışmaları ile bilinen Ali Berat Alptekin, 

halk hikâyelerini “Göçebelikten yerleşik hayata geçişin ilk mahsüllerinden 

olup; aşk, kahramanlık, vb. konuları işleyen; kaynağı Türk, Arap-İslam ve 

Hint-İran olan, büyük ölçüde âşıklar ve meddahlar tarafından anlatılan 

nazım nesir karışımı anlatmalarıdır.” (Alptekin, 2005: 18) diye 

tanımlamaktadır Alptekin, Halk Hikâyelerinin Motif Yapısı isimli eserinde 

genel olarak halk hikayelerinin dilinin sade ve anlaşılır; yazma ve matbu 

olanların daha uzun, sözlü olanların ise kısmen unutulduğu için daha kısa; 

olayların gerçek veya gerçeğe yakın olduğunu belirtir. Halk hikâyeleri 

hakkında yapılan tasniflere de yer veren yazar, musanniflere göre halk 

hikayelerini musannifi belli olanlar ve musannifi belli olmayanlar diye iki 

ayrı başlıkta incelemiştir. (Alptekin, 2005: 27-62) Hikayelerin konularına 

göre tasnifinde ise birçok farklı araştırmacının tasniflerine yer vermiş ve 

yapılan tasniflerde genel olarak: 

a.Aşk hikâyeleri  

b.Kahramanlık hikâyeleri  

c.Eğitici ve öğretici hikâyeler  

d.Gerçekçi hikâyeler  

e.Dinî hikâyeler  

şeklinde başlıkların açıldığı görülmüştür (Alptekin, 2005).  

Bu yazının konusu olan Ruhsatî’nin Uğru ile Kadı Hikâyesi 

musannifi belli olan dinî hikayeler kapsamında yer alır ve içerisinde 

barındırdığı tasavvufi unsurlar bakımından incelenmesi gereken oldukça 

dikkat çekici bir hikâyedir.  

Asıl adı Mustafa olan, Sivas’ın Kangal ilçesinin Deliktaş köyünde 

doğan, XIX-XX. asır önemli halk şairlerinden Ruhsatî hem tasavvufi yönüyle 

hem de bu hikâyesi ile önemli bir şahsiyettir: “Ruhsatî şiirlerinde; Ruhsat, 

Ruhsat Baba, Âşık Ruhsat ve genellikle Ruhsatî mahlasını kullanmıştır. Bu 

mahlası da Şeyh İbrahim Efendi vermiştir.” (Kaya, 2017: 240). Ruhsatî hem 

aruz vezni ile hem de hece ölçüsü ile şiirler yazmıştır. Ancak, Nurettin 

Albayrak, Ruhsatî’nin bazı saz şairleri gibi hem hece hem de aruz ölçüsüyle 

şiirleri olsa da onun şairlik gücünü yansıtan şiirlerinin hece vezniyle 

yazılanlar olduğunu belirtir (Albayrak, 2008: 211).  
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Ruhsatî’nin yeterli bir tahsil görmediği kanaati yaygındır. Ancak 
eserlerinde yer alan bilgilerden onun İslami hususlara ve Arapçaya yabancı 

olmadığı anlaşılmaktadır. Ayrıca; “Dilinin sade olması, aşk, ölüm, gurbet, 

yoksulluk, zamandan şikâyet, din, tabiat gibi konuları etkili biçimde dile 
getirmesi, Ruhsatî’nin önemli özellikleridir.” (Albayrak, 2008: 211). 

Ruhsatî’nin bir başka önemli özelliği ise onun Şeyh Şakir Efendi’ye intisap 

ederek Nakşibendi tarikatına girmiş olmasıdır. Nitekim, Ruhsatî hakkında 
önemli çalışmaları bulanan Doğan Kaya; Ruhsatî’nin, İslâmiyet’e tam bir 

teslimiyetle bağlı, inanmış, samimi bir Müslüman olduğunu, İslâm 

Peygamberini aşk derecesinde sevdiğini, yirmi yaşında Nakşibendi tarikatına 

süluk ettiğini, yıllarca bu tarikatta çile doldurduktan sonra mürşidinden izin 
alarak ayrıldığını belirtir (Kaya, 2017: 240).  

Ruhsatî’nin en önemli eserleri arasında yer alan, tasavvufi eğitim 

bağlamında işlevsel bir incelemeye tabi tuttuğumuz Uğru ile Kadı Hikâyesi 
isimli eser 473 beyitten oluşmaktadır. Aruz vezni ile yazılan bu hikâyede 

Ruhsatî, dini istismar eden bir Kadı’yı ciddi ve gerçekçi bir şekilde tenkit 

eder. Gerek olay akışını keserek kendi yaptığı yorumlar ile gerekse Uğru’yu 
konuşturarak toplumsal hayattaki kötü gidişatın sebebinin Kadı ve benzeri 

kişiler olduğunu söyler. Hikâye, Kadı’nın yolunun kesilmesi ile başlayıp 

Uğru’nun Kadı’yı soymak istemesi ile devam eder. İkili arasında geçen 
diyaloglarda Kadı, Uğru’yu bu niyetinden tatlı dille, rütbesini hatırlatarak 

veya ayet ve hadis okuyarak vazgeçirmeye çalışır. Ancak hepsinde Uğru’nun 

Kadı’ya zekâsı ve bilgisiyle galip geldiği görülür. Uğru’nun Kadı’yı soyması 

ile devam eden hikâye ertesi gün Uğru’nun Kadı’nın evine gitmesi, zekâ 
yönünden de ne kadar üstün olduğunu ona göstermesi, Uğru’ya hayran kalan 

Kadı’nın kızını uğruya vermesi ve Uğru’nun da zenginken fakir düşen bir 

aileden geldiğini anlatması ile son bulur.  

Nakşibendi tarikatına mensup Şeyh Şakir Efendiye intisap ettiğini 

belirttiğimiz Ruhsatî, tasavvufî kültürde öne çıkan bazı ibadet, zikir, tesbihat 

gibi uygulamalara; fanilik, nefis, Allah korkusu gibi kavramalara; Hz. 
Muhammed, Veysel Karani, Şakir Efendi, Terzi Baba gibi kişilere söz 

konusu hikayesinde yer vermiştir. Bu durum, Ruhsatî’nin almış olduğu 

tasavvufi kültürü göstermekle birlikte bu unsurları başka kişilere duyurma ve 
öğretmek için hikâyesini bir araç olarak kullandığını göstermektedir. 

Hikâyede tespit edilen tasavvufi unsurlar aşağıdaki başlıklarda 

incelenecektir. 

1.  PEYGAMBER SEVGİSİ VE ŞEFAATİ  

İslamiyet’in en önemli iki kaynağı vardır. Bunlardan ilki Kur’an-ı 

Kerim ikincisi ise fiilleri ve sözleriyle Hz. Muhammet’tir. Müslümanlar, 

peygamberleri Hz. Muhammet’e karşı derin bir sevgi duyarak onu her zaman 

saygı ve özlem ile anarlar. Tasavvufi kültürde de Hz. Muhammet’in tasavvuf 
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ehli tarafından çekilen zikirlerde, yapılan tesbihatlarda veya söylenen 

ilahilerde vb. birçok farklı ibadetler/uygulamalar ile sık bir şekilde anıldığı, 

ona duyulan saygı, sevgi ve özlemin ifade edildiği görülmektedir. Nitekim 

Tasavvuf Kültüründe Hz. Peygamber Tasavvuru isimli çalışmada tasavvufta 

Hz. Muhammet’e duyulan sevgi ve onun ümmetine şefaat edeceğine dair olan 

inanç tarihî kaynaklardan ve kişilerden örnekler verilerek incelenmiştir 

(Döner, 2007). Tasavvufi gelenekte görülen peygamber sevgisi ve onun 

ümmetine şefaat edeceği inancı hikâyenin bazı beyitlerinde (2, 303, 468) 

dikkat çekmektedir. Örneğin ona duyulan sevgi ve özlemin aşağıdaki beyitte 

ifade edildiği görülmektedir:  

“Severiz sıdk u candan Mustafâ’yı  

Nasîb etsin kavuşdursun didâra” (Kaya, 2009: 5). 

Yine Hz. Muhammet’e duyulan sevgi bir başka beyitte (303) ise ona 

komşu olma duasıyla görülmektedir. Ruhsatî söz konusu beyitte;  

“Dinleyene Yâ Rab verme hiç elem  

Muhammed’e komşu olsun ve’s-selâm” (Kaya, 2009: 37) diyerek 

hikâyesini dinleyenlerin Hz. Muhammed’e komşu olması isteğini ifade 

etmektedir. 

Hikâyenin ilerleyen kısımlarında (465, 466, 467, 468, 469) Ruhsatî 

yine hikâyesini yazdıranlara dualar eder. Ettiği duanın sonlarına doğru ise 

Cenâb-ı Allah’tan Hz. Muhammet’in hürmetine nefsine karşı yardım ister: 

“Her kim bunu yazdırırsa ey gözüm  

Cennet olsun mekânı dinle sözüm 

Yazdıranın du’âcısı RUHSATÎ 

Rûzı-ı mahşerde görmeye nâr-ı firkati 

Cümle mümin mü’minâtı yarlıga  

Son nefeste yerin çekme darlığa 

Habibin Mustafa’nın hürmetiçün  

Nefs elinde bizi halâs kıl bugün 

Yüzüm yok ki sözüm ola ilâhî  

Niyâzım yok nazım ola ilâhî” (Kaya, 2009: 53-54). 

2.  HZ. MUHAMMED’E SALAVAT  

Salavat sözlükte Hz. Muhammet’e saygı bildirmek için okunan dua 

(Türkçe Sözlük, 2005: 1689) diye tanımlanmaktadır. Hz. Muhammed’e 
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salavat getirilmesi Kuran-ı Kerim’de (Ahzap 33/56) “Şüphesiz Allah ve 

melekleri Peygamber'e salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin, 

selam edin.” (Altuntaş-Şahin, 2011: 425) diye buyurularak Müslümanlara bir 

ödev olarak verilmiştir. Hadislerde de Hz. Muhammet’in kendisine salavat 

getirilmesini istediği görülmektedir. Örneğin o, bir hadisi şerifinde; 

“Kıyamet günü insanların bana en yakını, bana en çok salavat getirendir.” 

(URL-1) diye buyururken başka bir hadisinde ise; “Bana bir kez salavat 

getirene Allah on kez salavat getirir (rahmet eyler).” (URL-2) diye 

buyurmaktadır. Gerek Kur’an-ı Kerim’de salavat getirilmesinin emredilmesi 

gerekse hadisi şeriflerde salavat getirmenin önemi ve fazileti hakkında 

söylenenler, İslam tarihi boyunca salavatı Müslümanlar arasında çok önemli 

bir yere konumlandırmıştır. Bir bakıma Müslümanların peygamberleri Hz. 

Muhammed’e karşı duydukları saygı ve muhabbeti ifade etme aracı olan 

salavat, tasavvuf kültüründe de kendisine geniş bir yer edinmiştir. “Her 

salavat getirenin salavatının Hz. Peygamber’e arz olunup on misliyle karşılık 

verildiği müjdesi de mutasavvıfları salavat metinlerini ezberlemeye, evrat ve 

hizb edinmeye yönlendirmiştir. Hatta bu metinlere yapılan ilâvelerde asıldan 

ayrılınmadığı ancak çokluğa işaret eden, anlamı güçlendirmeye yönelik 

sayısal lafızların eklendiği görülmektedir.” (Yücer, 2005: 254). Tasavvufi 

gelenekte Hz. Muhammed’e salavat getirmenin önemli bir ödev olmasının 

yansıması Ruhsatî’nin Uğru ile Kadı Hikâyesi’nde belirgin bir şekilde 

görülmektedir. Nitekim hikâyenin ilk beyitlerinde Ruhsatî Allah’ı, 

peygamberi, dört halifeyi, Hz. Hasan ve Hüseyin’i, Veysel Karani’yi, şeyhini 

saygı ve muhabbetle anar, ardından onlara dualar eder. Daha sonra Ruhsatî 

hikâyeyi anlatmaya başlayacakmış gibi yaparak (20) dinleyenlerden salavat 

getirmelerini ister:  

“Salâvat verelim ehl-i cemâat  

Başlayalım Uğru ile Kadı yâra” (Kaya, 2009: 7).  

Hikâyenin daha sonraki bir beytinde (30) Ruhsatî, hikâyenin olay 

örgüsüne geçmeden on beyitlik bir kısımda yaşanan zamanda insanların din 

karşısındaki tutumlarını eleştirip didaktik mahiyette bazı uyarılarda bulunur. 

Tespit ve uyarılarını bitiren Ruhsatî, tekrar, dinleyenlerden Hz. 

Muhammed’e salavat getirmelerini ister: 

“İki cihân sultânına çok salâvat verelim  

Ümidim var hürmetine bizde kusur kalmadı” (Kaya, 2009: 8). 
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Ruhsatî, almış olduğu tasavvufî eğitim ve edeple hikâyenin yukarıda 

örnek olarak verilen beyitlerinin haricinde (105) dinleyicilerden Hz. 

Muhammed’in ruhuna çokça salavat getirmelerini ister: 

“Hem Muhammmed Mustafâ’nın ruhuna ver salâvat  

Bin günahı afv eder Hak müjdeye gelmez misin” (Kaya, 2009: 16).  

Örnek olarak verilen beyitten anlaşılacağı üzere Ruhsatî’nin 

dinleyicilerden salavat getirmelerini isterken daha önce hadislerde de 

belirtildiği gibi salavat getirmenin faziletinden de bahsettiği görülmektedir. 

Hikâyede Ruhsatî’nin dinleyicilerden Hz. Muhammet’e salavat getirmelerini 

istemesi ve salavatın öneminden, faydalarından bahsederek onları buna 

teşvik etmesi hikâyenin birçok beytinde (306, 426) dikkat çekmektedir. 

Örneğin bir beytinde;  

“Ümmet isen Mustafa’ya RUHSATÎ  

Salavat ver tâ bulasın rahmeti” (Kaya, 2009: 37)  

diyerek kendisinin salavat getirdiği takdirde rahmete erişeceğini 

belirtirken bir başka beytinde ise; 

“Kim seversen cân u dilden Mustafa’yı RUHSATÎ  

Rûhuna ver salavat sâhib-i imân ol da gör” (Kaya, 2009: 49)  

diyerek salavat getiren kimselerin iman sahibi olacağını 

belirtmektedir. Ruhsatî hikâyesini bitirirken de (472, 473, 474, 475) okuyana, 

dinleyene ve yazana Allah’tan bağışlanma diler ve Hz. Muhammet’e salavat 

getirilmesini ister: 

“Okuyanlar bir du’â kılsın deyu 

Bari RUHSATÎ söylemeye ne hacet  

Muhammed’i seven versin salavat 

Okuyanı dinleyeni yazanı  

Rahmetinle yarlıgagıl Yâ Ganî 

Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilât 

Vir Muhammed Mustafa’ya salavât” (Kaya, 2009: 54). 

3.  VEYSEL KARANÎ SEVGİSİ  

Hikâyede, tasavvufi eğitim bağlamında dikkat çeken bir başka unsur 

ise Veysel Karanî’nin manevi yönüyle anılması, onun hürmetine Cenâb-ı 
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Allah’tan yardım istenilmesidir. Asıl adı Üveys el-Karanî olan, halk 

kültüründe Veysel Karanî diye bilinen ve tâbiînden (Sahâbeyi Müslüman 

olarak gören ve Müslüman olarak ölen ikinci nesli ifade eden terim.) olan bu 

kişi, tarikatlarda tasavvuf ehli tarafından çokça sevilip anılır. Veysel Karanî, 

Hz. Muhammet’i hiç görmemiş ancak onun sevgisine ve iltifatına mazhar 

olmuştur: “Zâhidâne hayatı dolayısıyla Veysel Karanî tasavvuf ehli 

tarafından örnek bir şahsiyet kabul edilmiş, Hz. Peygamber’i zâhiren 

görmemekle birlikte mânen kendisinden feyiz aldığı ileri sürülmüştür. Bu 

sebeple ileriki asırlarda Resûl-i Ekrem’i, Veysel Karanî’yi veya herhangi bir 

şeyhi görmeden rüya gibi mânevî bir yolla onlardan eğitim alan kişilere 

Üveysî denmiş, bu şekilde eğitim almaya Üveysîlik adı verilmiştir” (Tosun, 

2013: 74). Tasavvufta, tarikatlarda bu şekilde eğitim alanların sayısı çok 

olduğu için de tasavvuf ehlinde Veysel Karanî’ye yönelik güçlü bir sevgi 

bulunmaktadır. Bu sevginin yansıması ve onu diğer insanlara aksettirme 

çabası hikâyede de görülmektedir. Bu çaba bir beyitte (9): 

“Yemen ellerinde Veysel Karânî  

Anın himmetinden etme avâre (Kaya, 2009: 5)  

diye ifade edilirken bir başka beyitte (10) ise: 

“Ey ilahî bu zatın hürmetine  

Amelden eyleme bizi fukâra” (Kaya, 2009: 6)  

denilerek Cenâb-ı Allah’tan onun hürmetine ibadetlerde yardım 

istenilmektedir. Ruhsatî’nin Veysel Karanî’yi anması ve onun manevi 

anlamdaki büyüklüğüne hikâyesinde yer vermesi bu beyitler ile sınırlı 

değildir. Ruhsatî, hikâyenin ilerleyen beyitlerinde (15, 16, 17) ise: 

“İlahî binbir ismin hürmetine  

İrişdir imdâdımıza dilâra 

Yemen illerinde azîz mahbûbun  

Dedin sadık dostum o Veyse’l-Karân’a 

Anın yüzü suyu hürmetine ilahi  

İmandan eyleme bizi fukâra” (Kaya, 2009: 6)  

diyerek Veysel Karanî’nin yaşadığı coğrafyaya ve büyüklüğüne bir 

kez daha dikkat çeker. 
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4.  TASAVVUF EHLİ KİŞİLERE VE ŞEYHE SAYGI, 

SEVGİ 

Tasavvufta, müritlerin en önemli ödevlerinden birisi de şeyhine karşı 

duyacağı saygı ve muhabbettir. Herhangi bir tarikata girerek bir şeyhe intisap 

eden bir müritten şeyhine teslim olması beklenir. Eğer müridin şeyhine 

muhabbetinde veya saygısında bir eksiklik olursa mürit şeyhinden manevi 

anlamda feyz alamaz ve tasavvuf yolunda ilerleyemez. Nitekim 20. yüzyılda 

yaşamış son devirin önemli tasavvuf şeyhlerinden olan Mehmet Zahit Kotku, 

Tasavvufî Ahlâk isimli eserinin birinci cildinde müridin vazifelerini 

sıralarken beşinci sırada Şeyhe Muhabbet başlığına yer vermiştir. Kotku, bu 

hususta müridin şeyhine muhabbet duyması, onun sözünü tutması 

gerektiğini, eğer bunlar olmazsa şeyhinden fayda göremeyeceğini 

bildirmektedir (Kotku, byy: 93). Görüldüğü üzere tasavvufî kültürde şeyhe 

duyulan muhabbet çok önemlidir. Kendisinin de bir tarikat ehli olduğu 

bilinen Ruhsatî bu hikâyesinin farklı yerlerinde şeyhine olan saygısını ifade 

eder, muhabbetini dile getirir. Kaynaklarda Ruhsatî’nin şeyhinin Şakir 

Efendi olduğu, onun da şeyhinin Terzi Baba olduğu bildirilir (Kaya, 2017: 

234-235). Hikâyenin bazı beyitlerinde Ruhsâti’nin şeyhi Şakir Efendi ve 

onun şeyhi Terzi Baba’ya duyduğu derin muhabbet görülmektedir. Örneğin 

bir beyitte (19) Ruhsatî’nin: 

“Şakir Efendi’den aldım edebi  

Çalarım başımı taşa duvara” (Kaya, 2009: 6)  

dediği görülürken hikâyenin bir başka beytinde (299) ise: 

“Bâhusus şeyhimdir Şakir Efendi  

Ederem ben ana her dem pesend” (Kaya, 2009: 36)  

diyerek şeyhinin Şakir Efendi olduğunu bildirmesi ve ona 

beğenilerini sunması görülmektedir. Ruhsatî yine hikâyenin ilerleyen 

beyitlerinde (360) Hz. Ali’ye dua ettikten sonra şeyhini muhabbet ile 

anmaktadır: 

“Sâniyen şeyhime virsen çok kemali  

Hayalime nakş olmuşdur cemali (Kaya, 2009: 43). 

Ruhsatî hikâyenin başka beyitlerinde (18, 362) şeyhinin şeyhi olan 

Terzi Baba’yı da muhabbet ile anmaktadır. Örneğin aşağıda verilen beyitte 

Terzi Baba’ya olan saygısını ifade ederken: 
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“Bâhusus Terzi Baba’nın seliyem  

Yüze çıkar amelim yok avâra” (Kaya, 2009: 6)  

diyerek amellerinin zayıflığından dolayı kendisinin ona layık 

olmadığını belirtir. Yine bir başka beyitte ise: 

Erzincan’da güzel Terzi Baba’nın  

Kapısında sekiyem ol hûbânın 

Anın yüzü hürmetine ilahî  

Atamın anamın sen ol penâhı 

Kamu mümin müminâta meded kıl  

Bin bir ismin hürmetine yâ Celîl” (Kaya, 2009: 43)  

diyerek ona karşı duyduğu muhabbeti ifade ettikten sonra Cenâb-ı 

Allah’tan onun hürmetine yakınlarını ve müminleri affetmesini istemektedir. 

5.  ÖLÜM TEFEKKÜRÜ  

Tasavvufta müritlere en çok anlatılan konulardan birisi de ölümdür. 

Nefsin her türlü kötülüğüne karşı müritlere ölüm hatırlatılır, insanı kötülüğe 

sürükleyen nefsani duygular köreltilmeye çalışılır. Ölüm tefekkürünün 

tasavvufta bu kadar çok öne çıkmasının sebebi fizyolojik ölümden önce 

müridin kendi nefsinde bazı duyguları öldürmesi isteğidir. Nitekim Türk 

Tasavvuf Düşüncesinde Ölüm isimli bir çalışmada tasavvuftaki ölümün; 

kibrin, gururun, enaniyetin, hasedin yok edilmesi, kısacası nefsin hakimiyet 

altına alınması, sanki ölüymüşçesine etkisiz hâle getirilmesi (Çelik, 2009) 

şeklinde olduğu belirtilmiştir. Söz konusu hikâyede de (22) yaşanılan 

zamanda insanların hayat ve ölüm karşısındaki tutum ve davranışları 

hakkında tespitte bulunularak insanlar ölümü düşünmedikleri için eleştirilir: 

“Kimisi nefsine teşne fikrine gelmez ölüm  

Kimisi gaybete düşmüş kalbi tâhir kalmadı (Kaya, 2009: 7). 

Yine hikâyenin başka beyitlerinde de (272, 273, 274) ölüm konusuna 

dikkat çekilerek insanın dünyaya karşı olan meylinin azaltılmaya çalışıldığı 

görülür: 

“Soyulun encamı Kadı dünyâ kafes sen bir dudu  

Sen de dadan ölüm dadı saran bir bez şimâlinden 
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Ne bülbül bir murad alur ne bu dünya güle kalır  

Ne kimse ötesin bilir ne duyulur visalinden 

Ne yâr olur yâre benzer ne düşman ağyâre benzer  

Hilebaz mekkâre benzer usandık mekir elinden” (Kaya, 2009: 34).  

6.  DÜNYANIN FANİLİĞİ  

Kur’an-ı Kerim’de ve hadislerde Müslümanlara yapılan en önemli 

uyarılardan biri de dünyanın geçici olduğu ve ona meyledilmemesi 

gerektiğidir. İslamiyet’i edeben, ahlaken, ihlas ile yaşama gayreti olan 

tasavvufta da bu husus vurgulanır. Tasavvufi eğitimde müritlere dünyanın 

geçici olduğu ve ona aldanılmaması gerektiği özellikle anlatılır. Çünkü; 

“Tasavvuf düşüncesinde dünya hayatı olumsuz bir vasfa sahiptir; o geçicidir, 

hazırlanma yeridir.” (Çelik, 2009: 125). Yunus Emre, Hz. Mevlâna, Ahmet 

Yesevi gibi büyük mutasavvıflar eserlerinde bu hususu didaktik bir şekilde 

farklı misaller ile işlemişlerdir. Tasavvuf eğitimi aldığı bilinen Ruhsatî, söz 

konusu hikâyesinde dünyanın fani olduğunu defalarca vurgulamış ve bu 

konuda dinleyicilere nasihatlerde bulunmuştur. Örneğin hikâyenin bir 

beytinde (23): 

“Kimi sofi suret olmuş terk-i dünyâ eylemez  

Kimisi kılmaz namazı bilâ özür kalmadı” (Kaya, 2009: 7)  

diyerek İslami kişiliği olan şahısların dünyaya meylettiğini söyler ve 

onları eleştirir. Ruhsatî, hikâyesinin ilerleyen kısımlarında (40, 41, 42, 43, 

44) ise dinleyenlere didaktik bir mahiyette dünyanın geçici olduğu, kimseye 

kalmadığı, dünyaya meyledilirse kişinin imanını bile kaybedebileceği 

uyarılarında bulunur: 

“Gönül vazgel lezzetinden cihanın  

Mukayyet ol sonra yele verin imanın 

Şeyda bülbül bu lâlenin usanman mı safâsından  

Bütün ömrün boşa verdin ne aldın bu cilâsından 

Kimi gördün murad almış ne sermâye irâd almış  

Mal ile kim bir ad almış nefis kapmış yakasından 

Bir bağa meylini ver ki öle gör dünyânın terki  

Evvel gelenlere sor ki kurtulmuş mu tasasından 
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Ne bir kimse çıkar başa ne iden boşa temaşa  

Ne feryâd edesin boşa ne harcadın kesesinden” (Kaya, 2009: 9).  

Ruhsatî, hikâyesinin ilerleyen kısımlarında (375) dünyaya meyleden 

kişilerin imanlarının gidebileceğini farklı bir şekilde tekrar dile getirir: 

“Gam değildir gide dünya kala din  

 Gam odur ki kala dünya gide din” (Kaya, 2009: 44).  

Ruhsatî’nin tasavvufi eğitim bağlamında hikâyesinde en çok işlediği 

konulardan birisi dünyanın geçici olmasıdır. Ruhsatî, hikâyede kimi zaman 

olay akışını bırakır ve kimi zaman Kadı’yı çoğu zaman da Uğru’yu 

konuşturarak dinleyicilere iletmek istediği mesajını verir. Örneğin aşağıda 

verilen beyitte (277) de Rusatî;  

“Bu dünyaya geldin üryân aç gözün gafletden uyan  

 Nasıl idem sana beyân bu dünyânın zevâlinden” (Kaya, 2009: 34)  

diyerek dünyanın yok olacağından bahsetmektedir. Ruhsatî 

hikâyenin sonlarına doğru (397, 398, 399) edebî sanatlardan da faydalanarak 

dünyanın geçici olduğunu anlatır ve dinleyenleri dünyaya meyletmekten 

vazgeçirmeye çalışır: 

“Gel ey gönül bu da’vâyı senden gayrı çalan olmaz  

Önünü gösterir ma’mûr sonunda bir gülen olmaz 

Ne sandın sen bu bâzârı ne pek sürdün bu gülzârı  

Neden düşünmen ol nârı bu dünyada kalan olmaz 

Ne gaddardır bilir misin ne lezzetin bulur musun  

Ne muradın alır mısın buna teşne olan olmaz” (Kaya, 2009: 37). 

7.  BENLİĞİ KÖTÜLEME  

Tasavvufi eğitimde üzerinde dikkatle durulan bir başka husus ise 

nefsi aşağılayarak kişideki kibri yok etmektir. Tarihî kaynaklarda sufilerin, 

kibirlerini yenebilmek için nefislerini aşağılayıcı birtakım uygulamalarda 

bulundukları görülür. Sufilerin Ölüme Yaklaşımı isimli çalışmada sufilerin 

ölümü dört kısma ayırdıkları, bunlardan birisi de benliği, kibri yok edercesine 

kırmak olduğu ve bunun için de sufilerin kıymetsiz yamalı elbise giydikleri 

(Soysaldı, 2006: 5) bildirilmektedir. Ruhsatî, hikâyesinin başlarında (24) bazı 

insanların benliğe düştüğünü, bunun çok kötü bir şey olduğunu ve kibirlenen, 
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benlik taslayan kimselerin Allah katında derecelerinin iyi bir durumda 

olmadığını, olamayacağını belirtir: 

Kimisi düşmüş acâib benlik ile mübtelâ  

Benlik iden Hak katında biri mesrur kalmadı” (Kaya, 2009: 7). 

8.  İLİM ADAMINA SAYGI  

İslam dini ilme ve alimlere oldukça değer veren bir anlayışa sahiptir. 

Nitekim âlimlerin dünya hayatı için önemi ve onlara ahiret hayatında 

verilecek faziletler hakkında hadislerde geniş bilgiler bulunmaktadır. 

Tasavvufî Ahlâk isimli eserin dördüncü cildinde âlimler hakkında rivayet 

edilen ondan fazla hadiste âlimlerin ümmetin emniyet kaynağı, cennetin 

lambaları, dünyanın halifesi oldukları; âlimin, ilmin ve amelin cennette yer 

aldığı ve âlimleri gök ehlinin dahi sevdiği (Kotku, byy: 7) bildirilmektedir. 

Aynı eserin ilerleyen kısımlarında da ilim adamına saygı duyulması, 

muhabbet beslenmesi onların kıymetinin bilinmesi gerektiği (Kotku, byy: 8-

9) ifade edilmektedir. Tasavvufi bir eğitim alan Ruhsatî’nin ilim adamına 

gerçek bir saygı gösterilmesi ve derin muhabbet beslenmesi gerektiğini 

bildiği ve bunu hikâyesine yansıttığı görülmektedir. Örneğin Ruhsatî aşağıda 

verilen beyitlerde (25, 26) âlimlerin yolundan gidenlerin, onların İslami 

anlamda öğrettiklerini uygulayanların bağışlanan kişilerden olacağını 

belirtmektedir: 

“Mağfur olmak diler isen tut ulemâ peşini  

Anın gibi ind-i Hak’da sevgili tor kalmadı 

Ya oku ya okur yazar ile ülfet ide gör  

Mümin isen bundan özge sevgili hûr kalmadı” (Kaya, 2009: 7). 

Ruhsatî bir başka beytinde (165) ise Kadı’nın dilinden “…Âlimler, 

peygamberlerin vârisleridir…” (Özafşar-Erul, 2013c: 15) hadisini 

hatırlatarak âlimlerin önemine dikkat çekmeye çalışmaktadır: 

“Peygamber varisi derler bize  

Uğru cânım gûş eyle bu sözlere” (Kaya, 2009: 22). 

9.  NEFİSTEN ŞİKÂYET  

Nefis, Türkçe Sözlük’te “Öz varlık, kişilik.” ve “İnsanın yeme içme 

vb. gereksinimlerinin bütünü.” (2005: 1465) şeklinde tanımlanmaktadır. 

İslamiyet’e göre nefis insana kötülüğü emreder. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de 
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de bu husus (Yusuf 12/53) “…nefis aşırı derecede kötülüğü emreder.” 

(Altuntaş-Şahin, 2011: 241) diye açıklanmaktadır. İslamiyet’i Allah’ın 

rızasına uygun bir şekilde yaşama gayretlerinin bütünü olan tasavvufta da 

nefisten çok korkulduğu, onun eline düşmemeye çalışıldığı görülmektedir. 

Tarikatlarda nefsin azgınlığının önlenmesi için az yemek, az uyumak ve az 

konuşmak şiar edinilmiş ve nefsani duygulardan kurtulmak için birtakım 

dersler yapılmıştır. Tasavvufta şeyhlerin müritlerini halvete almaları, günlük 

zikirlerinin olması vb. uygulamalar nefse verilen mücadelenin 

çeşitlerindendir. Nitekim Tasavvufi Bir Bakış Açısıyla Nefis isimli çalışmada 

sufilerin nefsin fenalıkları, zaafları, hastalıkları, tuzakları, bunları bertaraf 

etmenin yolları, bunlardan korunmanın çareleri ve nefis tezkiyesi gibi nefsin 

olumsuz tarafları üzerinde sıklıkla durdukları (Bulut, 2020: 166) 

belirtilmektedir. Bu durum Ruhsatî’nin hikâyesinde de belirgin bir şekilde 

görülmektedir. Örneğin hikâyenin aşağıda verilen beytinde (28) Allah’a 

nefisten şikâyette bulunulduğu görülmektedir: 

“Hubbu dünya fehvasıyla gör ne geldi başına  

Nefs elinden Yâ ilahî bize bir gor kalmadı” (Kaya, 2009: 7).  

Tasavvufî eğitimde müritlere en çok yapılan uyarılardan biri de nefse 

uyulmaması yönündedir. Bu eğitimi almış birisi olan Ruhsatî, eserinin farklı 

yerlerinde dinleyicilere konuyla ilgili nasihatlerde bulunur. Örneğin aşağıda 

verilen beyitlerde (51, 52) o, yapılan nasihatleri dikkate almayanların, sonunu 

düşünmeyerek nefsine uyanların pişman olacağını vurgular:  

“Gûş eyleyüp nasihati almadı  

Girdi yola seyre tâkât kalmadı 

Sonun düşünmeyip nefsine uyan  

Elbet sonunda olacak pişmân” (Kaya, 2009: 10).  

Ruhsatî, hikâyenin olay örgüsü içerisinde kahramanları konuşturarak 

vermek istediği mesajları iletme yoluna gitmiştir. Örneğin aşağıda verilen 

beyitte (102) Kadı, Uğru’yu ikna etmek için kendisinin de rızkını Allah’ın 

vereceğini, nefsine uyarak başkasının malını almamasını nasihat eder: 

“Gel oğlum geç bu havâdan uyma kendi nefsine  

Baykuşun kısmetin veren Hakk’ı sen bilmez misin” (Kaya, 2009: 

15).  

Kadı’nın bu uyarısı karşısında Uğru da Kadı’ya halka zulmettiğini 

söyler, nefsine uymaması (132, 133, 134) hususunda uyarıda bulunur: 
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“Uyma nefsin hevâsına azabına olun pişman  

Edersin halka dem be dem gazabına olun pişman 

Ne yaparsan elin ile ne söylersen dilin ile 

Bir top bez bir canın ile türâbına olun pişman 

Kadı mısın velî misin diri misin ölü müsün  

Akıllı mı deli misin serâbına olun pişman” (Kaya, 2009: 19). 

10.  ALLAH KORKUSUNU HATIRLATMA 

İslami literatürde havf kelimesi ile ifade edilen Allah korkusu 

tarikatlarda üzerinde önemle durulan bir konudur. Kur’an-ı Kerim ve 

hadislere bakıldığında Allah korkusunun nasıl olması gerektiği ve içinde 

Allah korkusu barındıran kişilerin nasıl mükafatlandırılacağı 

bildirilmektedir. Nitekim tasavvuf ilmi hakkında klasik bir eser olan, 

yazıldığı döneme kadar yaşamış olan önemli sufilerin hayat hikâyelerinin ve 

sözlerinin bulunduğu ve dönemin tasavvuf terminolojisinin açıklandığı 

Kuşeyrî’nin Tasavvufun İlkleri isimli eserinin Havf Babı’nda bu konunun 

etraflıca işlendiği görülmektedir. Yazar eserinde Allah’ın kullarına 

kendinden korkmayı farz kıldığını belirtirken o döneme kadar yaşamış olan 

sufilerin havf konusunda söylediği sözlere yer vermiştir. Nakledilen bu 

sözlerde havfın kalbin kandili, Allah ile kul arasında bir bağ, ibadetin bir 

süsü, iç ve dış günahlardan çekinmek olduğu; Allah’tan korkan kişinin yine 

Allah’a sığınacağı; Allah korkusu oldukça insanların doğru yolda olacakları 

belirtilmektedir (Kuşeyrî, 1978: 223-227). Tasavvuf ilminin önemli bir eseri 

olan ve önemini bugün de koruyan bu kitapta verilen bilgilerden de 

anlaşılacağı üzere tasavvuf ehli Allah korkusunun üzerinde ciddiyetle 

durmuş, bunu hayatlarına tatbik etmeye çalışmış ve insanları bu hususta 

uyarmışlardır.  

Tasavvufta Allah korkusuna bu denli dikkat çekilmesi tasavvufi bir 

eğitimden geçen Ruhsatî’de etkisini göstermiş ve hikâyenin bazı 

bölümlerinde kahramanların birbirlerini ikna etmek için Allah korkusuna 

dikkat çektikleri görülmüştür. Örneğin aşağıda verilen beyitte (60) Kadı, 

soygundan vazgeçmesi için Uğru’ya Allah korkusunu hatırlatır:  

“Sen Allah’tan havf etmen mi  

Uğru cân değme bana Cennet’e gir Uğru sen” (Kaya, 2009: 11).  
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Yine hikâyenin başka bir beytinde de (235) Kadı, aynı niyetle 

Uğru’ya Allah korkusunu hatırlatır: 

“Korkmaz mısın ol Hüdâ’dan âsi kul  

Ferâgat gelsen bu işden Hakk’ı bul” (Kaya, 2009: 30).  

Konuyla ilgili verilecek son örnek beyitte de (355) Kadı’nın 

Uğru’dan kurtulmak, onu hırsızlıktan vazgeçirmek için Allah korkusunu 

hatırlattığı görülür: 

“Sen Tanrı’dan korkmaz mısın edepsiz  

Senin bu işlerin nasıl acebsiz” (Kaya, 2009: 42).  

11.  İBADETE TEŞVİK ETME  

Tasavvuf ehlinin en büyük amacı Allah’a yaklaşarak onun rızasını 

kazanmaktır. Bu sebeple tasavvuf ehli, nefsin istediği dünyalık heveslere 

kendilerini kaptırmadan Allah’a yaklaşabilecekleri yolları aramışlardır. 

Tasavvufta, oluşturulan sohbet halkaları, çekilen zikirler, girilen halvetler 

hep bu amacın bir ürünüdür. Bu nedenle tasavvuf ehli, boş ve faydasız 

şeylerden yüz çevirip ihlas ile çokça ibadet ederek Allah’a yaklaşmaya 

çalışır. Kur’an-ı Kerim’de ve hadislerde yapılması emredilen ibadet Allah ile 

kul arasındaki bağı canlı tutarak kulun Allah’ı unutmasını engeller. Nitekim; 

“İman, amel ve ahlakta kemale ulaşmayı hedefleyen tasavvufi yaşayışta 

ibadet ve zikrin bu özelliğinin dikkate alınarak, farz ibadetlerin, çok yoğun 

olarak yaşanan nafile ibadetler ve her türlü zikirlerle desteklenip 

zenginleştirildiği bir dini yaşayış programının takip edildiği görülür.” (Certel, 

1999: 216). Tasavvufî yaşamda farz ibadetlerin yanında nafile ibadetlerle de 

Allah’a yaklaşma amacı vardır. Bu bağlamda tasavvufta müritlere ibadet 

etmenin devamlı suretle telkin edildiği ve tarikatlarda yoğun bir ibadet 

programının olduğu bilinmektedir. Bu durumun yansıması Ruhsatî’nin Uğru 

ile Kadı Hikâyesi’nde görülmektedir. Hikâyenin muhtelif beyitlerinde namaz 

kılmak, Kur’an-ı Kerim okumak gibi ibadetlerin yapılması teşvik edilir. 

Örneğin aşağıdaki beyitte (99) Uğru; Kadı’yı ibadetlerinde gevşek bir tavır 

takınması sebebiyle eleştirir, namazını dahi kılmadığını söyler ve onu namaz 

kılmaya davet eder: 

“Böyle şöhret-i şanın bâki kalır sanmagıl 

Var iken elinde fursat namazın kılmaz mısın” (Kaya, 2009: 15).  
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Hikâyenin aşağıda verilen beyitlerinde ise (165, 166, 167, 168) 

Kadı’nın Uğru’yu hırsızlık yapmaktan vazgeçirmek için ikna etmeye çalıştığı 

görülür. Bu bağlamda Kadı’nın Kur’an-ı Kerim okumanın öneminden, 

faydalarından bahsederek bu ibadetler için teşvik edici sözleri söylemesi 

oldukça dikkat çekicidir:  

“Peygamber varisi derler bize  

Uğru cânım gûş eyle bu sözlere 

Ne murad aldın fenâdan ezberin Kuran mıdır  

Yarın Sırat köprüsünde rehberin Kuran mıdır 

Okudun mu dinledin mi sıdk ihlâs ile  

Yolunda verdin mi cânı dinârın Kuran mıdır 

Varuben Hak divânına ne sermâyen elde var  

Ol karanlık gecelerde fenerin Kuran mıdır” (Kaya, 2009: 22). 

Kadı’nın sözlerine cevap olarak Uğru da Kur’an-ı Kerim’in 

öneminin farkında olduğunu ve böyle amel ettiğini aşağıdaki beyitlerde (170, 

171, 172, 173, 174) ifade eder: 

“Rûz şeb ilmin yolunda cân u baş terk eyledim  

Sen ne söylersin efendi ülfetim Kuran benim 

İbtidâ baştan ayağa ezberimdir şöyle bil  

Okurum tecvîd üzere şöhretim Kuran benim 

Yanmayım dersen o nâra sıdk ile Kuran oku  

Cânımın içinde gizli Cennet’im Kuran benim 

Beni sanma ki efendi senden geri kaluram 

İlm-i nücûm ilm-i simyâ temmetim Kuran benim 

Ne okudun ne dinledin ne sermâyen elde var  

Zâhirâ sen de güvenin RUHSAT’ım Kuran benim” (Kaya, 2009: 23). 

Hikâyenin devamında Kadı, Uğru’nun Kur’an-ı Kerim’in fazileti 

hakkında söyledikleri karşısında hayran olur ve hayranlığını aşağıdaki 

beyitlerde (175, 176) ifade eder: 

“Kadı eytdi pek maşallah aferin  

Böyle ehl-i Kuran’ı ben severim 
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Tecvid üzere kim okursa Kuran’ı  

Helal olsun efendinin kaftanı” (Kaya, 2009: 23).  

Konuyla ilgili verilecek son örnek beyitte (313) ise Ruhsatî’nin 

hikâyedeki olay örgüsünün dışına çıkarak genel manada ibadetin 

yapılmaması hususunda tenkitte bulunduğu görülmektedir: 

“Neden olmaz kanâ’atin neden olmaz ibâdetin  

Neden olmaz feragatin yakanı bir alan olmaz” (Kaya, 2009: 38). 

12.  TEVEKKÜL ETME  

Tasavvufi eğitimde bazı İslami kavram ve kaideler diğerlerine göre 

ön plana çıkmaktadır. Nitekim konuyla ilgili yapılan bir yüksek lisans 

çalışmasında tasavvufun züht, tövbe, ihlâs, tevekkül, rıza vb. gerek olumlu 

görülen gerekse haset, riya, kibir, vb. hoşa gitmeyen ahlak kavramlarıyla sıkı 

bir ilişki içinde bulunan ilim dalı olduğu bildirilmektedir (Yüksel, 2006: 4). 

Bu bağlamda Ruhsatî’nin hikâyesinde Kadı ile yaptığı konuşmalarında ve 

ona verdiği misallerde iyinin, doğrunun temsilcisi olan Uğru, Kadı’nın 

tehditleri karşısında başına gelebileceklerden korkmadığını, Allah’a tevekkül 

ettiğini (238) söyler: 

“Uğru der ki tevekkülem Hüdâ’ya  

Kimse beni kaldıramaz cıdaya” (Kaya, 2009: 30).  

SONUÇ  

Bu çalışmada, Ruhsati’nin Uğru ile Kadı Hikâyesi, içerisinde 

barındırdığı tasavvufi unsurlar bakımından işlevsel bir incelemeye tabi 

tutulmuştur. Yapılan incelemede hikâyenin tasavvufi eğitim bakımından 

önemli bir araç olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda İslamiyet’i 

daha iyi yaşama çabası olarak yorumlanan tasavvufta öne çıkan bazı ibadet, 

zikir, tesbihat gibi uygulamalara; fanilik, nefis, Allah korkusu gibi 

kavramalara; Hz. Muhammed, Veysel Karanî, Şakir Efendi, Terzi Baba gibi 

kişilere geniş bir şekilde yer verildiği görülmüştür. Tarikatlarda üzerinde 

büyük bir ciddiyetle durulan bu konulardan tasavvufi bir eğitim alan 

Ruhsatî’nin önemli ölçüde etkilendiği ve bunları diğer insanlara duyurmak, 

anlatmak ve öğretmek için hikâyesinde bilinçli bir şekilde kullandığı 

örnekleri ile gösterilmiştir. Bu durum İslamiyet’i daha iyi yaşamak, öğretmek 

ve farklı coğrafyalara ulaştırmak için yüzyıllardır emek veren sufilerin 

çalışmalarının insanların sanatlarına varıncaya kadar etkili olduğunu 
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göstermektedir. Ruhsatî’nin Uğru ile Kadı Hikâyesi’nde de almış olduğu 

tasavvufi eğitimin yansımaları görülürken bu eğitimi başka insanlara aktarma 

çabası da dikkat çekmektedir. 
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ŞEYH SAFVET VE İZMİRLİ İSMAİL 

HAKKI’NIN TASAVVUF TARTIŞMALARININ 

USÛLÎ BOYUTU 

Nazım BÜYÜKBAŞ  

GİRİŞ  

İzmirli İsmail Hakkı (öl. 1869-1946) çok yönlü bir alimdir. 

İzmirli’nin pek ön plana çıkmayan bir yönü de hadis ilmindeki birikimidir. 

Siyer-i Celile-i Nebeviyye, Târih-i Hadîs, Ahlâk ve Tasavvuf Kitaplarındaki 

Hadislerin Sıhhati hadis konusunda onun müstakil eserleridir. İbrahim 

Hatipoğlu’nun tahkik ve neşrini yaptığı Ahlâk ve Tasavvuf Kitaplarındaki 

Hadislerin Sıhhati isimli eser, İzmirli’nin Şeyh Safvet’le (öl. 1866-1950) 

yaptığı tartışmanın resmî yazışmalarını içerir.  

İzmirli, hadislerin Kuran gibi zabt edilmeyip geç cem edilmesi 

neticesinde bir kısım zayıf ve şaz rivayetlerin eserlere girmesi sebebiyle 

hadislerin sıhhatinin araştırılmasına önem verir (İzmirli, 1332: 12-13). Onun 

açıklamalarına göre ahkam-ı şer’iyyenin ikinci rüknü olan hadislerin 

vaz/uydurma ve tahriften korunması için ulema emsali olmayan isnad ve rical 

eleştirisi ilmini icad etmiş ve bu ilmi hadisler dışında tarih, nahiv, edebiyat 

ve İslami ilimlerde de kullanmıştır (İzmirli, 1332: 26-27). O, hadiseler 

üzerinde doğru muhakeme yapmak için nakillerin de doğru aktarılmasını, 

Siyer’e ve diğer İslami ilimlere doğru bir şekilde vakıf olmak için nakd-i 

ricali iyi bilmek gerektiğini savunur. Yazarına körü körüne itimad ederek 

herhangi bir kitabın rivayetlerini zayıf veya uydurma olup olmadığına 

bakmadan nakilde bulunmayı gaflet sayar, mevzuat ve duafa kaynaklarına 

başvurmayı ihmal etmez (İzmirli, 1332: 41-42). 

 Doç. Dr., Kayseri Üniversitesi Develi İslami İlimler Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı, 
nazimbuyukbas@kayseri.edu.tr. 
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İzmirli’ye göre mevzû hadisi, vaz olduğu bilinince rivayet etmek 

haramdır. Ne ahkamda ne başka alanda kullanılamaz. Yalnızca mevzû 

olduğunu beyan için rivayet edilebilir (İzmirli: 1332: 78). Hadis vaz 

edenlerin, ekseriyetle kendilerinin hadis vaz ettiğini, bazen de İsrailiyattan ya 

da zahid veya hikmet ehlinin sözünden alarak hadis vaz ettiklerini söyler 

(İzmirli, 1332: 80).  

İzmirli’nin Siyer-i Celile-i Nebeviyye adlı eserinde sûfîlerin, 

zahidlerin mevzu hadisleri kullandığını yazması, yazıldığı dönemde tasavvuf 

çevrelerinde ses getirmese de bu eserden çok sonraları Gazzâlî'yi (öl. 

505/1111) anlattığı bir yazısının dipnotu büyük bir tartışmayı ateşlemiştir. 

Yazısının dipnotunda bir hadis usulü kaidesi olarak sunduğu “... tasavvuf ve 

ahlak kitaplarında ehâdis-i Nebî olarak gösterilen akvâl muhaddisîn indinde 

hadîs-i Nebî değildir. Belki çoğu kibar, mutasavvife sözleridir.” (İzmirli, 

1332: 96-97) 1  ifadesi Halveti Şeyhi Safvet Yetkin ile arasında büyük 

tartışmalara sebep olmuştur. Tasavvuf eserlerindeki hadisler hakkında süre 

gelen bir tartışma olsa da olayın bu derece büyümesinin ana etkeni XIX. 

yüzyıl sonu, ile XX. yüzyılın başlarında İslam dünyasında geleneğin ciddi 

eleştiriler almasıdır. İslami geleneğin tüm alanlarında bir ayıklama 

düşüncesiyle hareket eden modern düşüncenin gelenekle çatışması özellikle 

fıkıh ve tasavvuf sahalarında çok fazla hissediliyordu. Bu ortamda İzmirli 

tasavvufu inkâr etmemekle birlikte hurafe ve uydurma rivayetlere karşı 

dikkatli olmayı savunurken, Şeyh Safvet de tasavvufu ve tasavvuf 

kaynaklarındaki yazılanları savunmaya çalışmıştır. Kısacası tartışma 

görünürde anlamsız bir şekilde uzasa da (İzmirli, 1341: 18) tartışmanın bu 

kadar köpürtülmesinin altında yatan sebebin “yalnız delile uyma söylemiyle 

mezhebi önemsizleştirmeye varan ictihad taraftarlığı” karşısında “geleneğin 

kendini savunma refleksi” olduğu kanaatindeyiz.  

                                                             
1  İsmail Hakkı İzmirli, “İslâm Âlimleri ve Mütefekkirleri I: Hüccetü'l-İslâm Ebû Hâmid 

Muhammed el-Gazzâlî” (sene 5, sayı 53, 15 Cemâziyelûlâ 1338, s. 1690); Benzer ifadeleri 

İzmirli bu dipnottan on yıl kadar önce, (Siyer-i Celile-i Nebeviyye, İstanbul 1332: 96-97) de 
belirttiği halde bu dipnota itirazın şiddetli olması da iki yazının dönemleriyle alakalı olmalıdır. 
Tartışmanın tarihi seyri hakkında geniş bilgi için İzmirli İsmail Hakkı, Şeyh Safvet. Ahlak ve 
Tasavvuf Kitaplarındaki Hadislerin Sıhhati, Ahlak ve Tasavvuf Kitaplarındaki Ehadis 
Hakkında, Darü’l-Hikme ve Tetkik-i Müellefat Arasındaki Münakaşat-ı İlmiyye, tenkitli neşir: 
İbrahim Hatiboğlu. İstanbul: Darulhadis, 2001. (Osmanlı hadis araştırmaları; 5. Temel kaynak 
tetkikleri serisi; 1). Ayrıca İbrahim Hatipoğlu, “Ahlâk ve Tasavvuf Kitaplarındaki Hadislerin 
Sıhhati: Bir İlmî Münakaşanın Seyri Üzerine Bâzı Notlar (1)”, Kubbealtı Akademi Mecmuası, 
31/3 (2002), 77-87, İbrahim Hatipoğlu, “Ahlâk ve Tasavvuf Kitaplarındaki Hadislerin Sıhhati: 
Bir İlmî Münakaşanın Seyri Üzerine Bâzı Notlar (2)”, Kubbealtı Akademi Mecmuası, 31/4 
(2002), 62-76. 
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Bahsi geçen dipnota Şeyh Safvet resmî olarak itirazda bulunmuş, 

İzmirli de bu hareketi kendisine karşı bir “hal fetvası isteme” olarak 

algılamıştır. Tartışmalar, kamuoyunun da dikkatini çekmiş ve ortalıkta; 

“Daru'l-Hikme tasavvuf kitaplarındaki hadisleri inkar ediyor; Daru'l-Hikme 

büyük şahsiyetleri anlamamış” gibi sözler yayılmaya başlamıştır (Konur, 

1996: 165). 

Bahsettiğimiz dipnota benzer bir başka örnekte de İzmirli yine 

Munkız’da Gazzâlî’nin iddiasına göre şüphecilik hastalığından ilahi tecelliyle 

kurtulduğunu ve “Hayâtınızın bazı günlerinde Rabbinizin tecelliyatı zuhûr 

eder, onlara kavuşmak için, dikkatli ve uyanık olun” (İzmirli şu şekilde 

nakleder: Rabbinizin bazı günler tecelliyatı vardır her vakit tathir- i kalp ile 

karşılayın olabilir ki o tecelliyattan biri isabet eder. Artık ilel ebed şekavetten 

kurtulursunuz) (Suyûtî, 1994: 9/164; Hindî, 1981: 7/769) hadisini keşf ve 

ilham yolunun istidlal yolundan üstün olduğuna delil getirdiğini söyler  

(Gazzâlî, trs: 116) Ancak İzmirli bu hususu tenkid için felsefeci ve 

mutasavvifenin eserlerinde zayıf hadislerle delil getirmenin bulunduğunu, 

Gazzâlî’nin de görüşünü bu rivayetlerle desteklediğini, tasavvuf ve ahlak 

kitaplarında peygamber sözü olarak gösterilen sözlerin muhaddisler nezdinde 

peygamberin sözleri olmadığını ve kendi kanaatine göre, büyüklerin ve 

mutasavvıfların sözleri olduğunu tekrarlar (İzmirli, Yetkin, 2001: 45).  

İbarenin Küllî  İlke Olarak Sunulması  

Şeyh Safvet, yukarıdaki dipnottaki genellemeye öncelikle kaynak 

ister (İzmirli, Yetkin, 2001: 46). İzmirli’nin bu hükmün kaynağını vermek 

yerine tek tek mutasavvıflar ve onların kitapları hakkındaki tenkitlere yer 

verdiğini, bu hükmün kaynağını gösteremediğini belirtir (İzmirli, Yetkin, 

2001: 84). Kaynak olarak gösterilen eserlerin ise dikkatsizlik ya da 

bilgisizlikle yanlış yorumlandığı veya tahrif yapıldığını, özellikle bilgilerde 

taraflı olarak sûfî şahısların ve tasavvuf kitaplarının eleştirilmesinin öne 

çıkartılmasında bir kasıt olduğunu düşünür ve ulemâ arasında ulaşılmış nihai 

kararlar görülmeden nakiller yapıldığını belirtir. Tasavvuf kitaplarındaki 

hadisler hakkındaki bu genellemenin yanlışlığına, doğuracağı hatalara dikkat 

çeker. İbarenin düzeltilmesini ve genellemeden kaçınılmasını ister. Şeyh 

Safvet örneklerden hareketle genel hükme ulaşmanın da yanlış olacağını 

(İzmirli ve Yetkin, 2001: 84) örneklerin de İzmirli’nin iddiasını destekleyici 

tarzda seçmeci verildiğini söyler. Şeyh, dipnottaki bu genelleyici sözleri 

“geleneği önemsizleştirme ve gereksizleştirme” olarak bir bidat şeklinde 
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algılar (Yetkin, 1343: 52). Ayrıca, tasavvuf düşmanlarının saldırıları ile 

“zayıf akıllıların” şüpheye düştüğü bir zamanda Dâru’l-hikmet gibi bir ilmî 

kurumun avam ve havas Müslümanlara telkin gücü olan Ceride-i 

İlmiye’sinde İzmirli gibi birine itimad hatasıyla yazılan bu dipnotun vereceği 

zararı dile getirir (Yetkin, 1343: 4-5). 

İzmirli’nin genelleyici cümlesine karşılık Şeyh, onun tavrı hakkında 

bir genelleme yapar; Müslümanları şüpheye düşürmek için açıktan açığa “din 

büyüklerine ve dine” saldıramayanların furuat üzerinden içtihadı bahane 

ederek saldırdığını söyler. Şeyh, bu muhaliflerin tasavvuf kitaplarının baştan 

aşağı şeriata muhalif hurafelerle dolu olduğunu, bunlardaki ehadisi nebinin 

hiç birisinin hadisi nebi olmadığını, Müslümanlar arasında dalaleti yaymak 

için uydurulduğu gibi iddialarla “güya” ilme dayanarak sureti haktan 

göründüklerini söyler. “Bu yazılanlardan şahsınıza karşı bir tariz 

anlaşılmasın!” demekten de geri durmaz. İzmirli’nin İbn Teymiyye’ye halef 

olup, onun gibi “insan şeytanlara” uymasından endişe ettiğini dostane söyler. 

(Yetkin, 1343: 4-5. 7, 11) İzmirli’nin hatasını itiraf edemediğini, bunun 

sebebinin de pek çok alanda yed-i tûla sahibi birini bir dervişin cerh ve 

tadilinin nefs-i emmareyi infiale getirmesi olarak görür. Kinayeli bir tarzda 

“nazarımızda masumsunuz!” der (Yetkin, 1343: 9-10). 

İzmirli’nin, tasavvuf kitaplarında geçen hadisler içinden hadis 

eleştirmenleri tarafından mevzu olunduğuna işaret edilen rivayetleri 

birleştirip oluşturduğu, çoğu tasavvuf kitaplarındaki hadislerin peygamber 

sözü olmadığını ispat çabası Şeyh Safvet’e göre bu iddiayı ispatlamaz. 

İzmirli’nin böyle bir kâ'ideyi gerektirecek ve ispat edecek sarih nakil 

getiremediğini belirtir (İzmirli ve Yetkin: 2001, 84). 

İbarenin Has Lafzın Özell iğine Göre Anlaş ılması  

Şeyh, “Tasavvuf ve ahlak kitaplarında ehadisi nebi olarak gösterilen 

akval muhaddisin indinde hadisi nebi değildir.”, “Tasavvuf ve ahlak 

kitaplarında ehadisi nebi olarak gösterilen akval muhaddisin indinde hadisi 

nebi değildir belki pek çoğu mutasavvife sözüdür.”, “Tasavvuf ve ahlak 

kitaplarındaki ehadisi arasında muhaddisn indinde sabit olmayan akval vardır 

ve bu akvalin pek çoğu kibar-i mutasavvife sözüdür.” şeklindeki üç cümlenin 

farklı anlamlarda olduğunu (Yetkin, 1343: 128) “tasavvuf ve ahlak 

kitaplarında zikr olunan” sözünün fıkıh usulünde vaz itibarıyla has 

kısmından olduğunu, has lafızların ise ziyade ve noksana ihtimalli 

olmadığını, dolayısıyla (Yetkin, 1343: 129) “tasavvuf kitaplarında zikr 
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olunan ehadis” denilince bu kitaplarda zikr olunan ne kadar ehadis varsa 

ziyadesiz ve noksansız bunların hepsine kati delalet etmesi gerekeceğini 

savunur. Şeyh burada bir adım daha ileri gidip niyet okur ve İzmirli’nin 

düşünce ve kastına göre de tasavvuf kitaplarındaki ehadisin ale’l-ıtlak 

mevzuluğuna kail olan veya kasdı böyle olanın bu fikri telkin için ancak onun 

kullandığı bu lafızları kullanabileceğini söyler. “Ana hadis kitaplarında 

geçen hadisler tasavvuf kitaplarında geçmekle hadis olmaktan çıkar mı?” 

diye de sorar (Yetkin, 1343:130). İzmirli’nin ibaresinin “Tasavvuf 

kitaplarındaki ehadis indel muhaddisîn hadis-i nebi değildir bunlar ana 

hadis kaynaklarında yoktur. Ancak tasavvuf kitaplarına münhasırdır.” 

şeklinde anlaşılacağını söyler (Yetkin, 1343: 130).  

İzmirli’nin İbares ini Usul Kaideleriy le Savunması  

İzmirli savunmasında; öncelikle, tasavvuf imamları ve tasavvuf 

ehline benzeyen sahtekarların kitaplarını da içine alan “tasavvuf kitapları” 

ifadesinin Şeyh Safvet tarafından ısrarla Sûfiyye imamlarına hasr ve tahsis 

edilmesini, konuyu başka yöne çekme ve art niyet olarak görür (İzmirli, 1341: 

5; Yetkin, 1343: 3). Usûl birliği üzerinde durup (İzmirli ve Yetkin, 2001: 49), 

aralarındaki tartışmanın ortak zemini olacak cerh ve ta'dîl ilmi usulleri 

içerisinde yapılması gerektiğinde ısrar eder. İzmirli dipnotta ulaştığı ilkeyi 

nereden aldığını yazmak yerine örneklerden hareketle genel hükme varmaya 

çalışır. Hadiste ölçütün ana hadis kitapları olduğunu tasavvuf ve ahlak 

kitaplarındaki hadislerin de ancak bunlarda bulunursa onlara itibar 

edilebileceğini söyler. Hadis eleştirmenleri tarafından sübûtunda ta’n 

bulunmazsa ancak o zaman bu sözlerin hadis olduklarına hükmedilir. Sırf 

tasavvuf veya ahlak kitaplarında bulunmaları bu münferid kalan sözlerin 

hadis olduklarını ifade etmez. “Inde'l-muhaddisîn” kaydının yani hadis 

eleştirmelerinin müdahalesine uğrayan hadisler anlamının bunu gösterdiğini 

söyler. İzmirli, muhaddislerin hadis demediği haberlerin tasavvuf 

kitaplarında (hadis diye) mevcud olduğunu ortaya koyduğu iddiasındadır. 

Örnek olarak da “İnsanlar uykudadır. Öldükleri zaman uyanırlar.” sözünü 

bunu desteklemek için getirmiştir. Yoksa hadis kitaplarındaki bir hadisin 

tasavvuf kitaplarında zikredilmekle hadis olmaktan çıkacağını hiçbir aklın 

kabul etmeyeceğini belirtir. Tasavvuf kitaplarının münferid kaldığı hadislerin 

de hadis olmaması için hadis eleştirmeni muhaddislerin o söze müdahale 

etmiş olması gerekeceğini yoksa “muhaddisler nazarında hadis değildir” 

kaydının anlamsız kalacağını söyler. Muhaddislerin müdahale ettiği bu 

sözlerin çoğunun da mutasavvıf sözü olduğunu çok azının da bazı 
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uydurmacıların sözü olduğunu göstermek için de “çoğu kibar ve mutasavvife 

sözüdür” der. Yani İzmirli’ye göre bu kayıtlarla tasavvuf kitaplarında geçip 

muhaddislerin eleştirmediği rivayetler hadistir. Akval/sözler dediğinde 

muhaddisler tarafından eleştirilmiş ve hadis olmadığı belirtilmiş olanlar 

anlaşılmalıdır. Bu açıklamasının eleştiriler üzerine sonradan yazılmış bir şey 

olmadığına da on yıl önce yazdığı siyer eserini delil getirir. Görüldüğü gibi 

bu tür eserlerdeki rivayetlerin Peygambere ait olmadığına dair kayıtsız kesin 

ifadesinin mukayyet olarak anlaşılması gerektiğini usul kaideleriyle izah 

eder. İzmirli, bu genellemesinin, hadise dair temel eserlerde geçmeyip 

yalnızca tasavvufi eserlerde geçen rivayetlere dair olduğunu belirtir. 

Rivayetlerin hadis olabilmesi için ilk önce ana hadis kaynaklarında 

bulunması ve eleştirmenlerce de sahih olduğunun belirtilmesi gerektiğini 

savunur.  

İzmirli, tasavvuf kitaplarında ne kadar ehâdîs varsa hepsinin mevzu 

olduğuna inanıp, halkı da bu yolla tasavvuf kitaplarını okuma ve incelemeden 

nefret ettirmeye çalışması iddiasının da ibaresinin mefhum-u muvafaka ilkesi 

gereği “Bu kitaplarda münderic ehâdîsin ekseri hadîs-i nebî değildir.” ve 

Mefhum-u muhalefet ile de bu kitaplarda ehâdîsin ekalli hadîs-i nebî'dir.” 

şeklinde Şeyh tarafından anlaşılmasını ve tüm değerlendirmelerin bu anlayış 

üzerine bina etmesini Şeyh’in hayalinin ürünü sayar. İzmirli, kastı böyle 

olsaydı cümlesine kaydlar/sınırlamalar getirmeden “Tasavvuf kitaplarındaki 

ehâdîsin hiçbiri hadîs-i Nebî değildir.” demekle 'âmdan tahsis ihtimâlini 

kaldırmasının gerektiğini vurgular (İzmirli, 1341: 9-16). Tasavvuf 

kitaplarında hadis olarak geçen ‘Sen olmasaydın alemleri yaratmazdım, 

Dünyâ cifedir, İnsanlar uykudadır…” vb. gibi Peygamber sözü olarak 

gösterilen sözlerin muhaddislerce ta’na uğradığını, bunların hadis olmayıp, 

çoğu kibar, mutasavvife sözü olduğunu söyler (İzmirli, 1332: 96-97). 

İzmirli, sûfîleri gözden düşürme, kitaplarını değersizleştirme 

ithamlarına itiraz eder; yanlış anlayabileceğini, yanlış aktarabileceğini, ancak 

asla tahrifte bulunmadığını söyler, güvenilir bir nakilci olmakla, 

peygamberimizden başka kimseyi masum görmeyip ulemanın sözlerini 

lehinde ya da aleyhinde olanların sözüne bakmadan ancak delille ve 

tefekkürle almakla övünür (İzmirli, 1341: 6; Yetkin, 1343: 5). İzmirli, 

tartışmayı ateşleyen cümleden maksadının tasavvuf ve ahlak kitaplarında 

zikredilen hadislerin kayıtsız şartsız hadis olmadığının anlaşılmaması 

gerektiğini söyler. Bu sözünden maksadı, tasavvuf ve ahlak kitaplarının 

münferid oldukları hadislerde hadis eleştirmenlerinin bunların hadis 
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olmadıklarını açıklamasıdır. Sûfî imamlarına hürmet ettiğini, onları inkâr 

etmediğini, kendisinin de Şâzelî hilafetinin bulunduğunu, bazı sûfîleri tekfir 

edip dalaletle suçlayanlardan ayrıldığını ifade eder. Din büyüklerinin 

aleyhine olan sözlerin peşinde olmadığını, ancak onların hatalarını da 

“tehditlere pabuç bırakmadan” söyleyeceğini ifade eder. Bir hata ile de 

onların mertebelerinin düşmeyeceğini söyler. “Lazım-ı kavil kavil değildir” 

(“Şöyle dedi, o halde şunu demek istedi” denilemez) ilkesi ihmal 

edildiğinden İbn Arabi hakkında çok ileri gidildiğini, emir ve nehyi ihmal 

eden zındıka aleyhinde olduğunu, taassub ehli değil tasallub/dinde gayret ehli 

olduğunu, fikirlerinin Gazzâlî’nin eserlerinden mülhem olduğunu yazar ve 

İslam aleminde “Şeyhul İslam” unvanı verilen İbn Teymiyye’yi şaşırtan 

“şeytanların” kimler olduğunu Şeyh Safvet’e sorar (İzmirli, 1341: 8). Şeyh 

Safvet’in İbn Teymiyye düşmanlığı karşısında İbn Teymiyye’yi savunur. 

Onun ilmine uygun vakarı olduğunu, alimlerin onu övdüğünü, lehinde 

bulunanların aleyhindekilerden çok olduğunu, ancak sözünün vahiy gibi 

olmadığını, masum olmadığını, onun sözünün de delille kabul edileceğini 

söyler (İzmirli, 1341: 70-71). Şeyh’in, “İbn Teymiyye meşreb ve mezhebine 

uymayan hadisleri bir kalemde çizer, selefe hakaret eder, ‘ipiyle kuyuya 

inilmez.’” sözünü ona iftira sayar (İzmirli, 1341: 72, Şeyh Safvet, 1343: 45).  

İzmirli, Şeyh’in bir küçük meseleyi sabun köpüğü gibi büyütmesini 

anlayamadığını belirtir (İzmirli, 1341: 7, 46-48). Daru’l-Hikmet kurumunun 

da kendisiyle aynı fikirde olduğunu, bu sebeple cevabın kurumun mührüyle 

yayınlandığını söyler (İzmirli, 1341: 8-9). Şeyh Safvet’in şeyhliğinin etkisini 

de kullanarak tartışmayı halk arasında yayıp tasavvuf büyüklerine düşman 

göstermekle suçlar.  

Artık maksadını açıkladığı için tartışmanın sonlandırılması 

gerekirken Şeyh’in kendi anladığı mana üzerinden tartışmayı yürütüp iki 

yönden tartışmayı yeniden alevlendirdiğini yazar:  

“Neden daha giriş kısmında değil de sona doğru iddiayı iptale 

çalışıyor.” İddiası: 

Buna cevap olarak tasavvuf kitaplarında sûfî büyüklerinin hadis 

uydurmaktan uzak oldukları halde kitaplarında pek çok uydurma olduğunu 

gösterdiğini, bunu izah etmeden maksadını açıklayamayacağını, meseleleri 

izah ettiği için konunun sonlarda yer aldığını belirtir.  

“İbarede selamet olmaması.” İddiası:  
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İzmirli’ye göre tartışılan dipnottaki ibaresinde delalet de vardır 

selamet de. Çünkü “ehadis” lafzı amm-ı mahsusdur2, tahsisin karinesi ise 

“akval” kaydıdır. İzmirli, “bir kısmı tahsise uğramayan hiçbir âm yoktur” 

kaidesinin usulde meşhur bir kaide olduğunu belirtir. İbaresindeki amm olan 

“ehadis” lafzının “münferid olup eleştirmenlerin müdahale ettiği ehadis” 

suretiyle tahsis edildiğini söyler. Zorlama te’villerle hatasından geri adım 

attığı iddiasını reddeder. Ancak “tasavvuf ve ahlâk kitaplarında bulunup da 

eimme-i hadîs indinde sabit olmayan ehâdîsin pek çoğu kibar, mutasavvife 

sözü, kısm-ı kalîli de eşhâs-ı sâirenin sözüdür” şeklinde “eimme-i hadis 

indinde sabit olmayan hadisler” kaydı olsaydı ibaresinin daha açık ve 

anlaşılır olacağını kabul eder (İzmirli, 1341: 11).  

Görüldüğü gibi İzmirli, Türkçe bir cümlenin medlulüne delaleti 

hususunda usûl-i fıkıh kaidesinden yardım alır. Yine “Makâm-ı beyânda 

sükût hasr ifâde eder.” kaidesini kullanarak cümlesinin tasavvuf ve ahlâk 

kitapları hakkında olup ehâdîs hakkında olmadığını belirtir (İzmirli, 1341: 9-

16). Şeyh Safvet, bu açıklamaları tekellüf ve boş bir gayret olarak görür.  

Sahih Hadis lerle ve Ümmet in Kabul Ett iğ i 

Rivayetlerle Amel  

Şeyh Safvet, Şah Veliyyullah’ın (öl. 1176/1762) tasnifine göre 

birinci tabakada yer alan hadis kitaplarında merfu’-muttasıl bir hadisle derhal 

kayıtsız şartsız istidlal ve bu istidlal karşısında hemen teslimiyetin dini 

basiretin gereği olduğunu savunur. Diğer hadis kitapları tabakalarında da 

ümmet arasında sıhhatlerine hükmedilenleri de aynı kıymette görür. 

Sahihlere teslim olmayanların “Bunlarda ta’n edilmiş delil olamayacak 

yüzlerce hadis vardır.” demekten çekinmeyenlerin ne icmayı, ne de ictihadın 

hikmetini anlamadığını söylerken (Yetkin, 1343: 86) İzmirli, bu sözüyle 

Şeyh’in usul-i fıkıh ve hadis de bilmediğini, çünkü fakihlerin, özellikle de 

Hanefilerin usulünde hadislerle amelde sırf merfu muttasıl olmasının amel 

için yeterli olmadığını, Ebû Hanife’nin (öl. 150/767) hadisi Kuran ve sünnete 

arz etmeyi de şart koştuğunu yazar. “Ebu Hanife’de mi dini basiretten 

yoksun!” diye sorar (İzmirli, 1341: 87). Görüldüğü gibi Şeyh Safvet “Hadis 

sahihse mezhebim odur.” anlayışındaki ehl-i hadis bakışıyla, İzmirli ise 

                                                             
2 Yani söz umumi görünse de kast edilen mana umumi değildir. “Her bidat dalalettir.” cümlesi, 

amm-ı mahsustur. Bu cümle: “Bidatlerin çoğu dalalettir.” anlamındadır. “Teravih güzel 
bidattir.” sözü de bu yorumu teyit eder.  
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Hanefi usulündeki arz yöntemini gündeme getirerek ehl-i rey bakışıyla 

rivayetleri değerlendirir. 

Sahabe Kavli ya da Mevkuf Haberin Merfu Hadis  

Sayı lması  

İzmirli, Gazzâlî’nin Hz. Ali’den (öl. 40/661) merfu olarak naklettiği 

“İnsanlar gaflet uykusundadır, ancak öldüklerinde uyanırlar.” sözünün 

peygamber sözü olmayıp Hz. Ali’nin sözü olduğunu iddia eder. Şeyh ise 

sahabede biten isnadların metinleri (kendisinin bilmesi mümkün olmayan) 

ahiret ve gayb hallerinden ise bazı şartları taşımak kaydıyla hükmen merfu 

hadis sayılan mevkuf hadis kısmından sayar. Hz. Ali’ye isnad edilse bile bu 

sözün Hz. Ali’nin sözü olması gerekmez (İzmirli, Yetkin, 2001: 46). Gazzâlî 

de mevkuf olan o sözü hükmen merfu olarak düşünmüş ya da kendince başka 

yollardan rivayet edilme ihtimâliyle merfu saymıştır. Şeyh Safvet, usûl-i 

fıkıhta üstad olan Gazzâlî’nin usûl-i hadîsten habersiz olamayacağını, bunun 

ona iftara olacağını söyler (İzmirli, Yetkin, 2001: 46-47). 

İzmirli’nin görüşlerine değer verdiği Dihlevî, Ebû Nuaym’ın (öl. 

430/1038) eserleri gibi olan tasavvuf kitaplarında sahabe ve başkalarının 

sözlerinin Hz. Peygamber’in sözleri ile karıştığına dikkat çekmiş ve bunlarla 

istidlali doğru bulmamıştır (Dihlevî, 2005: 1/233). İzmirli, sahabe kavli ile 

mevkuf rivayet arasındaki farka kaynaklarda işaret edildiğini gösterir. 

“İnsanlar uykudadır…” hadisi mevzû'ât kitaplarında Hz. Ali’nin sözü olarak 

geçer (Yetkin, 1343: 137-140; İzmirli, 1341: 101-103). O’na göre belki de 

Gazzâlî bu sözü başkasına itimad ederek nakletmiştir. 

İsrâîliyyât ile ilişkisi tesbit edilememiş sahabelerin yaratılış, geçmiş 

milletlere ait mazi, peygamber kıssaları, gelecekte olacak savaşlar ve ahiret 

durumları, sevap ya da ceza gerektiren ameller gibi ictihâd ile bilinemeyecek 

ve bir dilin veya bir kelimenin açıklaması gibi dile ait olmayan ve başka 

yollardan merfu rivayeti bulunamayan sözlerini hükmen merfu sayanlar 

vardır (Aydınlı, 2004: 29/180).  

Sûfi Büyükleri Hakkında İcma İddiası  

Şeyh Safvet, sûfîyenin büyük ricalinin imametleri icma ve ittifakla 

teslim olunduğunu iddia eder (İzmirli, Yetkin, 2001: 88). İzmirli de 

Şarani’nin el -Ecvibetü’l-Merdıyye’sinde geçen “Sûfîleri her asırda bazı 

fukahadan başkası inkâr etmedi.” sözünün, her asırda sûfîyyeye bir kısım 

fukahanın red ve inkarının açık ifadesi olduğunu dile getirir. İbn Dakik’in 
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“Sûfîye ile ehl-i hadis arasında hilaf çoktur.” sözünü, Münavi’nin “Sûfîye ile 

ehl-i hadis ve fıkhın âdeti üzere İbn Cevzi ve İbn Tahir Ahmed Gazzâlî’yi 

ithamda bulundu.” sözünü nakleder. İzmirli, pek çok sufi imamına olan 

itirazları örnek verir. Geylani’nin Tusteri’yi tenkidi gibi sûfîye arasında da 

red olduğunu söyler. Bu nakilleri sebebiyle yine sûfîyeyi inkâr etmediğini, 

din büyükleri aleyhine olan sözlerin peşinde olmadığını tekrar eder. Bunun 

manevi bir sorumluluğu varsa kendisinin değil Şeyh Safvet’in olduğunu 

yazar (İzmirli, 1341: 46-48). 

Cerh ve Ta’dilin Ölçüsü Olarak Uzmanlık  

İzmirli, cerh ve ta'dîl ilminin kriterleriyle bir rivayetin hadis 

olduğunun tespit edilebileceğini, hadisleri ancak hadis değerlendirmesinde 

uzman muhaddislerin ayırt edebileceğini yazar (İzmirli, Yetkin, 2001: 49). 

Şeyh Safvet de prensipte bunu kabul etmiştir (Yetkin, 1343: 28). Fıkıhta 

fakihler, felsefede filozoflar, tıpta doktorlar, hadis ilimlerinde de muaddisler 

söz sahibidir. Bu alanda kaynaklar da ancak rical ve mevzuat kitaplarıdır. 

İzmirli’nin kaynakları Sâğânî, Zehebî, Makdisî, Sehâvî, İbnü's-Salâh, Suyûtî, 

Ebû'l-Mehâsin el-Mişşîşî, Şevkânî, Leknevî gibi alimlerin hadis eserleridir. 

Şeyh, İzmirli’nin saydığı isimlerden Zehebî dışında diğerlerinin 

hadis imamı olmadığını, İzmirli’nin de hadis imamları sınıfından olmadığını, 

onun da sözlerini kabul etmek zorunda olmadıklarını bildirir. Şeyh, “Söz 

hadis imamlarının olsa da onların sözlerinin son şeklini görmek gerekir, hadis 

imamı başka, muhaddis başka, zamanımızdaki muhaddis de başkadır.” der. 

Sağani bile hadis imamı değilken zamanımız ehlinden Ebul Mehasin 

Meşişilerin zikredilmesi ne haddine der (Yetkin, 1343: 13). Bu gibi isimlerin 

hadis imamı olmayıp hadis imamlarının eserlerinden ancak nakil 

yapabileceğini sözlerinin delil olamayacağını belirtir. İzmirli’yi kendi 

siyerini me’haz gösterip kendini de imam gösterebileceği şeklinde hafife alır 

ve “Kelimat-ı İsmailiye’den başka kaynağı olmadığını” belirtir (Yetkin, 

1343: 14). Görüldüğü gibi Şeyh’in klasik müctehid tabakası anlayışına 

benzer hadiste de bir müçtehid tabakası anlayışı vardır. O dönemde içtihat 

taraftarı olan kesime geleneksel anlayışı savunan alimlerin itirazı da bu 

yöndedir: “Ebu Hanife’nin, Malik’in, Şâfi’nin ve Ahmed b. Hanbel’in yerine 

Afgânî’yi, Abduh’û, Reşid Rıza’yı ve Mûsâ Carullah’ı mı koyalım?!” (Sabri 

Efendi, 1992: 356; Yetkin, 1343: 15). 

İzmirli, kaynaklarının hepsinin hadis imamları olduğunu iddia 

etmediğini, hadisleri tedkik eden ulemadan olduklarını yazar. Ehl-i hadisin 
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tasavvuf kitaplarındaki hadislere itimad etmediğine Şeyh Safvet’in kaynak 

istemesine hayret eder. Hadis ilmi ve rical tenkidi ile uğraşanların bunu bir 

kaide olarak kabul ettiğini yazar. Ehl-i hadisin tasavvuf kitaplarındaki 

hadislere itimad etmeyişine örnekler sıralar. Iraki’nin sahihi zayıfından 

ayrılmayan kitaplara itimad edilmeyeceğini söylediğini yazar. Aliyu’l-Kârî 

de hadiste, fıkıhta, tefsirde zındık ve mülhidlerin uydurmalarından sakınmak 

için güvenilir şekilde muhafaza edilmiş ve ellerde dolaşımı yaygın olan 

kitaplardan bu ilimlerin öğrenilmesinin külli bir kaide olduğunu yazar. İbn 

Cevziye göre tasavvuf kitaplarında bu tür rivayetlere yer vermesi; sünnet 

bilgilerinin azlığı, bilgisizlikleri ve kavm (tarikat ehline) olan güvenleridir. 

İzmirli bu örneklerle kaidesinin hayali olduğu iddiasını çürüttüğünü savunur 

(İzmirli, 1332: 98; İzmirli, 1341: 18-21). 

İzmirli de sûfî büyüklerini cerh etmemeye özen gösterir. Ona göre, 

sufi büyükleri uydurma rivayetleri kasıtlı olarak hadis diye nakletmez. Hüsn-

i zanla kitaplarına bunları almışlardır. Onların cerh ve tadil bilmemesi de 

eksiklik değildir. Her alanda uzman olamayacağı için bu Gazzâlî için de 

noksan olamaz (İzmirli ve Yetkin, 2001: 69-70). 

Keşf- i Ricâl i le Hadis Alma Meseles i  

İzmirli, hadislerin ancak hadis değerlendirmesinde uzman 

muhaddislerin belirlemesi ile kabul edileceğini söyler. Muhaddislerin hadis 

tenkidi ile sabit olmayan bir hadis sûfîlere göre keşf ile sabit olur. Onları 

sevenler de teslimiyet ve teberrük kasdıyla bu keşfle nakledilen sözleri hadis 

diye yaydıkları gibi, eserlerinde yazmışlardır. İzmirli’ye göre evliyanın 

yakaza halinde ya da keşf ve mükaşefe ile peygamberimizle görüşüp hadis 

almalarının imkân ve vukuu olmakla beraber bunun hakikatinin tespiti 

imkânsızdır. İlhamı hüccet-i mülzim şeklinde umuma bir ilim ifade edecek 

ilim kaynağı olarak görmez. Muhaddislere, kelamcılara ve usulcülere göre 

keşf ve ilhamın delil olmadığını belirtir. Hadisçiler arasında zayıflığında, 

sıhhatinde, sübutunda ihtilaf edilen bir hadis hakkında mükaşefe tarikiyle 

ihtilafın tashihini başkasını bağlayıcı olamaz görür. İzmirli’ye göre “ve kad 

sahha hazal hadis indena bil keşfi” diyen bir kişi, ilhamı evhamdan takvayı 

fücurdan ayırsa bile başkası hakkında değil, ancak kendisi hakkında bir ilim 

hasıl olur (İzmirli, 1341: 100-101) O’na göre ilimden amaç ise umuma ilim 

ifade etmek olduğundan ilham bilgi yollarından olamaz (İzmirli ve Yetkin: 

2001, 151). 
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Şeyh Safvet, imamlar arasında ihtilaflı olan bir meselede, 

muhaddisler arasında sıhhat ve sübutta ihtilaflı bir konuda mükaşefe yolluyla 

tashih etmenin caiz olduğunu bunun baştan ahkamı şeriyyeyi isbat olmadığı, 

arada büyük fark olduğunu bildirir (Yetkin, 1343: 125). Tasavvuf 

kitaplarında görülen bazı hadislerin şeri ilimlere uymak şartıyla mükaşefe 

yoluyla tashih edildiğini kabul eder. İlhamı kabul etmeyenleri evhamla 

suçlar. Muhaddislerin ihtilaf ettiği bir rivayet hakkında bu hadis bizim 

keşfimize göre sahihtir diyen birini bırakıp şöyle ya da böyle bir sebepten 

sıhhatine kail olunmuştur demeyi indi ve hayali bir yorum sayar (Yetkin, 

1343: 126- 127). İzmirli’ye göre ise keşf ile şerî hüküm sabit olamayacağı 

gibi, hadîs gibi şerî hükmün delîli de keşf ile sabit olmaz (İzmirli ve Yetkin: 

2001, 151). 

Yine de İzmirli, tasavvuf kitaplarında sûfi ve mutasavvıfların Hz. 

Peygamber’in rûhâniyetinden aldıklarını söyledikleri sözler olsa da 

hadislerin hepsinin ya da büyük kısmının bu şekilde olduğunu iddia etmez. 

Ona göre, keşf ile rivayetleri tashihe uğraşmak, Kitab’ı ve Sünnet’i ihmale 

yol açar (İzmirli: 1332,101). 

Te’vî l-Tefs ir ve İşâret Meseles i  

Şeyh’in, Gazzâlî’nin te’vîlatının sûfîye işârâtı olup olmadığını 

sorması üzerine, İzmirli “Gazzalî’den önce sûfî sözleri işârât kabilindendi, 

Gazzâlî’den önce sûfîlerin sözlerine te’vîlât-ı bâtıniyye karışmıştı, Gazzâlî 

de bundan kurtulamadı, sözlerinin bir kısmı da işaret, bir kısmı da felsefe ve 

bâtıniyye te’vîlindendir.” der. Gazzâlî’nin “Köpek olan eve melek girmez.” 

hadisindeki evi kalp köpeği öfke ile te’vîli sûfî işarete, “Çıkar 

ayakkabılarını!” kevneyn ile te’vîli, bâtıniyye yorumuna örnektir. Çünkü 

bunlar ne sahabeden ne tabiinden ne seleften menkuldü. Ayrıca İzmirli bu 

bâtınî yorumlarla zühd ile ya da başka bir şey ile hakkın beşer nefsine feyz 

eylediği marifetlerin Musa (a.s.)’ya olan hitabı ilahi cinsinden 

zannettiklerini, bu te’vîlin ise felsefecilerin “Nübüvvet kesbidir.” sözüne 

varacağını söyler. Ona göre Gazzâlî’den sonra enbiya menzilleri talep 

olunmuştur. İzmirli, bazı mutasavvıf filozofların, nübüvvetin kesbîliği 

görüşünün etkisiyle peygamberlik arzusunda bulunmuş olduklarını iddia 

etmektedir ancak nübüvvetin bir fazl-ı ilâhî olduğu düşüncesi sûfîler arasında 

da genel kabul görmüştür (İzmirli, 1341: 37-38; Bayram, 2015: 181).3 Kalbe 

                                                             
3 Ayrıca bkz. İsmail Hakkı İzmirli (1339-1341). Yeni İlmi Kelâm, İstanbul: Evkâf-ı İslâmiyye 

Matbaası, , I, 143; İzmirli İsmail Hakkı, “İki Türk Feylosofu 3”, Dârulfünun Edebiyat 
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vasıtasız inzal olunan manadan ibaret olan ilham İzmirli’nin açıklamasına 

göre Musa (a.s.)’nın Rabbı’yla hicab ve savt ile konuşmasından, velayet- i 

nübüvvet ve velayet-i risaletten üstün sayılmıştır (İzmirli, 1341: 38). İzmirli, 

Gazzâlî’nin İslamî ilimlerde üstad olması sebebiyle bu tür söz ve te’vîllerine 

de itimad edildiği görüşündedir. Bu da ulemanın, Gazzâlî’ye tepki 

sebeplerindendi. İzmirli zahiri inkâr etmeden bâtıniyyenin te’vîline uygun 

olsa bile te’vîli batıl görmediğini belirtir (İzmirli, 1341: 39). Gazzâlî’nin arifi 

billah olduğunu kabul etse de masum olmadığını, Gazzâlî’ye ilham olanın 

bize hüccet olmadığını beyan eder. Nitekim İbnü’l-Cevzi Gazzâlî için “Keşf 

ilminden konuştu ve fıkıh ilmi kurallarından çıktı.” der. İbn Kayyim de 

“Gazzâlî’yi İhya’yı yazmakla fıkıh dairesinden çıkaran münezzehtir.” der. 

İzmirli, Gazzâlî’nin İbn Sina’dan aynen aldığı sözleri tasavvufa karışan 

felsefe maddeleri sayılacak mı diye sorar (İzmirli, 1341: 41).  

İzmirli tasavvufi tefsiri inkâr ya da eleştiren tüm ulemayı Zehebî gibi 

sûfîlere hasım olmakla suçlayamayacağımızı söyler (İzmirli, 1341: 48-50). 

Cumhurun emin yolunu bırakıp Zehebî’nin bazı zatların hataları peşinde körü 

körüne gitme iddiasını ise İzmirli “İlmi meselelerde ekseriyet değil hak 

aranır, hak ekalliyette olabilir körü körüne çoğunluğa uymak çıkmaz 

sokaktır!” cevabını verir (İzmirli, 1341: 25, 51). 

Fazilet lerde Zayı f Hadis le Amel  

İzmirli, amellerin faziletleri meselesinde gevşeklik gösterildiğini 

belirtir. Faziletli amellerde zayıf hadisle amelin kabul edilmesi sonucunda 

siyer eserlerinde bulunan zayıf rivayetler tasavvufa geçmiştir. Zayıf hadisle 

amelde ilk olarak bir uzmana göre zayıf ravinin ya da rivayetin başkasına 

göre güvenilir olabileceği unutulmamalıdır.  

Sancaklı’nın aktarımına göre zayıf hadislerle amelde üç yaklaşım 

görülür: 

1) Zayıf hadisler hiçbir alanda kullanılamaz. Yahya b. Main, Ebu 

Bekr b. el-Arabi, İbn Hazm bu görüştedir. 

2) Zayıf hadisler şeri hükümlerin haricinde faziletli ameller alanında 

kullanılabilir. Bu görüşte icma iddiası vardır.  

                                                             
Fakültesi Mecmuası, İstanbul: Devlet Matbaası, 1927, cilt: 5, sayı: 6, sayfa: 660- 698, 687.den 
aktaran İbrahim Bayram. "İslam Düşüncesinde Nübüvvetin Vehbîliği Kesbîliği Meselesi", 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3/1 (2015), 169-198., 181. 
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İbn Hacer zayıf hadislerle amelde şu şartları sayar: a) Zayıflığın aşırı 

olmayışı. b) Dinin esaslarına uyumlu olması. c) Bu rivayetin sübutunu kesin 

görmeme. Çünkü Peygamber'e ait olmama ihtimali vardır. Karadavî bu üç 

şarta a) Aklın, dinin veya dilin kabul etmediği mübalağalara şamil olmaması. 

b) Kendisinden daha kuvvetli diğer bir şer'i delil ile çelişmemeyi ekler. 

3) Zayıf hadisler şu şartları taşırsa şeri hükümlerde de kullanılabilir: 

a) Delillerle ve sahih rivayetlerle desteklenmesi. b) İsnadı zayıf olsa da 

muhtevasıyla ümmetin amel etmesi. c) İhtiyata uygun olması. d) Herhangi 

bir konuda zayıf hadisten başka delil yoksa re'ye tercih edilerek zayıf hadisle 

amel edilir (Sancaklı, 2001: 41-42). 

İzmirli de zayıf hadisle ümmetin amel etmesi sabit ise o zaman bu 

zayıf hadislerin başka yollarla hasen derecesine çıkacağını, müçtehitlere göre 

bu hadis ile amel edileceğini, batıl sayılamayacağını söyler (İzmirli, 1332: 

63-64). Şeyh de zayıf hadisin mevzu hadis olmadığından yola çıkarak hadis 

ehline göre faziletli amellerde zayıf hadisle amel edileceğini ifade eder 

(Yetkin, 1343: 137). 

Bazı Sûfî  İmamları Hakkındaki Tartışma  

Şeyh Safvet; İzmirli’nin, Sağani’nin risalesindeki “fukaha” ibaresini 

çıkartıp “fukara” şeklinde değiştirdiği ya da yanlış aktararak mevzu rivayet 

eleştiri oklarını sûfîyeye çevirdiği tenkidinde bulunur (Yetkin, 1343: 14-17). 

Kaynaklarda tahrif veya görmezden geldiğini iddia eder (Yetkin, 1343: 22). 

İzmirli bahs gereği sadece ilgili yeri naklettiğini başka bir maksad 

gözetmediğini yazar (İzmirli, 1341: 23). İzmirli iddiasını desteklemek için 

cerhte aşırıya varan hadis uzmanlarının görüşlerine çokça yer verir. Örneğin 

Hakîm-i Tirmizî’nin büyük imamlardan olmasına itiraz edilmese de 

eserlerinde münker ve mevzu rivayet olduğunu hadis imamlarının belirttiğini 

dile getirir (İzmirli, 1341: 24). Gazzâlî’nin İhya’sında mevzu hadisler 

olduğunu söyler ve hadis imamlarına müracaat etmeyi tavsiye eder. İhya’nın 

büyük bir eser olduğuna şüphe duymaz, İhyâ’nın eleştirilmesinin ne 

Gazzâlî’nin ne de eserinin kıymetini düşürmeyeceğini söyler (İzmirli, 1341: 

52-53). Şeyh Safvet, İhyâ’da çok az mevzu hadis var derken (İzmirli ve 

Yetkin, 2001: 72), İzmirli’ye göre Iraki’nin senedini bulamadığı iki yüz hadis 

az değildir (İzmirli, 1341: 53). Şeyh Safvet’e göre ise İbn Hacer ve 

Kutluboğa, İhyâ’daki hadislerin tamamına nisbet ederek İhyâ’daki hadislere 

itimad olunmaz demenin caiz olmayacağını söyler (Yetkin, 1343: 25). 
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Iraki’nin ve Kutluboğa’nın çalışmalarının Kûtu’l-kulub’a da hizmet ettiğini 

belirtir (Yetkin, 1343: 29). 

İzmirli, Dihlevî’nin “mazinnetü hazihi’l-ehâdîs” ifadesini uydurma 

hadislerin çok bulunduğu kaynaklar şeklinde anlarken, Şeyh, aynı ifadeyi 

tam tersine bu hadislerin sıhhatini tespitte ölçüt olacak kaynaklar olarak 

anlamış, İzmirli’nin “mazinne” kelimesini yanlış çevirdiğini söyleyip Ebu 

Nuaym’ın eserlerini dördüncü tabakada saymasına itiraz etmiştir (İzmirli, 

1341: 77-88; Yetkin, 1343: 57-67). 

İzmirli; Gazzâlî ya da Ebû Tâlib Mekkî gibi sufilerin büyüklüğünü 

inkar etmez. Sadece her ikisinin kitaplarında mevzu' ehâdîs olduğunun bir 

realite olduğunu kabul eder. Mekki de Kutul-kulub’da haberleri naklederken 

zayıf bir haberi naklettiyse mutlaka Kuran ve Sünnete muhalif olmaması 

gerektiğini, aksi halde reddedilmesi gerektiğini söyler. Ona göre de Kitap, 

Sünnet ve İcma’ya ters düşen, ravisinin yalancı olduğu ortaya çıkan haberler 

kabul edilmez. Ancak Mekki raviler hakkında cerh yapanların eleştirilerini 

gören bidat ehlinin sünneti reddetme ve akli görüşleri ön plana çıkarma 

yolunu açtıklarını söyler (Mekki, 2004: 2/178,180). Bu bakış açısı Şeyh 

Safvet’in tasavvuf kitapları hakkındaki halkın içine düşeceği şüpheler 

hakkındaki endişesine benzemektedir. 

İzmirli, Kûtü'l-kulûb’dan bir nakille kıssacılarla sûfîler arasındaki 

ilişkiye ve kıssacıların kaynağının ahlak, terğib ve terhib kitapları olduğuna 

da değinir (İzmirli, 1341: 96-98). Şeyh Safvet, İzmirli’nin kıssacıların batıl 

hikayelerini sûfîlere teşmil etmesini reddeder. Kıssacıların hurafeleri ile 

sûfîyyenin naklettiği hadislerin bir alakası yoktur (Yetkin, 1343: 119). 

İzmirli’nin zaten çoğul olan kussas kelimesini kussasiyn şeklinde çoğul 

yapmasını da “Daha lafzını doğru yazamadığınız bir şeyin manasına 

kalkışıyorsunuz.” diye alaya alır (Yetkin, 1343: 120). 

İzmirli, Sülemî hakkında Zehebî’nin ve Hatib’in “Şâfiyye ve sûfiler 

için hadîs vaz' ettiği” iddiasını ve “tefsirinde batıni teviller olduğunu” 

nakleder (İzmirli, 1341: 25). Ancak, Sülemî’yi hadis hafızı sayarken 

bâtıniyyeden saymasının mümkün olmadığını, tefsirinde batıni te’vîller var 

demenin ise kendisi batınidir demek olmadığını söyler (İzmirli, 1341: 32-33). 

Şeyh Safvet ise, kırk seneyi aşkın bir süre hadisle iştigal eden ve pek çok 

hafız yetiştiren Sülemî hakkında da İzmirli’nin konuşmasını, ikide bir bu 

büyük zatları hedef alır tarzda nakiller yapmasını fırsattan istifade sûfîyenin 

imamlarına bir taş atmak olarak niteler (Yetkin, 1343: 101-113). İzmirli’nin 
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nakillerinde naklin başını sonunu tahrif ettiğini iddia eder (Yetkin, 1343: 19). 

Şeyh Safvet, Zehebî’nin Eşari ve sûfîyeden olanlar hakkındaki sözlerinin 

meşrebi sebebiyle makbul olamayacağını söyler (Yetkin, 1343: 20). “Sülemî 

sika değildir ve sûfîler için hadis uydururdu.” naklini alıp Sübki’nin 

devamında Hatib Bağdâdî’den Sülemî’nin ehl-i hadis olduğu ve herkes 

tarafından sevildiği, saygı gördüğü, aleyhinde söz söylenirse itibar 

edilmeyeceği kısmına kör kesilmesine hiddetlenir (Yetkin, 1343: 20). İzmirli 

ise o cümleleri kendisinin değil Zehebî’nin söylediğinde ısrar eder (İzmirli, 

1341: 25). Şeyh’e göre Sülemî’nin hadis uydurmakla ithamı bir iftira olup 

vesikadan yoksundur. Rahlesinden pek çok muhaddis geçmiştir (Yetkin, 

1343: 118). 

İzmirli kendisinin Sülemî sûfî imamlardan olduğu için tan ettiği 

eleştirisinin iftira olduğunu, Zehebî’nin eleştirileri beyanında Ebu Hanife, 

Ebu Zura, Vakıdi gibi her sınıfın meşhurları hakkındaki eleştirilerini 

gösterirken onu da zikrettiğini, din alimleri hakkında söylenen sözleri takip 

etmek maksadında olmadığını yeniler (İzmirli, 1341: 25). 

SONUÇ  

İzmirli dipnottaki külli kaide gibi sunduğu ibareden dönmediğini ve 

usul kaidelerine göre sözünden “Tasavvuf ve ahlak kitaplarındaki tüm 

hadisler uydurmadır.” şeklinde bir anlam çıkmayacağını söylese de sözünü 

yumuşatması geri adım olarak kabul edilebilir. Meselenin bu kadar 

uzatılmasının asıl sebebinin dipnotun kendisi değil dönemin iki zihniyetinin 

hesaplaşması olduğu söylenebilir.  

İzmirli müesses bir ekole mensup olmamanın rahatlığı ile 

konuşurken Şeyh Safvet, asırlar içinde şekillenen ve gelişen bir anlayışı 

temsil eder. Dönem dönem sûfî imamlarla ehl-i sünnet olan muhaddisler ve 

fakihler arasındaki yaşananların bir sebebi de yöntem farkıdır. Ulemanın 

sûfîyeye eleştirileri de aynı seviyede değildir. Tasavvuf ehli içinde Kuran 

tevili, hadislerin keşf ile alınması gibi konularda farklı anlayışlar olduğu gibi, 

Hanefi ve Şafi ulemadan da ehl-i sünnet olmayanlar vardır. Bu Hanefileri ve 

Şafileri ehl-i sünnet olmaktan çıkarmadığı gibi aynı durum sûfîleri de bâtınî 

yapmaz. Kısaca basit bir dipnotttan yola çıkan büyük tartışma aslında iki 

zihniyetin mücadelesinin su yüzüne çıkmış halidir. Şeyh Safvet, mensubu 

olduğu tasavvuf mesleğine güven içindedir. İzmirli ise dönemin 

yenilikçilerinin geleneği itham tavrında görünmektedir. Şeyh Safvet, 

İzmirli’yi kaynaklardan fikrine uygun gördüklerini cımbızla seçtiğini, 
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aceleciliğinden yanlış aktarımlarda bulunarak ehl-i sünnet olan büyük 

alimlere mutezile yaftası vurduğunu söyler. Bu eleştirilerinde haklılık payı 

da vardır.  

İki taraf arasındaki önceki resmi yazışmalarla daha sonraki bireysel 

yazışmalar arasındaki üslup farkından anladığımız, bu gibi toplumun 

infialine yol açabilecek konuların resmi kurumların kontrolünde 

yazılmasının ve denetlenmesinin isabetli olacağıdır.  
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KOL KIRILIR YEN İÇİNDE: BÜYÜK BEKTAŞÎ 

ŞAİRİ EDİB HARABÎ’NİN DİLİNDEN 

“BİRTAKIM BEKTAŞÎLER” 

Ömür CEYLAN  

Bektaşî l ik  

Anadolu ve Balkanlar’ın Türkleşmesinde ve tüm Osmanlı fütuhat 

tarihinde tasavvufun ve özellikle Bektaşîliğin ciddi etkisi ve katkıları olduğu 

malumdur. Bektaşîlik tarihi uzmanları Hacı Bektaş sonrası Bektaşî tarihi 

içinde II. Beyazıt dönemini ise özel bir yerde konumlandırırlar. Zira “tekke” 

mahfilleriyle bürokratik ilişkiler kurmaktan özenle kaçınan babası Fatih’in 

“medrese” merkezli siyaseti aksine, sufi zümreleri devlet kontrolü altına 

almak için onlara yakın duran II. Beyazıt, Bektaşîliğin fetih öncesi yapısını 

ve erkânını top yekûn değiştirmeye ve dönüştürmeye karar vermiş, bunda da 

muvaffak olmuştur. Balım Sultan’la başlayan bu süreç son dönem 

Bektaşîlerine dek kimi zaman tepki toplamışsa da Bektaşîliğin bu sayede 

kazandığı üst düzey meşruiyet; örgütlenme, mali güç ve Yeniçeri Ocakları 

üzerinden ulaşılan siyasi kudretle (Küçükyalçın, 2010) tarikatın -

Mevlevilikle beraber- en etkin sufi figürlerden biri olarak Osmanlı tarihine 

geçmesine zemin hazırlamıştır.1 Ne var ki tarikata adını veren Hacı Bektaş-ı 

Veli, örgütsel yapının devlet eliyle dizayn edildiği II. Beyazıt döneminden 

Yeniçeriliğin kaldırılıp Bektaşî tekkelerinin Nakşi vesayeti altına alındığı II. 

Mahmut dönemine (1826), hatta 1925 tarih ve 677 sayılı tekke ve zaviyeleri 

toptan kapatan kanunun kabulüne dek kutsal ve saygın yerini devlet indinde 

korumayı başarmışsa da Bektaşî çevrelerin bütün bu asırlar boyunca aynı 

 Prof. Dr., İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Türk Dili ve 

Edebiyatı Bölümü, omur.ceylan@ikcu.edu.tr 
1 Bektaşîliğin kökeni ve tarihi-coğrafi gelişimi için değerli araştırmacılar Ahmet Yaşar Ocak, 

Suraiya Faroqhi, John Kingley Birge, F. W. Hasluck, İrene Melikoff’un ilgili yayınlarına ve 
kaynakçalarına bakılabilir.  
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ölçüde huzurlu ve güvenli bir süreç geçirdiği ne yazık ki söylenemez (Soyyer, 

1996: 35-66).  

13. yüzyılda yaşanan Babai isyanı sonrasındaki sosyolojik kırılma ile 

tarih sahnesine çıkan Bektaşîlik (Ocak, 1999: 35-66), itikat ve ritüel 

kökenlerinde yatan Kalenderî, Vefâi ve Haydarî unsurları Balım Sultan’la 

beraber dönüştürerek sisteme kabul ettirmiş ve Hacı Bektaş Dergahı yalnız 

bir inanç merkezi değil aynı zamanda bir otorite odağı olarak 

belirginleşmiştir. Bununla birlikte kendisi ile aynı moral kaynağına bağlı Ahi 

örgütlenmelerini de kullanan Bektaşîlik, Balım Sultan öncesi de hatırı sayılır 

bir yaygınlık kazanmıştı. Örneğin 1329 Paleknon (Maltepe) Savaşı sonrası 

barış görüşmelerinin yapıldığı arazi, Orhan Gazi tarafından savaş sırasındaki 

yararlıkları sebebiyle bir Ahi şeyhine bağışlanmış ve buraya bir Ahi tekkesi 

kurulmuştu. İleri karakol olarak Bizans’ın gözetleneceği bölge “Göztepe”, 

söz konusu Ahi şeyhi ise bu tarihten sonra “Gözcü Baba” adıyla anılacaktı.  

Şahkulu Tekkes i  

Ankara Savaşı’nın siyasi zorunluluklarıyla Yıldırım Beyazıt 

tarafından -bir süreliğine- Bizanslılara bırakıldığı 1390 yılına dek Ahi tekkesi 

olarak faaliyet gösteren mahfil, Çelebi Mehmet zamanında yeniden 

canlandırılmış, İstanbul’un fethi sırasında ise fethe fiilen katılan bir başka 

Horasan kökenli alperene, Şahkulu Sultan’a (ö. 1516) emanet edilmişti. 

Şimdiki adını Otman Baba’nın çağdaşı Şahkulu’ndan alan dergâh, fetihle 

beraber şehrin en önemli sufi merkezi haline gelmiş, II. Beyazıt döneminde 

ise tam bir Bektaşî tekkesi hüviyeti kazanmıştı. Pîr-i Sani Balım Sultan’ın 

Hacı Bektaş postuna oturmasıyla Anadolu’daki pek çok Ahi, Babai, Yesevî, 

Kalenderi tekkesi Hacı Bektaş’a bağlanmış, Şahkulu da bu Bektaşî tekkeleri 

arasında yerini almıştı. Fakat Şahkulu; özel konumu, geçmişi, Yeniçerilerin 

ahlaki eğitiminde üstlendiği misyon ve ağırladığı önemli simalarla Bektaşî 

tarihinin en önemli merkezlerinden biri olacaktı. Hatta 18. asra gelindiğinde 

Balkanlardan, özellikle Arnavutluk’tan gelen ve Nevşehir’e gitmesi hayli 

meşakkatli olan babalara icazetname verilmesi için tayin edilecek merkez 

yine Şahkulu Tekkesi idi (Kocadağ, 1994; Zarcone, 2005: 413-417; Tanman, 

2010: 286-289; Yılmaz, 2015: 117-118; Maden, 2018: 153-202). 

II. Mahmud’un Yeniçeriliği kaldırmasıyla birlikte devlet, Yeniçeri 

hatıralarının hafızalardan hızla silinmesi için Bektaşî tekkelerini de büyük bir 

baskı altına aldı. Kimi tekkeler yıkıldı, bazı Bektaşî babaları infaz edildi, pek 

çoğu ise sürgün denebilecek görevlerle bulundukları yerlerden uzaklaştırıldı. 
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Ayakta kalan Bektaşî tekkelerine türbedar sıfatıyla Nakşi şeyhleri atandı. 

İstanbul’un en eski Bektaşî tekkesi Şahkulu da 10 Temmuz 1826’da başlayan 

bu karanlık devirden elbette payını aldı. Dönemin postnişini Ahir Mehmet 

Baba ve dervişleri “tashih-i itikat” etmek üzere Tire’ye sürüldü, dergâhın 

meydan odası yıktırıldı. Yalnız, Niyazi-i Mısri’den Halveti hilafeti de 

bulunan Mustafa Azbi Baba’nın (Erol, 2003: 43-54), Mısriyye ayinleri için 

bir asır evvel yaptırdığı oda ile Tire’ye sürgün edilmiş Ahir Mehmet Baba’nın 

ailesi için önemsiz birkaç oda bırakıldı. Takibattan kurtulabilen binlerce 

Bektaşî dervişi; Nakşi, Kadiri vb. kisvelerle kimliğini gizlemek zorunda 

kaldı. 

Bektaşîliğin ve Şahkulu’nun en zor yılları denebilecek bu dönem çok 

sürmedi, deyim yerindeyse valide sultanların şefkati imdada yetişti. Hacı 

Ahmet Nur Baba (ö. 1849), Şahkulu’undaki dilek taşına bastığı için Valide 

Sultan olabildiğine inanan Bezmi Âlem Sultan’ın (ö. 1853) desteğiyle, 

hanedanda ve devlet kademelerinde hayli taraftarı bulunan Bektaşîliğin göz 

bebeği Şahkulu’na postnişin olarak atandı (1840). Yani II. Mahmud’un katı 

yasakları bizzat eşi tarafından delinmişti. Nitekim diğer eşi Pertevniyal 

Valide Sultan (ö. 1883) da oğlu Sultan Abdülaziz’in (ö. 1876) saltanatı 

döneminde Bektaşîliğe kol kanat germeyi ihmal etmedi. Hatta yasaklar öyle 

gevşedi ki kendisi Bektaşî olan Valide Sultan’ın oğlu Abdülaziz’in de bir 

Bektaşî “muhibb”i olduğuna inanıldı. 

Kapatı lma Sonrası Bektaşî  Dergâhları  

Daha 14. yüzyıldan itibaren vakıf ve tevliyet özellikleri gösteren 

Bektaşî dergâhları, bütçe bakımından Osmanlı coğrafyasının -Mevlevilikten 

sonra- en güçlü mali yapıya sahip sufi örgütüydü. Balım Sultan’la birlikte 

başlayan merkeziyetçi yaklaşım, pir dergâhı Hacı Bektaş’ı geniş bir 

coğrafyaya yayılmış tüm Bektaşî tekkelerinin postnişinlerini atayan yönetsel 

otorite yapmakla sınırlı kalmadı, bu tekkelerdeki vakıf iradının masraf 

sonrası kalan kısmının da pir dergâhında toplanmasını zorunlu kıldı. Bu 

durum merkezi otorite ile ilişkilerin sağlıklı yürütüldüğü zamanlarda ciddi 

sıkıntılar yaratmadıysa da özellikle 1826’daki kapatma ve sonrasında önemli 

bir sorun kaynağı olarak ortaya çıktı. 1826’da kapatılan çoğu dergâhın arazisi 

ve gelirleri başka vakıflara devredilerek kriz aşılmaya çalışıldı fakat başta 

büyük dergâhlar olmak üzere gayrimenkul ve menkul gelirleri hayli fazla 

olan dergâhlarda çoğunluk geçici çözümlerle süreç yürütüldü. Postlara Nakşi 

şeyhleri atanmış olmakla birlikte dergâhların kurumsal kimlikleri muhafaza 
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edildiği için dergâh çevresinde oluşan sosyoekonomik yapı kırılmadı. Bu 

variyet de özellikle Sultan Abdülaziz döneminden itibaren başlayan nispi 

rahatlama sırasında kimi zaman çok sert post kavgalarına sebep oldu. 

Bektaşîliğin resmen yasak ama fiilen serbest olduğu bu dönem, başta merkez 

Hacı Bektaş ve Şahkulu olmak üzere büyük dergâhların hemen tamamında 

tarikatı yıpratacak ve müntesiplerini üzecek çirkin mücadelelere sebebiyet 

verdi (Soyyer, 2012; Maden, 2013).  

Mehmet Ali Hilmi Dedebaba  

Şahkulu Dergâhı’nın ikinci kurucusu (bânî-i sânisi) kabul edilen 

Ahmet Nur Baba’dan sonra sırasıyla Hacı Halil Revnaki Baba (1849-1850), 

Hacı Ali Türabi Baba (1850-1851), Üsküplü Sadık Baba (1851-1852), 

Mehmet Baba (?-1852), Asitaneli Hacı Hasan Baba (1852-1857) ve Kesriyeli 

Ali Baba (1857-1863) postnişin oldu. Kesriyeli Ali Baba’nın evlatsız vefatı 

üzerine 19. asır Bektaşîlik tarihinin en önemli simalarından biri olan Mehmet 

Ali Hilmi Baba (1863-1907) Şahkulu postuna fiilen oturdu; 16 Şubat 1864 

günü de bu durum resmi otorite tarafından onaylandı (Maden, 2018: 168). 

Mehmet Ali Hilmi Baba (Koz, 1994: 357-358; Uçman, 2003: 440; 

Yüksel, 2003), Sultanahmet Camii vaizlerinden, Nakşiyye ve Bektaşiyye 

icazetli, aynı zamanda uzun yıllar saray imamı olarak görev yapmış bulunan 

Osman Nuri Efendi’nin oğludur. Aslen Arnavutluk Zavalanlı bir ailenin 

çocuğu olan Mehmet Ali Hilmi Baba önce Üsküdar Balaban Nakşi 

tekkesinde dini-tasavvufi ilimler tahsil etmiş, sonrasında da dönemin 

Şahkulu postnişini Hacı Hasan Baba’dan el alarak Bektaşî olmuştur. 1861 

yılında mücerred dervişliğe soyunan Mehmed Ali Hilmi Baba, bir yıl sonra 

Hacı Mehmet Tahir Baba’nın rehberliğinde Türabi Ali Dedebaba’dan 

Babalık icazeti almış ve 1863 yılında Selanikli Hacı Hasan Dedebaba 

tarafından Şahkulu postuna nasbedilmiştir. 1870’te ise Mehmet Yesari 

Baba’nın rehberliğiyle Hacı Hasan Dedebaba’dan aldığı hilafet, 28 yaşında 

bu unvanı alan en genç Bektaşî olarak onun adını tarihe geçirmiştir (Koca, 

2005).  

Selanikli Hacı Hasan Dedebaba’nın vefatı üzerine yine İstanbul’un 

köklü Bektaşî dergâhlarından Kazlıçeşme Erik Baba’nın postnişini Hafız 

Mehmet Ali Perişan Baba, Hacı Bektaş postuna atanmış, Mehmet Ali Hilmi 

Baba ise bu atamayı hazmedemeyerek devlet nezdinde fiili bir mücadele 

başlatmıştır. Geleneksel Bektaşî akide ve erkânına sıkı sıkıya bağlı olan 

Perişan Baba, arkasına saray desteğini de almış bulunan, “Nakşi geçmişli” 
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Mehmet Ali Hilmi Baba ile mücadele edemeyeceğini anlayarak 1882-1883 

tarihinde Dedebabalık’tan Mehmet Ali Hilmi Baba lehine çekilmiştir. Üç yıl 

Hacı Bektaş’ta Dedebabalık, yirmi yılı aşkın bir süre de Şahkulu’nda 

postnişinlik yapan Mehmet Ali Hilmi Dedebaba 1907’de vefat etmiştir. Uzun 

süre yürüttüğü babalık ve dedebabalık görevleri sırasında başta Şahkulu 

olmak üzere pek çok Bektaşî tekkesinin imarını sağlamış, vakıf arazilerinin 

iadesi için devlet nezdinde önemli girişimlerde bulunmuş, kendi mülklerini 

Şahkulu’na vakfetmiş ve bir divan dolduracak kadar da nefes ve manzumeye 

imza atmıştır (Filibeli Ahmed Mehdi Baba, 1327; Noyan, tarihsiz).  

Perişan Baba-Mehmet Ali Hilmi Baba arasında yaşanan gerginlik, 

uzantıları günümüze dek ulaşan doktriner bir ayrılığa da sebep olmuş, 

geleneğe bağlılık iddiasıyla bugün için sıra dışı bir sürek takip eden 

Bektaşîler kendilerini Perişan Baba’ya izafeten “Harâbâtî” diye adlandırırken 

daha ılımlı yol erleri ise Mehmet Ali Hilmi Dedebaba takipçileri olarak 

“Müteşerri” unvanıyla anılmışlardır. Nihayet Saray’la iyi ilişkileri sayesinde 

Şahkulu ve diğer Bektaşî tekkeleri adına son derece önemli hizmetlerde 

bulunmuş olan Mehmet Ali Hilmi Dedebaba, ardında kendisini çok seven ve 

aynı oranda kendisine tepki duyan bir camia bırakarak bu dünyadan 

ayrılmıştır. Mehmet Ali Hilmi Dedebaba’nın, yankısı bugünlere ulaşan en 

önemli eseri ise hiç şüphesiz büyük şair Edib Harabî Baba’dır.    

Edib Harâbî Baba 

Nefes ve devriyeleri bütün Bektaşî çevrelerince sevilerek 

okunmasına karşın Harâbî’nin hayatına dair bilinenler oldukça sınırlıdır. 

Nesiller boyu İstanbullu bir ailenin çocuğu olarak 1853 yılında doğan 

Harâbî’nin adı Ahmed Edîb’dir. Ahşap bir evde ve güçlükler içerisinde 

büyümüştür. Henüz gencecik bir delikanlı iken Bektaşî âleminin en köklü 

merkezlerinden biri olan Şahkulu Sultan Tekkesi muhitine dâhil olmuş ve 17 

yaşında iken Mehmed Ali Hilmi Dedebaba’ya ikrar vermiştir. 

Preveze, Limni, Meis, Çanakkale vb. şehirlerde geçen memuriyet 

yıllarından sonra tekaüde ayrılır. Ömrünün son yılları ne yazık ki yine maddî 

zorluklar içinde geçer. Hırka-i Şerif’teki evinde düzenlediği cem‘ler kimi 

Bektaşîleri kızdırsa da zihinlerin kabul çeperlerini zorlayan şiirleri henüz 

hayattayken büyük ilgi görür2. İrticalen şiir söyleme yeteneği ve kimi zaman 

                                                             
2  Edib Harabî’nin şiirleri, şairin bizzat kaleme aldığı bir defter halinde Süleymaniye 

Kütüphanesi İhsan Mahvi Koleksiyonu 98 numarada kayıtlıdır. Bildiri boyunca anılan şiirlerin 
sayfa numaraları bu yazmaya aittir.  
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yakası açılmadık küfürlere de varsa kendine özgü hiciv ve mizah anlayışı 

şiirlerine olan ilgiyi arttırır. Sıkıntı, mücadele ve şiir dolu 63 yıllık bir 

ömürden sonra 1916’da dünyaya veda eder. 

Başta inanç olmak üzere her alanda “taassup karşıtı” olan Bektaşî 

öğretisi, şiirlerinin bütününden hareketle çizilecek bir Harâbî portresine son 

derece yakışır. Bugüne dek Bektaşîliğe camia içerisinden getirilen en sert 

eleştirilerin sahibi yine bâtınî düşüncenin sınırsız özgürlük vaadeden iklimini 

hoyratça arşınlamış bu büyük şair olmuştur (Ceylan, 2020).  

“Birtakı m Bektaşîler”  

Mehmet Ali Hilmi Dedebaba’nın 1907’de vefat edişi, kendisine 

samimiyetle bağlı dervişlerinden biri olan Harâbî’yi de derinden sarsmıştır. 

Perişan Baba ile giriştiği Dedebabalık mücadelesi ve devletle kurduğu 

ilişkilerle henüz yaşarken camia içi tartışmaların odağında olan Mehmet 

Hilmi Dedebaba, kendisinden sonra Şahkulu postnişinliği için Ahmet Burhan 

Baba’yı vasiyet eder. Siyasi gücü, kişisel karizması ve Dedebabalık 

geçmişiyle dergâh içi huzursuzlukları mümkün mertebe dizginleyebilmiş 

Mehmet Ali Hilmi Dedebaba’dan sonra posta oturan Ahmet Burhan 

Baba’nın işi hiç kolay değildir. Nitekim vefatın hemen akabinde çirkin 

söylentiler başlamış, bütün Bektaşîleri yıpratacak rezaletlerin işaret fişeği 

atılmıştır. Harabî, Mehmet Ali Hilmi Dedebaba’nın vefatı üzerine kaleme 

alındığı anlaşılan bir gazelinde, yaşanacakları adeta hissetmiş gibidir:  

‘Azîzim Hilmî Dedebaba Kuddise Sırruhu Hazretleri Hakkında 

Söylenmişdir 

Gûş eyleyin erenler bu başka bir beyândır 

‘İrfân olanlar anlar zîrâ sözüm ‘ayândır 

Allâh idi murâdım leyl ü nehâr arardım 

Derlerdi hîç bulunmaz çünki o lâ-mekândır 

Merd-i Îmân Köyü’nde Şâhkulu Dergâhı’nda 

Mi’râca nâ’il oldum bir haylice zamândır 

Hâric değildir Allâh me’vâsıdır o dergâh 

Meyyit giden olur hay böyle bir âsitândır 

Pîr postu postnişini Hilmî Dedebaba’yı 

Göçdü diyen olursa bil ki sözü yalandır 
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Ölmez velî olanlar nass u hadîsle sâbit 

Kendisi burda lâkin gözsüzlere nihandır  

Âb-ı hayât içirdi bir şeb bana yediyle 

Ölür sanan fakîri beyhûde bir gümândır 

İrşâdıma hemîşe çok sa’y ü himmet etdi 

Mürşidime bu nazmım işte bir armağândır 

Çok kîl u kâl eden var bu zât için Harâbî 

Berrânîler de vardır yok çâre bu cihândır (381) 

Harabî, mürşidi Mehmet Ali Dedebaba’nın irtihalinden sonra 9 yıl 

daha ömür sürmüş ve bu dönem, hayatının en sıkıntılı devresi olmuştur. Bu 

dokuz yıl boyunca Şahkulu postunda Ahmet Burhan Baba oturmaktadır. 

Fakat Ahmet Burhan Baba, postta oturduğu tüm bu zamanı, Harabî’nin de 

hayatını karartan Mehmet Tevfik Baba’nın tacizleri altında geçirmiştir. 

Yalvaçlı  Topal (Tilki) Tevfik Baba  

Asıl adı Mehmet olan Yalvaçlı Tevfik Baba, çocuk felci nedeniyle 

sol ayağı aksak olduğundan “Topal”, entrikacı kişiliğini imaen de “Tilki” 

lakaplarıyla anılır. Rumelihisarı Şehitlik Dergâhı postnişini Nafi Baba’dan 

icazetlidir. Üsküdar Nakşi şeyhi Hasan Hüsnü Efendi’den de Nakşi 

icazetnamesi alıp Şahkulu çevresine dâhil olur. Dönemin ilginç 

kişiliklerinden biri olan Tevfik Baba, siyasetle her zaman yakından ilgilidir. 

Önce Saray yanlısı Hürriyet ve İtilaf Partisi’ne, sonrasında da İskilipli Atıf 

Hoca’nın Cumhuriyet karşıtlığı ile bilinen Tarikat-ı Salahiye cemiyetine 

katılır. Başta Ahmet Burhan Baba olmak üzere rakiplerini ve 

hazzetmediklerini İttihat ve Terakki yanlısı diye jurnallemekten geri kalmaz. 

Bir ara İngiliz Muhipleri Cemiyeti’ne de üye olduğu söylenen Tevfik Baba 

nihayet 1922 yılında Şahkulu postuna oturmayı başarır. Tespit edilen 

usulsüzlükleri ve yolsuzlukları üzerine iki yıl sonra görevden alınır. 

Cumhuriyet’in ilanı sonrası 1925’te Ankara İstiklal Mahkemesi’nde “vatana 

ihanet” iddiasıyla yargılanır fakat gizli celsede Milli Mücadele lehine 

casusluk yaptığını ispat ederek aklanır (Küçük, 2003). Artık hızlı 

Cumhuriyetçidir. 1927-1935 yılları arasında ikinci kez Şahkulu postnişinliği 

yapan Tevfik Baba’nın macerası, sakalları kestirilip sürgün edildiği Kirmasti 

(Mustafa Kemal Paşa) Garipçe Dergâhı’nda, 1939 yılında son bulur (Maden, 

2019: 89-95). Camiaya mensup araştırmacılardan Şevki Koca’nın 

cümleleriyle: “Bu şahıs; hırs, riya, yalan, hile, ihtiras, desise, komplo, 
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menfaat, vs. gibi tüm olumsuz fiil ve sıfatların bir insanda nasıl bir arada 

olabileceğinin tipik bir örneği olarak dünyaya gelmiş gibidir. Yaşamı 

boyunca siyasal, sosyal, kültürel, hukuki ve şehevi ahlaksızlığın batağında 

yüzmüş, hiç bir etik değer tanımaksızın özellikle nazenin Bektaşîlik ülküsüne 

ve özgür insanlık idealine günümüzde dahi kapanması zor, onmaz yaralar 

açmıştır.” (Koca, 2005: 265) 

Topal Tevfik Baba, Şahkulu’na geldiği ilk zamanlar, bir yandan 

dergâh içinde kendi örgütlenmesini sağlayabilmek için hamleler yapmış 

diğer yandan Mehmet Ali Hilmi Dedebaba’nın yakın dervişleriyle iyi 

geçinmeye çalışmış olmalıdır. Edib Harabî de Tevfik Baba ve avenesinin 

gerçek yüzünü sonradan gören o dervişlerden biridir: 

Nefesdir 

Tarîk-i nâzenîn gâyet ‘âlîdir 

Çok şükür hamd olsun dehâlet etdim 

Pîr-i ‘âlî-şânı Bektâş Velî’dir 

Erkânına cândan ri‘âyet etdim 

Ba‘zı muhibbânın hâli pek hoşdur 

Ba‘zıları gece gündüz ser-hoşdur 

Kimi Hak’la dolmuş kimisi boşdur 

Nâkıs olanlardan ferâğat etdim 

Gördüğüm birtakım rezîl ‘ayyâşı 

İşte derdim bunlar doğru Bektâşî 

Elmâs zannederdim parlayan taşı 

Bu husûsda pek çok hamâkat etdim 

Her ne derler ise îmân ederdim 

Cânımı bunlara kurbân ederdim 

Hânemize alıp mihmân ederdim 

Yanıldım bilmedim kabâhat etdim 

Bunları muhibb-i sâdık sanırdım 

Hakîkatli cândan kardaş tanırdım 

Yalan sözlerine hep inanırdım 

Ey Harâbî eyvâh cehâlet etdim (503) 



Türkistan’dan Balkanlara Türk Sufizmi 

 217 

Yakovalı  Şânî Efendi  

Bu dönemde Tevfik Baba’nın Şahkulu’ndaki sağ kolu ise Şani 

Efendi’dir. Balkan Harbi sırasında kardeşleri Murtaza, Abdullah ve Behlül 

efendilerle Yakova’dan göçen Şani Efendi, Ahmet Vechi Baba’dan 

nasiplidir. İstanbul’a gelince Şahkulu’na kapılanmış, Tevfik Baba’ya intisap 

etmiştir. Tevfik Baba, Şani Efendi’nin Balkan kökenli oluşunu suiistimal 

ederek o dönem Şahkulu’nda sayıları bir hayli artmış bulunan Arnavut 

muhipler ve Merdivenköy’deki Arnavut esnaf üzerinde nüfuzunu arttırır. 

Hatta Şani Efendi, Mehmet Ali Hilmi Dedebaba’nın tüm hatırasını silmeye 

azmetmiş Tevfik Baba’nın talimatıyla aralarında Edib Harabî, Çanakkaleli 

Recai, Rubaici Muhiddin ve Kesriyeli Sıtkı gibi aydın dervişlerin de olduğu 

bir grubu dergâhtan uzaklaştırmak ister (Koca 2005: 265). Bir zamanlar yakın 

dostu olan Şani Efendi’nin bu tutumu Edib Harabî’yi öfkelendirecektir:  

Dervîş Şânî Hakkında Söylenmişdir 

Erenler yolundan çıkmaz idin sen 

Ey Şânî eğer kim dervîş olaydın 

Yemesinden asla bıkmaz idim ben 

Bir çorba içinde çerviş olaydın 

Boş yere boşanma daha dolmadan 

Arayıp özünde Hakk’ı bulmadan 

Bu tekkeye gelip dervîş olmadan 

Kâşkî kilisede keşîş olaydın 

Eleğin olaydı beni elerdin 

Gücün yetse ayağımı çelerdin 

Bu cismimi delik delik delerdin 

Dest-i Murtazâ’da bir şiş olaydın 

Bak senden Harâbî olmuşdur melûl 

Çünki bilmiyorsun erkân u usûl 

Hiçbir kimse seni etmezdi kabûl 

Eğer bu dünyâda bahşîş olaydın (264) 

 

Bu Dahi Dervîş Şânî Hakkında Söylenmişdir 

Herkesin matlûbu bir gül olurdun 

Bu gülşenden gonçe dermiş olaydın 

‘Ayne’l-yakîn görüp Hakk’ı bulurdun 

Bezm-i erenlere ermiş olaydın 
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Kendini bileydin Hakk’ı bilirdin 

Eğri yoldan doğru yola gelirdin 

Bir sofraya konsan belki yenirdin 

Böyle çiğ kalmayıp pişmiş olaydın 

Harâbî seninle düşdü da’vâya 

Giriftâr olmadan derd ü belâya 

Daha a’lâ idi öbür dünyâya 

Ey Şânî postunu sermiş olaydın (265) 

Tevfik Baba ve Şani Efendi’nin tacizlerine rağmen Harabî, Çamlıcalı 

Nuri Baba’nın rehberliğinde Türbedar Mehmet Baba’dan aldığı Babalık 

icazetine istinaden evinde ayinler düzenlemeye devam eder. Sıra dışı 

yeteneği ile irticalen söylediği hicviyelerinin de sertlik dozu gün geçtikçe 

artmakta, Bektaşî mahfillerinde namı hızla yayılmaktadır. Bunun üzerine 

Tevfik Baba, Çamlıcalı Nuri Baba’nın vefatını fırsat bilerek Harabî’nin 

Babalık unvanının sahte olduğuna dair söylenti çıkarır. Babalık erkânını Ali 

Nutki Baba’dan ikinci kez tamamlamak zorunda kalan Harabî için kılıçlar 

artık resmen çekilmiştir: 

Hicviyye 

. . .3 çıkası gözlerini aç ne uyursun 

Hicv etmede sen âlemi bilmem ne bulursun 

İnsân değilsin hele sen kelb-i ‘akûrsun 

Noksân seni halk etti Hudâ çünki bodursun 

La‘net sana mecrâ-yı fesâd fitne fücûrsun 

Ben ehl-i tarîkim deyu da’vâlar edersin 

Bir hırka giyip hey’et-i dervişle gezersin 

Lâkin biliriz biz seni her bir boku yersin 

Noksân seni halk etti Hudâ çünki bodursun 

La‘net sana mecrâ-yı fesâd fitne fücûrsun 

Ehl-i dil olan mürşid olan gıybet eder mi 

Câhil işine kâmil olan rağbet eder mi 

Bu hâl ile âlem sana hiç hürmet eder mi 

Noksân seni halk etti Hudâ çünki bodursun 

La‘net sana mecrâ-yı fesâd fitne fücûrsun 

Mürşid deyu senden hele bak himmet ararlar 

                                                             
3 İlk sözcük metinde de “…” ile geçilmiştir. 
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Şeytânı tutup rahmet-i rahmânı ırarlar 

Hak vergisi bir ‘illeti senden mi sorarlar 

Noksân seni halk etti Hudâ çünki bodursun 

La‘net sana mecrâ-yı fesâd fitne fücûrsun 

Ta’n eyledi çün hükm-i kazâyâ-yı Hudâ’yı 

Şimden-gerü bilmiş olasın sen de fedâyı 

Bu beyt ile yâd eyleyelim . . .4 Baba’yı 

Noksân seni halk etti Hudâ çünki bodursun 

La‘net sana mecrâ-yı fesâd fitne fücursun (17) 

Harabî, bütün bu gergin süreç sırasında, ikrarına binaen “on yedi 

yaşında doğdum anadan” dediği Şahkulu dergâhına devam etmeyi de hiç 

aksatmaz. Sivri dili ve pervasız kişiliği ile varlığı Tevfik Baba’nın planları 

için tehdit oluşturan Harabî’nin behemehâl Şahkulu’ndan uzaklaştırılması 

gerekmektedir. Namık Kemal tarafından öz evladı kadar sevildiği ifade 

edilen ve İttihatçı fikirlerini saklamayan Harabî, bu kez de Şahkulu’nda Saray 

karşıtı faaliyetler yürütmekle jurnallenir. Nihayet Bahriye kitabeti memuru 

Harabî, liman müdürü sıfatıyla Meis adasına sürgün edilir 5 . Ahlaki 

zaaflarıyla sonraki yıllarda da iki kez gazetelere manşet olacak olan Tevfik 

Baba muradına ermiştir fakat Harabî’nin dilinden yine kurtulamayacaktır:  

Râh-ı Hidâyetden Tarîk-i Dalâlete Sapmış Olanlar Hakkında 

Söylenmişdir6 

Niçin siz doğru yoldan çıkdınız ey fitne fâsıklar 

Şaşırdı hâlinizden hep muhibbân ile ‘âşıklar 

                                                             
4 Metinde boş bırakılan yerin vezin delaletiyle “Tilki” olabileceği tahmin edilebilir.  
5 Meis’te de aleyhinde propaganda yapıldığı ve bir hayli rahatsız edildiği anlaşılmaktadır: 

Meis Liman Riyâsetinde Bulunduğum Sırada Kendi Hakkımda 
Bi’t-tanzîm Orada Bulunan Bir Takım Hasûdâna Okunmuş Gazeldir 
Bilmiş ol Edîb Bey seni nâ-çâr edecekler 
Dünyâyı Meis’de başına dar edecekler 

Ne câmi‘e ne mescide gitmez imişin sen 
İslâm değilsin deyü ihbâr edecekler 
Yazık sana zen-pâre gulâm-pâre imişsin 
Bu hâlini hep âleme ızhâr edecekler 
Her gün furuna tepsi verip de yer imişsin5 
Bahriyye’yi bundan da haber-dâr edecekler 
Gölgende Edîb yatmak için ba‘zı ‘adûlar 
Urganla s.kinden seni ber-dâr edecekler (356)  
6 Harabî, bu manzumedeki özel adları ebced rakamlarıyla kodlayarak gizlemiştir. “Deniz 

Abdal” diye bahsedilen yerin Fatih Şehremini’deki Nazenin-i Uşşakiye tekkesi, “Kerhaneci 
Mehmed Baba”nın Mehmet Tevfik Baba, “Şânî”nin ise Yakovalı Şânî Efendi olması kuvvetle 
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Size la’net eder elbetde ikrârında sâdıklar 

Hurûc etse bugün Mehdî sizi billâh kazıklar 

Yolu erkânı berbâd etdiniz eyvâh yazıklar 

A d.yyûslar a k.ltaklar a p.ştlar a münâfıklar 

Erenler la’net etmiş bu tarîkatdeki kallâşa 

Ânınçün cümle ‘âlem nefret etmişdir kızılbaşa 

Ma’âzallâh zînâ etmek olur mu kız karındâşa 

Ne yüzle pîrimizdir dersiniz siz Hacı Bektâş’a 

Yolu erkânı berbâd etdiniz eyvâh yazıklar 

A d.yyûslar a k.ltaklar a p.ştlar a münâfıklar 

Tutar birgün sizi elbetde âhı ehl-i îmânın 

Perîşân etdiniz ‘ırzını çünki sabî sübyânın 

Fâmilyasın elinden aldınız zûr ile ihvânın 

Or.spularla icrâ etdiniz pîrânın erkânın 

Yolu erkânı berbâd etdiniz eyvâh yazıklar 

A d.yyûslar a k.ltaklar a p.ştlar a münâfıklar 

Ne işler yapdınız siz şarlatanlıkla muhibbâna 

Velâkin hep edepsizlikleriniz çıkdı meydâna 

Boğar birgün 30-1-4-2-1+1/7-20-47 sizi deryâ-yı hicrâna 

Mekâmın etdiniz çünki fenâ bir hâlde kerhâne 

Yolu erkânı berbâd etdiniz eyvâh yazıklar 

A d.yyûslar a k.ltaklar a p.ştlar a münâfıklar 

Bulunmaz sizde bir kâmil gelen hep fitne ‘allâklar 

Edebsizler rezîl zen-pâre p.ştlar eski k.ltâklar 

Hafîz-Allâh rezâletden utanmaz iki 200-30-100-1-9-200-6-18 

Ne dîndir ne tarîkatdir bu ne mezhepdir alçaklar 

Yolu erkânı berbâd etdiniz eyvâh yazıklar 

A d.yyûslar a k.ltaklar a p.ştlar a münâfıklar 

Hele 1-2-1-2/4-40-8-40/10-3-5-50-1-600-200-209’nın yokdur îmânı 

5-10-5-210 ile 5-1-60-8-111 kahbesiyle açdı erkânı 

                                                             
muhtemeldir. Bunun dışında, şiirde bahsedilen muayyen hadiseleri teyit edecek detaylara 
şimdilik ulaşamadık.  
7 “Deniz Abdâl” 
8 “Ortaklar” 
9 “Kerhâneci Mehmed Baba” 
10 “Behiyye” 
11 “Ahsah” 
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O meclisde idi çerviş 4-40-8-4 /1-50-6-812 hem 10-50-1-30013 

Sizi kahr eylesin Allâh bu mu dervîşlik ‘unvânı 

Yolu erkânı berbâd etdiniz eyvâh yazıklar 

A d.yyûslar a k.ltaklar a p.ştlar a münâfıklar 

200-30-50-1-30-6-1/20-50-10-600-10-30014 oğlu 10-30-7015’ye 

geldi bir gaflet 

Zinâ olmuş iken öz hânesinde almadı ‘ibret 

Or.spu etmeğe kendi familyasın eder gayret 

Ne Çingâne kabûl eyler bu ahvâli ne bir millet 

Yolu erkânı berbâd etdiniz eyvâh yazıklar 

A d.yyûslar a k.ltaklar a p.ştlar a münâfıklar 

Harâbî kemterin aslâ sözünden etmeyin ikrâh 

Sözüm er doğruya hak doğruya hep doğrudur billâh 

Hilâfım var ise şâyed beni kahr eylesin Allâh 

Tarîk-i Nâzenîn’i bak ne hâle koydunuz eyvâh 

Yolu erkânı berbâd etdiniz eyvâh yazıklar 

A d.yyûslar a k.ltaklar a p.ştlar a münâfıklar (335) 

SONUÇ  

Bektaşî tekkelerinin de Yeniçeri Ocağı ile birlikte 1826’da 

kapatılması, asırlar boyunca üstlendiği özel misyonla geniş bir halk tabanına 

sahip olan ve sosyolojik bir olguya dönüşen Bektaşîliği ortadan kaldırmak 

anlamına gelmiyordu şüphesiz. Hacı Bektaş Asitanesi ve büyük Bektaşî 

dergâhlarının halk nezdinde sahip olduğu kanaat önderliği pozisyonu ve yine 

buralardaki mali imkânlar, kapatılma öncesinde mevcut mevzuat ve tarikat 

içi teamüller uyarınca tasarruf edilirken kapatılmadan sonra bu düzen 

kaybolmuştur. Üstüne bir de Pir dergahına ve ayakta kalan diğer tekkelere 

Nakşi türbedarlar atanıp Nakşi erkanının dayatılması (Alkan, 2011: 213-

223), iç kontrol mekanizmalarını yitirmiş hiyerarşiye göstermelik Nakşi 

icazetnameleri, siyasi nüfuz ve ırk temelli örgütlenme desteği gibi araçlarla 

sızma teşebbüslerine zemin hazırlamıştır. Fırsatçı kimseler için iştah 

kabartan bu durum, başta Hacı Bektaş16 ve Şahkulu dergahları olmak üzere 

                                                             
12 “Muhammed, Hona(?) ” 
13 “Şânî” 
14 “Olanlar Şeyhi’nin” 
15 “Alî” 
16 Hacı Bektaş Dergâhında yaşananlar için, olaylara tanıklık etmiş dervişlerden biri olan 

Hatifi’in destanına bakılabilir: (Kocatürk, 1955: 494-506). 
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etkili ve zengin mahfillerin tamamında tarikata zarar verecek çirkin 

mücadelelere sebep olmuş, nihayet yolun ve erkanın ne suretle 

korunabileceği hususunda da görüş birliğine varamayan Bektaşîler, “Çelebi” 

ve “Babagân” adlarıyla iki kola ayrılmıştır.    

İşte tüm bu sıkıntıların Şahkulu sürecinde, deyim yerindeyse 

hadiselerin göbeğinde yer alan Harabî, aslında yalnız kendisine husumet 

besleyen Tevfik Baba ve Şani Efendi’den değil, tarikata zarar veren 

yozlaşmış bütün Bektaşîlerden rahatsızdır. Esasen neşeli, hoş görülü, 

kalender meşrep bir yaradılışa sahip olan şair, bu tipleri top yekûn hedef 

tahtasına oturttuğu manzumelerinde 17  celale kapılmaktan kendini alamaz. 

Bunlar arasında birlik, dirlik ve tarikat adabı kalmadığını, meclislerinde artık 

Hakk’a dair kelam bulunmadığını, işrete ve şehvete müptela olup daima 

edepsizlik ettiklerini, din ü imanlarının para olduğunu söyleyen Harabî,  

“Doğru Bektâşîlere cânım fedâ olsun fakat”  

deyip bunların her birine de “erbab-ı zina, sahte-edâ, gammaz, 

noksân, nâdân, hayvan, şeytan” diye seslenmekten geri durmaz. Karakteri, 

hayatı ve şiirleri bir bütün olarak düşünüldüğünde onu bu derece 

celallendiren iki temel sebep olduğu açıkça anlaşılmaktadır. İlki: 

Sevinir düşmen-i evlâd-ı Resûl gördükçe 

Birbirinizden olan nefret ü ikrâhınızı  

dizelerinde açıkça ifade ettiği gibi, nefsine yenik Bektaşîlerin 

Bektaşîlik ülküsüne verdiği zarar, ikinci ise mürşidi Mehmet Ali Hilmi 

Dedebaba’nın hatırası ve emaneti olarak gördüğü Şahkulu dergahının 

düşürüldüğü nahoş durumdur: 

Bir takım câhil ü nâdân harâb eylediler 

Hilmiyâ kalb-i Harâbî gibi dergâhınızı (429) 
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TÜRK KÜLTÜR TARİHİNDE ŞEYH 

SAFİYÜDDİN-İ ERDEBÎLÎ’NİN YERİ 

Neslihan ÇELİK* 

Şeyh Safiyüddin-i Erdebî lî  

Şeyh Safiyüddin-i Erdebîlî, H 650/M 1252 yılında bugün Güney 

Azerbaycan sınırları içerisinde yer alan Erdebil’in 1  Gülhuran köyünde 

doğmuştur. Tam adı Şeyh Safiyüddin-i Erdebîlî İshak b. Cebrâil’dir. 

Genellikle Erdebîlî ile tanınan, kısaca Şeyh Safi olarak da kaynaklarda 

zikredilen Şeyh Safiyüddin-i Erdebîlî, Safvetü’s-Safâ’da ve daha sonra 

Safvetü’s-Safâ’nın Nişâtî tarafından Türkçeye çevrilen nüshalarında Şeyh 

Safiyüddin ve Şeyh olarak geçmektedir. 

1. Görsel: Şeyh Safî Tezkîresinin Nişâtî Tercümesi Tebriz Nüshası 20b 7-10

[20b] (7) … Ḥażret-i Şeyḫ’e ķaddese (8) sırrehu ḥiṭāb étdi kim: ʽAy 

Türk pîri!’ ve Şeyḫ’e Türk pîri dérler édi. Zírā kim raḥmetlü atası ḥüsn (9) ve 

* Dr. Öğr. Üyesi, Samsun Üniversitesi, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Türk Dili

ve Edebiyatı Bölümü, neslihan.celik@samsun.edu.tr. 
1 Tavernier, J. B. (2006). Tavernier Seyahatnamesi. (Çev.: T. Tunçdoğan), İstanbul: Kitap 

Yayınevi, s. 96-97; Bosworth, C. E., Planhol, X de, Weaver, M. E., Medley, M. (1986). 
Ardabîl. Encyclepaedia Iranica, Vol. II, Fasc. 4, pp. 357-365.
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kemāl ilen ġāyetde édi. Çün Ḥażret-i Şeyḫ bu ḥiṭābı andan éşitdi, anga 

müteveccih olup (10) ķulaġın anung kelimātı ile ḥiṭābına aṣdı. 

Şeyh Safiyüddin-i Erdebîlî, Zâhidiyye tarikatının kurucusu kabul 

edilen İbrâhim Zâhid-i Geylânî’nin müridi olmuş ve İbrâhim Zâhid-i Geylânî 

hayatta iken Zâhidiyye tarikatının temsilcisi olmuştur. Ancak Zâhidiyye adı 

kalıcı olmamıştır ve silsile Halvetiyye ve Safeviyye olmak üzere iki ayrı 

tarikat olarak varlığını devam ettirmiştir (Öngören, 2008: 460). Şeyh 

Safiyüddin-i Erdebîlî, önce Halvetilik tarikatına intisap etmiş (Kutlu ve 

Parlak, 2008: 17-18), Halvetilik ve Kalenderiye tarikatını bir araya getirerek 

Safeviyye veya Erdebiliyye adı ile bilinen tarikat kurmuştur (Gölpınarlı, 

1979: 172). 

Şeyh Safiyüddin-i Erdebî lî’ye Atfedilen Eserler  

Safeviyye tarikatının kurucusu Şeyh Safiyüddin-i Erdebîlî’ye 

atfedilen eserler, menâkıb (buyruk), makâlât (buyruk), Şeyh Safi Tezkiresi, 

Tahkîk/Tahkîkât-ı Şeyh Safi, Kara Mecmûaʽ/Gencnâme/Kara Deniz, 

Mesnevî Şerhi (Türkçe), Fenâ (Farsça), Sılatu’l-Fakîh (Arapça), Dîvân ve 

Suâlnâme-i Sadreddîn olarak tasniflenebilmektedir (Kutlu ve Parlak, 2008: 

23-33). Şeyh Safiyüddin-i Erdebîlî’nin Türkçe, Farsça ve Arapça eserler 

yazdığı bilinmektedir ancak bunların hiçbiri günümüze ulaşamamıştır (Kutlu 

ve Parlak, 2008: 22). Mazzaoui de Şeyh Safiyüddin-i Erdebîlî’nin hayatta 

iken eserler yazdığını ancak bunların günümüze kadar ulaşamadığını 

söylemiştir (Mazzaoui, 1972: 49). Babinger ise, Şeyh Safiyüddin-i Erdebîlî 

ile ilgili yazdığı maddesinde onun eserlerinden veya ona atfedilen eserlerden 

bahsetmemiştir (Babinger, 1966: 64-65).  

Safvetü’s -Safâ  ve Şeyh Safiyüddin- i Erdebî lî  

Şeyh Safiyüddin-i Erdebîlî ile ilgili kapsamlı bilgiyi onun vefatından 

yirmi dört yıl sonra H 759/M 1358 yılında oğlu Şeyh Sadrüddin-i Erdebîlî 

tarafından İbn Bezzâz’a yazdırılan Safvetü’s-Safâ adlı eserden 

edinebilmekteyiz. Söz konusu bu eser, Şeyh Safiyüddin-i Erdebîlî’nin hayatı, 

çocukluğu, Şeyh Zâhid’e intisabı, soy ağacı, halkı kurtarmadaki kerametleri, 

sözleri, tahkîkâtı, hayvanlar üzerindeki kerametleri, sema ve vecd halleri, 

hastalığı, vefatı, ölümünden sonraki kerametleri, ünü ve onun müritlerinin 

kerametleri hakkında bilgiler içerir (İbn Bezzâz, 1994). Bu eserle ilgili 

önemli tartışma eser üzerinde tahrif yapılıp yapılmadığına dairdir. Bunun ile 

ilgili çeşitli görüşler vardır. Gulâm-Rızâ Tabâtabâî’ye göre Safvetü’s-
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Safâ’nın orijinal metninde yapılan ilk tahrif Şah Tahmasp (1524-1576) 2 

döneminde yapılmamış, Ayasofya Kütüphanesinde H 914 tarihli bir yazmada 

Şeyh Safiyüddîn-i Erdebîlî ve onun haleflerinin seyyid ve Şiî olduklarını 

ispatlamak için acemice çaba harcanmıştır (İbn Bezzâz, 1994: 20-21; Şah, 

2007: 8). 

Safvetü’s-Safâ adlı eserin tespit edilmiş olan üç Türkçe çevirisi 

vardır. Bunlar, Kâşifu’l-Kulûb (Menâkıb-ı Şeyh Safi), Nişâtî: Şeyh Safi 

Tezkiresi ve Şeyh Safi Tezkiresi adlı eserlerdir. Günümüze ulaşan diğer 

Türkçe nüshalar muhtemelen bu üç tercümeden farklı zaman ve 

coğrafyalarda farklı müstensihler tarafından istinsah edilmiştir (Kutlu ve 

Parlak, 2008: 40-49). Kâşifu’l-Kulûb (Menâkıb-ı Şeyh Safi)’un sonunda 

eserin Şeyh Cüneyd’e ithaf edildiği belirtilmiştir ve bu da eserin Safvetü’s-

Safâ’ya ilk Türkçe tercümesi olduğunu düşündürmektedir (Kutlu ve Parlak, 

2008: 42). Nişâtî’nin Şeyh Safi Tezkiresi adı ile bilinen çeviri, Safvetü’s-Safâ 

adlı eserin tamamının Türkçeye ilk çevirisidir. Rieu Kataloğunda da 

Nişâtî’nin Şeyh Safi Tezkiresi’nin yazmalarının birinden bahsedilmektedir 

(Rieu, 1978: 281). Bu eserin başında bir şecere içeriyor olması ayrıca 

incelenmesi gereken bir konudur. Nitekim farklı sosyal çevrelerde Türk dili 

ile yazılmış olan eserlerde karşımıza ortak unsurların çıkıyor olması, Türk 

dilinin ve buna bağlı olarak da Türk kültürünün bir bütün olarak ve birbirinin 

tamamlayıcısı olarak incelenmesinin gerekliliğini göstermektedir. Togan, 

Tahran’daki yazmaları tanıttığı çalışmasında iki ayrı Nişâtî çevirisinden 

bahsetmiştir. Togan, bu çevirilerden 847 numarada kayıtlı olan Tezkire-i 

Şeyh Safi adlı eserin dilini “Çağatayca ve Azeri Oğuzcası karışık ilk Safevî 

saray Türkçesinin eseri” olarak ifade etmiştir. 2762 numarada kayıtlı 

Makâlât-ı Türkî Şeyh Safî adı ile kayıtlı olan yazmanın dilinin “Çağatayca” 

olduğunu fakat Batı Türkçesiyle karıştığını söylemiştir (Togan, 1960: 152). 

Nişâtî’nin Şeyh Safi Tezkiresi’nin beş el yazma nüshası olduğunu ifade eden 

Nağısoylu, Cabbarlı ve Şeyhzamanlı, bu beş yazmanın ikisinin mütercim 

tarafından yazıldığını söyleyerek eserleri şu şekilde sıralamışlardır: 

1. Nişâtî tarafından tercüme edilen 949 tarihli St. Petersburg Nüshası 

2. Nişâtî tarafından tercüme edilen 950 tarihli Tebriz Nüshası 

                                                             
2  Savory, R. (1980). Iran Under the Safavids. Newyork: Cambridge University Press; 

Newman, A. J. (2006). Safavid Iran, Rebirth of a Persian Empire. London-New York: I. B. 
TAURIS; Gündüz, T. (2010b). Tahmasb. TDV İslâm Ansiklopedisi, 39. cilt, 413-415, 
İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları; URL-1.  
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3. Mahmud Şirazi tarafından istinsah edilen ve günümüzde Tahran 

Milli Kütüphanede 2761 numarada kayıtlı olan nüsha 

4. İngiltere Milli Müzede bulunan başı ve sonu eksik olan, Rieu 

tarafından 16. yüzyılda istinsah edildiği ileri sürülen nüsha 

5. St. Petersburg Nüshasından H 1272/M 1855 yılında istinsah edilen 

ve bugün St. Petersburg Doğu Bilimleri Enstitüsünde C-568 numarada 

bulunan nüsha. (Nağısoylu, Cabbarlı ve Şeyhzamanlı, 2010: 7-8) 

Şeyh Safi Tezkiresi adı ile bilinen çevirinin mütercimi belli değildir 

ve eserin başında da eserin Farsçadan çevrildiğine dair herhangi bir bilgi 

bulunmamaktadır (Kutlu ve Parlak, 2008: 47). 

Safvetü’s Safâ adlı eserin bir kısmının ya da tamamının Türkçeye 

çevrildiği birçok eser vardır (Çelik, 2019: 12-13). 

Safeviyye/Erdebiliyye Tarikatı  

Şeyh Safiyüddin-i Erdebîlî, merkez tekke niteliğinde olan Erdebil’de 

sürdürdüğü faaliyetleriyle halkın çoğunun kendisine mürit olmasını sağlamış, 

İlhanlı yöneticilerinin de itibarını kazanmıştır. Dergâhın faaliyetleri İlhanlı 

hükümdarı olan Gâzân Han ve onun veziri tarafından da desteklenmiştir 

(Öngören, 2008a: 460). Şeyh Safiyüddin-i Erdebîlî hakkında tafsilatlı bilgi 

edindiğimiz Tezkire-i Şeyh Safi adlı eserde Şeyh Safiyüddin-i Erdebîlî ve 

İlhanlı hükümdarı Gâzân Han ile ilgili şu ifadeler Şeyh Safiyüddin-i 

Erdebîlî’nin İlhanlı hükümdarı Gâzân Han tarafından desteklendiğini, Gâzân 

Han nezdinde Şeyh Safiyüddîn-i Erdebîlî’nin muteber olduğunu 

kanıtlamaktadır: 

2. Görsel: Şeyh Safî Tezkîresi’nin Nişâtî Tercümesi Tebriz Nüshası 44b 1-5 
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“[44b] (1) olup özini muʽteber ve muḳarrer ṣaġınurdı. Emîr Ḳutluġ-

şāh kim begler begi édi. Anung cânibin (2) riʽāyet ḳılurdı ve Sulṭān Ġāzān 

çün Şeyḫ Zāhid’üng mürîdi édi, Ḥażret-i (3) Şeyḫ’üng ḳaddese rūḥehu … 

mülāḥaẓa éderdi. Pes Sulṭān Ġāzān ilen Emîr Ḳutluġ-şāh’ung (4) aralarında 

şeyḫleri içün baḥśler olurdı ve her biri kendü şeyḫni özgelere terci‛ (5) éderdi 

….” 

Benzer şekilde, yine Tezkire-i Şeyh Safi adlı eserde yer alan şu 

ifadeler de Gâzân Han’ın Şeyh Safiyüddin-i Erdebîlî’yi desteklediğini 

göstermektedir: 

3. Görsel: Şeyh Safî Tezkîresi’nin Nişâtî Tercümesi Tebriz Nüshası 72a 4-9 

[72a] (4) “Üçünçi niyet ki Sulṭān Ġāzān iltimās ḳılmış édi ki Şeyḫ öz 

könglegini egninden çıḫarup (5) anga geydüre. Şeyḫ bir sā‛at epsem oldı. 

Sulṭān Ġāzān’ung könglinde keçdi kim: ʽÇün Şeyḫ (6) ol ékki żamîri ẓāḥir 

étdi, üçünçi daḫı bilür. Nişün könglegin çıḫarup manga (7) geydürmez?’ 

Şeyḫ ḳaddese rūḥehu ferāset ilen bildi kim Sulṭān’ung könglinde ne keçer. 

Sulṭān’a dédi: (8) ʽOġul, él içinde yaḳışmaz çıplaḳ olmaḳ, ṣabr ét kim év 

ḫalvet olsun.’ Hemān kim (9) Sulṭān munı éşitdi, başını Şeyḫ’üng ayaġına 

ḳoydı. 

Safeviyye tarikatı, Şeyh Safiyüddin-i Erdebîlî ile birlikte Azerbaycan 

başta olmak üzere Gîlân, Taberistan (Mâzenderân), Horasan, Buhara, 

Türkmenistan, Türkistan, Karahıtay, Çin Türkistanı, Hindistan, Serendib 

(Seylan), İran, Irak, Suriye, Lübnan, Hicaz, Anadolu ve Rumeli’de de çok 



Neslihan ÇELİK 

 230 

sayıda müride sahip olmuş, bu coğrafyalarda Erdebil’deki merkez tekkeye 

bağlı tekkeler kurulmuştur (Öngören, 2008a: 460).  

Şeyh Safiyüddîn-i Erdebîlî için Evliya Çelebi’nin “Bu zat cümle İran 

ve Turan şahlarının ilkidir.” demesi ve “Kutb-ı âlem-i ruhanî, sakin-i külbe-

i Subhânî” olarak Şeyh Safiyüddin-i Erdebîlî’yi nitelendirmesi Şeyh 

Safiyüddin-i Erdebîlî’nin Azerbaycan, İran Deştikıpçak ve Kırım’daki 

faaliyetleriyle Turan ve İran’da büyük bir ün kazandığını tanıklatmaktadır 

(Bilgili, 2009: 52). Anadolu’da özellikle Niksar, Amasya ve Diyarbekir gibi 

şehirlerde Dulkadir, Karaman, Varsak, Menteşe beyliklerinden, İran’da Fars 

bölgesi Kirman’dan, Irak’ta Basra’dan, Suriye’de Şam ve Halep’ten, 

Horasan’da Belh’ten Şeyh Safiyüddin-i Erdebîlî’nin ziyaretine gelen 

müritlerin olduğu kaydedilmektedir (Öngören, 2008b: 478). Şeyh 

Safiyüddin-i Erdebîlî’nin Türkler arasında revaç bulmasının iki sebebinin 

olduğu düşünülmektedir. Bunlardan birincisi, bölgede yaşayan Türklerin 

çoğunlukta olması, ikincisi ise Şeyh Safiyüddin-i Erdebîlî’nin Anadolu’yu 

darü’l-harp olarak görmesi ve tarikatta kendini ispat etmiş olan dervişleri 

irşat amacıyla Anadolu’ya göndermiş olmasıdır (Gündüz, 2009: 160). 

Safevî Türk Devlet i  

Şeyh Safiyüddin-i Erdebîlî’den sonra tarikat, varlığını Şeyh 

Sadreddin, Hâce Ali, Şeyh İbrahim, Şeyh Cüneyd, Şeyh Haydar, Sultan Ali 

ve Şah İsmail ile devam ettirmiştir (Bilgili, 2009: 52). Hâce Ali döneminde 

bazı topraklar Emir Timür’ün emriyle Safeviyye tarikatına vakfedilmiştir 

(Togan, 1993: 112; Yazıcı, 1966: 53). Emir Timür’ün Safeviyye tarikatının 

faaliyetlerine karışılmaması yönünde verdiği emir bir nevi özerklik olarak 

algılanmıştır (Ekinci, 1997: 55). Bir nevi özerklik kazanmış olan Safeviyye 

tarikatı, Hâce Ali’den sonra hem Şiî mezhebinin hem Türkmen hayat tarzı, 

dinî-kültür inançlarının ve sünnîlerce bâtınî olarak nitelendirilen fikirlerin 

etkisiyle Kızılbaşlık adı verilen anlayışa temayül etmeye başlamış, Şeyh 

Cüneyd döneminde siyasi bir kimlik taşımaya başlayan tarikat, Şah İsmail 

döneminde devletleşmiştir (Bilgili, 2009: 52). Şeyh Cüneyd, Safevîler 

arasında siyasî bir devlet kurma teşebbüsünde bulunan ilk şeyh olarak kabul 

görmektedir ve Şeyh Cüneyd’in Şiî mezhebini benimsemesi ile sünnî bir 

tarikat olan Safeviyye/Erdebiliyye tekkesi Şiî bir oluşuma dönüşerek 

tamamen siyasi bir araç haline gelmiştir (Yazıcı, 1966: 53). Uzun Hasan 

döneminde Safevî şeyhleri, daha önce sünnî oldukları halde, Türkmenler 

arasında şiîlik cereyanını kuvvetli gördükleri için şiî bir oluşuma girmişlerdir 
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(Togan, 1981: 367). Erdebil tekkesi, İran’da, Suriye’de, Orta Asya ve 

Anadolu’da uzun süre dinî ve siyasi bir merkez olarak söz konusu bu 

coğrafyalarda varlığını devam ettirmiş, Safevi Devleti de İran’daki siyasi 

hâkimiyetini Erdebil tekkesi aracılığıyla tesis etmiştir (Çelik, 2019: 1). 13. 

yüzyıldan itibaren Ön Asya’da Arap kültürünü zayıflatıp İslamiyet’i kendi 

kimliği ile yorumlayan Fars kültürü güçlendiği için İslamiyet’in milletlerin 

kendi kültür dairesi içerisinde de yorumlanabileceği buradaki Türk sülaleler 

tarafından fark edilmiştir (Alışık, 2014: 171-185). Daha sonraki dönemde 

Uzun Hasan’ın torunu Şah İsmail, dedesinin manevî ideallerini ve siyasî 

görüşlerini uygun bir dinsel zemin üzerine yerleştirerek (Woods, 1999: 172), 

bunları Safeviyye tarikatı üzerinde gerçekleştirmiştir. Bir Türk hanedanı olan 

Safevî sülalesi, 1502-1736 yılları arasında İran coğrafyasında varlığını 

sürdürmüştür ve bu hanedan adını Safeviyye tarikatının kurucusu olan Şeyh 

Safiyüddin-i Erdebîlî’den almıştır. Tarikat liderliğinin babadan oğula geçiyor 

olması, söz konusu bu dini topluluğun siyasi bir birlik oluşturmasına zemin 

hazırlamıştır (Yazıcı, 1966: 53). Newman’in Batı’da Safevî Türk devleti ile 

ilgili çalışmaların Şeyh Safiyüddin-i Erdebîlî’nin kurduğu sünnî bir hareketin 

vasıflarını tartışmakla başladığını ifade etmiş (Newman, 2006: 2) olması 

ayrıca önem arz etmektedir. 

15. yüzyılda Anadolu’nun Türkleşme sürecinde önemli rol oynayan 

Horasan erenleri ve bu erenlerin çevresinde gelişen Alevi inancı ve dede 

ocakları inanç kimliklerinin merkezi olarak Erdebil tekkesini kabul 

etmişlerdir (Yörükan, 1998: 453). Erdebil tekkesinin tarihsel süreç içerisinde 

müstakil bir tarikat söylemi ve disiplini oluşturmuş olması, bu tekkenin dinî-

siyasi bir manifestoyu bünyesinde barındırıyor olması, Erdebil tekkesinin 

etkin olduğu coğrafyalarda toplum psikolojisi yaratmıştır (Kılıç ve Bülbül, 

2006: 9).  

Erdebil tekkesinin Anadolu’nun orta ve güney bölgelerindeki 

Türkmen aşiretleri üzerindeki dini ve siyasi propagandasının etkili olmasının 

en önemli sebeplerinden biri topluluğa anlayabilecekleri sade bir Türkçe ile 

hitap etmiş olmalarıdır (Aksoy, 2016: 132). 

SONUÇ  

Fars kültürünün 13. yüzyıldan itibaren Ön Asya coğrafyasında kendi 

kültür daireleri çerçevesinde İslamiyet’i yorumlamaları, buradaki Arap 

kültürünün etkisini zayıflatmıştır. İslamiyet’in kendi kültür daireleri 

çerçevesinde yorumlanabileceğinin coğrafyadaki Türkler tarafından fark 
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edilmesi, 10. yüzyıldan itibaren Türk nüfusunun arttığı, 13. yüzyıldan 

itibaren söz konusu bu artışın Çingiz Han’ın zuhuruyla hızlandığı 

Azerbaycan ve Anadolu’da Türk kültürünün de güçlenmesini sağlamıştır 

(Alışık, 2014: 171-185).  

Uzun Hasan’ın torunu Şah İsmail’in, dedesinin ideallerini 

gerçekleştirmek ve siyasi yapıyı tesis etmek üzere Şeyh Safiyüddin-i 

Erdebîlî’nin kurucusu olduğu Safeviyye tarikatını uygun bir zemin olarak 

görmesi tesadüfi değildir. Şeyhlikten şahlığa (Gündüz 2010a), diğer bir ifade 

ile tarikattan devlete (Aksoy, 2016: 136) geçiş sürecini başlatan Şeyh 

Cüneyd, Şeyh Safiyüddin-i Erdebîlî’nin kurduğu Safeviyye/Erdebiliyye 

tarikatını siyasi bir amaç doğrultusunda kullanmış ve Safevî Devletini kuran, 

siyasi erki tesis eden Şah İsmail’e uygun bir zemin bırakmıştır. Azerbaycan 

başta olmak üzere Gîlân, Taberistan (Mâzenderân), Horasan, Buhara, 

Türkmenistan, Türkistan, Karahıtay, Çin Türkistanı, Hindistan, Serendib 

(Seylan), İran, Irak, Suriye, Lübnan, Hicaz, Anadolu ve Rumeli’de tanınır ve 

muteber olan tarikatın daha sonra devletleşme sürecinde etkin rol oynayacağı 

aşikârdır. Anadolu’nun Türkleşme sürecini 15. yüzyılda hızlandıran Horasan 

erenlerinin merkez olarak Erdebil tekkesini görüyor olmaları, söz konusu bu 

tekkenin rüştünü ispat ettiği coğrafyada bir nevi kültür merkezi olmasını da 

beraberinde getirmiştir. 
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GELENEĞİN KIYISINDA, MEYDANIN ORTASINDA: 

ARNAVUT BEKTAŞİLERİNİN YUNAN HARFLİ DİNÎ 

METİNLERİ 

Fatos DİBRA  

GİRİŞ  

Bu yazıda Arnavut Bektaşi kişilerce kaleme alınmış dört dilli 

(bölgede, yani Balkanlarda, anadili olarak kullanılan Türkçe, Arnavutça ve 

Yunanca; ile bölgede dinî ve ilmî söylemlerin/bağlamların, ekseriyetle dinî 

metinlerin yazıldığı ve daha çok ulemanın dili olarak kullanılmış Arapça) ve 

iki alfabeli (ekseriyetle Yunan yazılı, daha nadiren Yunan ve Arap yazılı) 

dinî metinlerden oluşan cönklerden bahsedilecektir. Başlıkta önerildiği gibi, 

ele alınan metinlerin iki ana özelliğinden bahsedebiliriz: 1. Kullanılmış yazı 

itibarıyla Müslüman yazınsal geleneğin içinde pek görülmemiş bir uygulama 

olarak karşımıza çıkarlar. 2. İçerik bakımından ise en sıradan örnekleri teşkil 

ederler.  

Mevcut yazınsal uygulamayı ve özelliklerini daha iyi anlayabilmek 

için yazı tercihi sosyolengüistiğinden ve Arnavutluk’ta zuhur edip gelişmiş 

Müslüman edebiyatından bahsedilecek, akabinde cönklerin içeriğinden 

hareketle Bektaşi tarikatındaki yeri ve işlevi değerlendirilecektir. 

Bu kaynakların bir kısmının Türkçe bölümleriyle ilgili araştırma 

tarafımızdan doktora tezi olarak hazırlanmıştır. Burada bazı meseleler 

doktora tezimizden faydalanarak ele alınacaktır, fakat çalışmanın önemli bir 

kısmı tez çalışmamızdan bağımsız ve yeni kaynaklar kullanılarak yapılmıştır. 

 Dr., Araştırmacı, fatosdibra@gmail.com. 
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YAZI TERCİHİ SOSYOLENGÜİSTİĞİ  

Modern öncesi dönemde yazı tercihi ekseriyetle dinî mensubiyete 

bağlı olmuştur. Bunun için verilebilecek belki de en iyi örnek çeşitli 

dönemlerin Türk yazı dilleri sayılabilir. 1  Fakat dinî mensubiyet yazı 

seçiminin tek nedeni olmamıştır. Örneğin Uygur (ya da Moğol) yazısının 

Gazan Han’dan itibaren İslamı resmî din kabul etmiş İlhanlılarda kullanımı 

gibi (Vásáry, 2016: 148 bilhassa) bir yazının siyasî iktidar ya da güç ile 

ilişkisinden dolayı,2 ya da Kitab-ı Mukaddes Cemiyetinin yayımladığı ilk 

Arnavutça İncil tercümesinde Yunan yazısının kullanımı gibi tamamen pratik 

nedenlere bağlı olarak da bir yazıyı tercih etmek mümkün olabilir.3 Fakat 

Osmanlı ortamında genel geçer kural (ya da durum), B. Lewis’in dikkat 

çektiği gibi (Lewis, 1968: 425-426), dinî mensubiyetin kullanılan yazıyı 

belirlediği şeklindedir. Yine de söz konusu Osmanlı dönemi Arnavut 

toprakları olduğunda, her ne kadar Lewis’in tespitine çoğu zaman uyulmuşsa 

da yazı tercihi yukarıdaki nedenlerin hepsini dâhil edebilecek kadar hayli 

karmaşık olabilir. Etnik ve kültürel ağırlığın salt Arnavutlardan oluşmadığı 

bir ortam ya da bölgede durum daha da girift olabilmektedir. Bu bölge aşağı 

yukarı Yanya Vilayeti’nin güney kısmına denk gelir. Burada hesaba 

katılması gereken diğer bir husus, çeşitli ortamlarda ve amaçlarla yazılı ya da 

sözlü iletişimde kullanılmış dillerdir. Bölgenin prestijli dilleri Türkçe ve 

Yunanca olmuştur (burada ağırlıklı olarak ilmin ve dinî merasimlerin, daha 

az da şiirin dili olarak kullanılmış Arapça, ya da yine salt edebiyatın en 

önemli dili olan Farsça hesaba katılmamıştır). Güney Arnavutluk’un önemli 

bir kısmı dâhil, bu bölge Osmanlı hakimiyetini savaşla direniş göstermeden 

kabul ettiğinden dolayı, yeni sisteme geçişte eski sosyal dengeler korunup 

İslamlaşma süreci dahi önemli ölçüde ihtida vasıtasıyla gerçekleşmiştir. 

Başka bölgelerden gelen nüfusun sayısı nisbeten az olmuştur. Bölgenin 

Müslüman ahalisi ekseriyetle ya Arnavut ya da Yunanlardan oluşmuştur. 

Bölgede birleşitirici unsurlardan biri sadece etnik Yunanların değil, 

Arnavutların da itibar edip çeşitli ortamlarda hem konuşma hem de yazma 

dili olarak kullandıkları Yunanca olmuştur. Bilhassa Müslüman ahaliyi 

                                                             
1 Bu hususla ilgili çok sayıda çalışma mevcuttur, örneğin bkz. Balta & Ölmez (2011), Ölmez 

& Yıldırım (2011) özellikle Rybatzki (2011), Tekin & Ölmez (2015), Şirin User (2006).  
2 Vásáry’nin makalesinden de (ve başka kaynaklardan da) anlaşılabileceği üzere Cengiz Han 

ve varisleri tarafından kurulan devletlerde güç ile dil ve yazı gibi unsurlar arasındaki ilişkinin 

temelinde yatan nedenler daha karışık olup bazı durumlarda Moğol hükümdarlar ve Doğu Türk 
katipler arasında kurulmuş ilişkide aranmalıdır. 
3 Yazı tercihinin sosyolengüistiği ile ilgili ayrıca bkz. Unseth (2005).  
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düşünürsek, Yunancanın kullanımının yaygınlaşmasının özellikle 

Tepedelenli Ali Paşa’nın idarî girişimlerine bağlı olduğunu söylemek 

gerekir. Ali Paşa, Bizans döneminden sonra Yunancayı hem bürokrasinin dili 

hem de eğitimin ana dili haline getiren ilk yönetici olmuştur; ondan önce (ve 

Bizans’tan sonra) Yunanca ya Ortodoks Kilisesi’ne ya da Osmanlı 

diplomasisine bağlı olarak çeşitli fonksiyonları yerine getirmişti. Tepedelenli 

Ali Paşa’dan sonra Yunancanın yaygınlaştırılması gerek Ortodoks 

Kilisesi’nin gerek çeşitli şahısların açtırdığı eğitimi Yunanca olan okullarla 

gerçekleşmiştir. Bu okullarda sadece Ortodoks çocuklar değil, Müslüman 

çocuklar da eğitim alabiliyordu. Böylece özellikle yazma becerisi Yunan 

harflerine dayalı gelişen Müslümanlardan bahsetmek mümkün olacaktı 

(Dibra, 2021: 60-65 kaynakça ile beraber).  

Fakat Balkan Müslümanlarının, özellikle Arnavut Müslümanların 

yazınsal pratikleri ekseriyetle Arap yazısına dayalı olmuştur. Yazı için 

kullandıkları dil(ler) ise, en azından Arnavut Müslümanların örneğinde, ilk 

başta elsine-i selâse ve özellikle Türkçe olmuştur (Myderrizi, 1955a: 150; 

ayrıca bkz. Kaleshi 2013: passim). İslamın klasik dilleri örneğinde ve 

onlardan esinlenerek mahallî dillerde de Aljamiado edebiyat olarak da bilinen 

Arap harfli metinlerin üretimi başlamıştır. Arnavutçada sağlam bir 

gelenekten bahsedebiliriz (örneğin bkz. Kiel 2016).4 Fakat aynı şeyi Yunanca 

için söylemek mümkün olmayabilir. Şimdiye kadar bulunan Arap harfli 

Yunanca metinlerin azlığı araştırmacıları gerçek bir Yunanca Aljamiado 

geleneğinin mevcudiyeti hakkında tereddüde sürüklemiştir (örneğin bkz. 

Dedes 2000, Kotzageorgis 2009; 2010: 298, Kappler 1996: bilhassa s. 83-85, 

88-91). Fakat Yunanca Müsüman metinler arasında dinî metinlerin bile 

Yunan harfli olan örnekleri mevcuttur (Kotzageorgis, 2010: 297). Bu 

metinlerin yazarlarının etnik mensubiyeti çok açık değildir: Etnik Yunan 

kişiler olabilecekleri gibi Arnavut Müslümanlar olma ihtimali de mevcuttur.  

Diğer taraftan, önceki çalışmalarda dikkat edilmeyip varlığı dahi 

zikredilmemiş Yunan harfli Türkçe, Arnavutça ve Arapça Müslüman dinî 

metinlerin tanıtılması ve araştırılması tarafımızdan yapılmıştır (bkz. Dibra 

                                                             
4  Bu hususla ilgili çalışmaların sayısı az değildir. Özellikle Kosova’daki araştırmacıların 

Arnavutça Aljamiado edebiyatı hakkında önemli çalışmaları mevcut; Arnavutluk’taki 
çalışmalar ise daha mütevazı düzeyde ve çok sınırlı sayıda araştırmacının uğraşı olarak 

gerçekleşmiştir. Genel bir değerlendirme için bkz. Kaleshi (1970), Myderrizi (1955a; 1955b; 
1961), Salihu (1987), Elsie (1992; 1994), Baba Rexhebi (1995), Hysa (2000a; 2000b), 
Krasniqi (2007; 2017).  
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2013, 2016, 2018, 2021). Bu metinlerdeki yazı kullanımı Osmanlı 

toplumunda yazı tercihinin yazarların dinî mensubiyetine bağlı olmadığı bir 

örneği teşkil etmektedir. Bahsi geçen çalışmalarda söz konusu metinlerin 

çeşitli açılardan değerlendirmesi yapılmış ve onların kopuk örnekler olarak 

değil, aslında belli bir yaygınlığı olmuş bir yazınsal bağlam içerisinde 

meydana geldikleri sonucu çıkarılmıştır. Söz konusu metinlerin yapısı, 

içeriği ve işlevi ile ilgili bir değerlendirme aşağıda yapılacaktır. 

ARNAVUTLUK’TA BEKTAŞİ EDEBİYATI  

Her ne kadar Arnavut Müslüman edebiyatının başlangıcını 

Arnavutların Osmanlı devletine katılmalarıyla ve İslam’ı kabul etmeleriyle 

takriben tayin etmek mümkün ise de Bektaşi edebiyatının parçası olarak 

zikredilebilen eserlerin ne zaman ortaya çıkmaya başladığını söylemek çok 

kolay görünmemektedir. Bir şekilde edebiyatın serüveni de tarikatın 

Arnavutluk’taki seyrinin henüz tam aydınlanmamış ilk evreleri gibi 

meçhuldür. Hurufiliğin Bektaşilikle sonradan oluşacak bağdan dolayı Hurufi 

şairlerin Bektaşilerden sayılması da bu meseleyi tamamen çözecek bir şey 

değildir. Yine de Hurufi şairi Arşî’nin (1562-1621)5 sonradan Hurufiliğin 

merkezlerinden sayılacak Ergiri’ye [Arn. Gjirokastër] varıp vefatına kadar 

faaliyetlerini burada sürdürmesi (Baba Rexhebi, 1995: 177; Usluer, 2009: 94-

95) çok önemlidir. Çünkü halifelerinin istinsah ettiği ve görüldüğü kadarıyla 

yaşadığı döneme ait veya vefat ettiği döneme yakın metinlerden haberdarız 

(Gölpınarlı, 1973: 31). Baba Rexheb’in aktardığına göre Arşî’nin türbesi 

Ergiri’nin Cfakë [= Tsfakı] mahallesinde bulunuyordu. Ayrıca Türkçe divanı 

aynı şehirdeki Asim Baba Tekkesi’nde muhaza edilmiştir. Diğer taraftan, 

Arşî’nin Ergiri’ye gelme tarihinden muhtemelen daha eski tarihli Hurufî 

yazmalar da mevcuttur, örn. Nebî Florinavî isimli bir yazarın metinleri 

1578’in Şubat ve Mayıs aylarında yazılmıştır (Usluer & Yıldız, 2010: 276) 

ki, memleketi olan söz konusu belde günümüz Arnavutluk Cumhuriyeti’nin 

sınırları içerisinde yer almasa dahi dönemin iletişim dinamikleri çerçevesinde 

bu metinlerin yazılmasında Arnavutların da katkıda bulunma ihtimal ve 

imkânını dikkate almak gerekir. Bugünkü Arnavutluk’un sınırları içerisinde 

                                                             
5 Arşî’nin vefatı ile ilgili malumat verilen kaynaklardan başvurduğumuzun neredeyse tamamı 

tarih 1621 olarak kaydedilmiştir; Baba Rexheb ilgili bilgiyi türbesinin kitabesinden 
aktarmıştır. Fakat Çakır (2014)’te vefat yılı 1562 şeklinde yer alır; Çakır’ın dayandığı (Türk 
Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1, 1977: 163)’teki Arşî’nin 1562’de vefat ettiğine dair bilgi 
muhtemelen bir “kalem sürçmesi” olmalıdır, çünkü Ansiklopedi’de madde için kullanılan 
kaynaklarda, örneğin bkz. Ergun ([tarih yok] : 496), bu yıl doğum yeri olarak geçer. 



Türkistan’dan Balkanlara Türk Sufizmi 

 239 

tarihi tespit edilmiş Hurufi metinler arasında en erken tarihli olan 1707’de 

Ali b. Ali isimli bir şahıs tarafından İşkodra’nın Rus mahallesinde istinsah 

edilmiştir. Yine de bu kişilerin Bektaşi olup olmadıkları kesin değildir. 

Arşî’nin Bektaşiliğe mensubiyeti bilhassa divanındaki “Külâh-ı Hacı Bektâş-

ı Veli'yi / Giyen idrâk eder sırr-ı Ali'yi” beytiyle başlayan bir şiirinden 

çıkarılır (Ergun, 1955a: 140; Baba Rexhebi, 1995: 177; Aslan, 2019: 207). 

Fakat Ergiri’yi 1670 yılında ziyaret etmiş Evliya Çelebi bir Bektaşi tekkesi 

zikretmediği gibi Arşî Baba’yla alakalı herhangi bir şey kaydetmemiştir. 

Bununla beraber Arşî’nin Ergiri’de muhafaza edilmiş divanının bir 

nüshasının yanı sıra, bazı şiirlerinin mecmualarda yer aldığını da biliyoruz. 

18. yüzyılda teyit edilmiş bir Arnavut Bektaşi edebiyatından bahsedilebilir. 

Bu yüzyılda yaşamış Arnavutça yazan Bektaşi şairlerden Hasan Zyko 

Kamberi ve Zenel Bastari zikredilebilir (Mufaku, 2009: 131; Hasan Zyko 

Kamberi, 2016; Hasnaj, 2003).  

En önemlisi Ali Emirî’nin çalışmasının (Karateke, 1995) olduğu bazı 

katkılardan bahsetmek mümkünse de (örneğin Rossi 1948, Myderrizi 1955a, 

1955b, Kaleshi 1964, 1970, Mufaku 1999, 2009, Krasniqi 2011a, 2017, Dibra 

2013), gerek Türkçe (Farsça ve Arapça) metinlerin Arnavutça metinler 

üzerindeki tesiri, gerek Türkçe metinler gerek Arnavutça metinler arasında 

etkileşim ve tesir hakkında sistematik çalışmalar henüz eksik sayılabilir. 

Bunun yapılabilmesi için Arnavutların telif ve/veya istinsah ettikleri 

metinlerin–tamamı mümkün değilse de büyük bir bölümü–araştırılması ve 

yayımlanması lazım. Bu süreç Arnavut kişilerce kaleme alınmış yeni 

metinlerin ortaya çıkarılmasıyla da alakalıdır ve bazen salt tasnif veya künye 

yanlışlarından etkilenebilir. Bunlar bazen yazarların memleketlerinin ya da 

yaşadığı yerlerin isimlerinden meydana gelebilir. Örneğin, Gölpınarlı Hurufi 

metinlerinin kataloğunda İskenderiye ve Akçahisar isimli şehirleri Mısır 

İskenderiye’si ve Anadolu’daki Akçahisar olarak anlamıştır (Gölpınarlı, 

1973: 31 vd.), hâlbuki bu iki şehir Arnavutluk’un İşkodra (İskenderiye) ve 

Kruya (Akçahisar) şehirleridir. Gölpınarlı’nın aktardığı bilgi müstensihlerin 

istinsahı gerçekleştirdikleri şehrin isminin yanına ekledikleri mahalle 

isminden yola çıkarak düzeltilmiştir (Usluer, Yıldız 2010). Bazen bir yazarın 

doğum yeri ile ilgili bazı eserlerde yanlış bilgiler yer alabilir. Bunlardan biri 

Durbalı Sultan Tekkesi’ni bir şekilde Bektaşilere tekrar teslim eden (Kiel, 

2005: 416) ve hem Türkçe hem Arnavutça nefesler yazmış Ergirili Muharrem 

Mahzunî Baba’dır. Ergun (1955b: 29) ve Özmen (1998: 331) onun Mora 

Yenişehirli olduğunu yazmışlardır. Baba Rexheb (1995: 227) ve ekseriyetle 
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ona dayanan diğer araştırmacılar ise, örneğin Salihu (1987: 235), Norris 

(1993: 135), Mufaku (2009: 145), Elsie, (2001: 149; 2019: 302), Ergirili 

olduğunu kaydetmişlerdir. Bize göre Arnavutça şiirler yazmış bir yazarın 

Arnavut olması neredeyse kesindir, çünkü Arnavutça yazı dili olarak etnik 

kökeni Arnavut olmayan kişiler tarafından, hatta bazen anadili konuşurları 

tarafından bile pek kullanılmıyordu. Bu yüzden bize en makul gelen görüş 

Muharrem Mahzunî Baba’nin Ergirili olduğudur (Dibra, 2013: 5, not: 19).  

Arnavut Müslüman edebiyatındaki birbiriyle alakalı sayılan bazı 

metinlerin içeriğinden tarikat hiyerarşileri değişebilir, bundan da yazarlarının 

tarikat mensubiyeti, en azından Bektaşi olup olmadıkları bir yere kadar 

açıklığa kavuşturulabilir. Örneğin, en eski Arnavutça Aljamiado 

metinlerinden olma olasılığı olan ve birkaç varyantını tanıdığımız bir ilahinin 

(Krasniqi, 2011a) erken sayılan varyantlarında merkezî şahsiyet Peygamber 

Efendimiz iken sonraki varyantlarda merkezî simalar Hz. Ali ya da Sarı 

Saltık olup bir varyantta ilk üç halife zikredilirken bir varyantta zikredilmez; 

metinlerden biri de Yunan harflidir (Dibra, 2013: 42-45; 2021: 24). Bu 

Arnavutça ilahinin bir varyantı, başlığı “naʿt-i ḥabīb-i ḫudā resūl-i müctebā 

ʿaleyhi ve ālihi salavatullāhiʾl-mülküʾl-ʿalā” şeklinde Arapça olarak, metni 

ise Latin harfleriyle 1946 yılında kopyalanmıştır ve bildiğimiz en geç tarihli 

olandır. 

YUNAN VE ARAP HARFLİ BEKTAŞİ 

CÖNKLERİNİN GENEL BİR TANITIMI  

İçerik Hakkında Genel Bilg iler  

Burada sunulan malumat, değerlendirme fırsatı bulduğumuz bütün 

Bektaşi cönkleri dikkate alarak çıkarılmıştır. Bir kısmını önceki 

çalışmalarımızda çeşitli açılardan değerlendirme fırsatı olmuştur. Fakat bu 

yazıda daha önce değerlendirmediğimiz malzeme ve perspektif sunulacaktır. 

Şu ana kadar dördü Yunan harfli, ikisi hem Yunan hem Arap harfli 

altı tane cönge ulaşma imkânımız olmuş; fakat bunlardan bir tanesinin sadece 

bazı sayfaları elimize geçmiştir. 6  Bu cönkler zikredildiği gibi Türkçe, 

Yunanca, Arnavutça ve Arapça metinlerden oluşmaktadır. Metinlerin önemli 

                                                             
6 Bu cöngün elimizdeki sayfaları memleketi olan bir köyün tarihiyle ilgili araştırma yapan 

Vezir Muharremaj tarafından ulaştırılmıştır. Bundan ötürü müteşekkir olduğum Vezir Bey, 

cöngün, kendi araştırması için faydalı olabileceği bilgiler içerebileceğini düşünüyordu. Onun 
alaka duyduğu konu hakkında bilgiler maalesef bulunmuyordu, fakat bizim yapmakta 
olduğumuz araştırma için bu kaynak fevkalade önemlidir. 
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bir kısmı tek dillidir, fakat iki dilli metinler de mevcuttur; cönkler bir bütün 

olarak görüldüğünde ise çok dillidir (bkz. Dibra 2018: bilhassa 266-267; 

2021: 38 vd.).  

Türkçe kısımlar nefes, dua gibi manzum, menakıpname vs.’den 

alınan nesir metinlerden oluşur. Buradaki metinler Bektaşi döneminin 

neredeyse tamamını kapsamakta, bu bakımdan gerek eski sayılan şiirler 

gerekse dönem için yeni, yani 19. yüzyıla ait metinler bulunabilir. 

Yunanca kısımlar ekseriyetle nesir olarak değerlendirilebilen, 

Bektaşi teolojisi-erkânı ile ilgili metinler, hadis ve ayet çevirileri ile şifa 

formülleridir. Bektaşi erkânı ile ilgili Yunanca metinlerin Türkçe metinlerin 

bir uyarlanması mı yoksa birebir çevirisi mi olduğu henüz belirlenmemiştir. 

Bir Yunanca metinde Hacı Bektaş Veli ile Karaca Ahmet arasında geçen olay 

anlatılır: İlk başta Hacı Bektaş’ın velayetini kabul etmeyen Karaca Ahmet bir 

aslana biner elinde bir yılanı kırbaç olarak sallar, Hacı Bektaş ise bir duvara 

binip onu karşılar; neticede Karaca Ahmet, Hacı Bektaş’ın mürşitliğini kabul 

eder (Dibra, 2021, s. 105), bu menkıbe ve varyantları ile ilgili bir 

değerlendirme için bkz. Gölpınarlı (1958), Van Bruinessen (1991), De Jong 

(2005). Van Bruinessen’e göre Hacı Bektaş’ın olaydaki rakibinin Karaca 

Ahmet olması yeni dengelere işaret eden menkıbenin nevzuhur bir 

varyantıdır. De Jong bu menkıbeden ilham alarak yapılmış ve Gjakova’da 

(Kosova) saklanan bir resmi tanıtmıştır (De Jong 2005: 262, 272-273). Biz 

Gjakova’da bu menkıbenin Arnavutça anlatıldığını düşünüyoruz. Benzer bir 

varyantının bu sefer Yunanca yazılmış olarak Arnavut bir Bektaşi 

kaynağında yer alması bu varyantın bilindiği bölgenin daha geniş ve 

anlatılmış olduğu dillerin daha fazla olduğunu gösterir. Ayet ve hadis 

çevirilerinin Türkçe ya da Arnavutça değil de Yunanca olması dikkate değer 

bir durumdur. Bu çeviriler muhtemelen cönk yazarları tarafından değil–bu 

yazarların Arapça ve belki de Yunanca becerisi buna imkân verecek seviyede 

olmadığı için–Arapça bilgisi daha sağlam başka kişiler tarafından yapılmış 

olmalıdır. Bu metinlerle ilgili bilmediğimiz başka bir şey kaynaklık ettiğini 

var saydığımız Yunanca çevirinin aslının Arap harfli mi Yunan harfli mi 

olduğudur. Her hâlükârda, mevzubahis metinler Kur’an’ın Yunancaya çeviri 

denemelerinden sayılmalıdır. 7  Cönklerin kesin olarak ne zaman kaleme 

alındığını bilmesek de (aşağıda bkz.), Yunanca Kur’an çevirilerinin, bu 

                                                             
7 Kur’an-ı Kerîm’in Yunancaya (dönemin yazı dili olan edebî Yunancaya) çevirileri İslamın 

daha ilk döneminden itibaren yapılmaya başlamıştır, örneğin bkz. Høgel (2012). Fakat son 
dönemlerdeki çevirilerle ilgili çalışmaların durumu hakkında bilgimiz yoktur.  
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metinlerin gördüğümüz şekliyle tertip edilmesinden önce yapıldığını 

düşünerek Arnavutların istifade ettiği Kur’an çevirilerinden olduğunu 

söyleyebiliriz. Bu çeviriler aynı zamanda Güney Arnavutluk bölgesinde ait 

bilinen Kur’an’ın Arnavutça çevirilerinden önce yapılmış sayılabilir.8 

Arnavutça kısımlar genellikle manzum metinlerden oluşur. Bunların 

bir kısmı Türkçe şiirlerin çevirisi ya da uyarlanmasıdır, bir kısmı ise 

Arnavutça orijinal diyebileceğimiz şiirlerdir. Fakat her iki durumda Türkçe 

şiir-nefeslerin etkisi görülür. Bazı şiirlerde Hz. Ali’nin ilahlaştırılması çok 

bariz bir şekilde görülür ki, muhtemelen bu yaygınlıkla Bektaşilerin arasında 

19. yüzyılda görülebilecek bir temayülü temsil eder, bu mesele hakkında bir 

değerlendirme için Mélikoff’a (2005) bakılabilir. Arnavutça metinlerini 

etraflıca ele aldığımız Yunan ve Arap harfli cönkte Ali’ye ilahî vasıflar 

atfeden iki tane nefese rastladık. Bir tanesi kaynaklarda bazen mahlassız 

bazen Hoxhë Dobi’ye (Dobi Hoca) ait olarak geçen ve 19. yüzyıl şairi 

Veli’nin (Aşık Veli, vs.) “Niçin inanmazsın ey kanlı yezit” şeklinde başlayan 

(fakat biraz farklı başka şekilleri de olan) şiirinden tercüme edilmiş ya da 

uyarlanmış bir şiirdir. Bir tanesi ise Sadedin Şapua~Şapova isimli bir yazar 

tarafından yazılmış olup Hz. Ali’nin doğaüstü savaşlarından ve 

kahramanlıklarından da bahseden uzunca ve ilk kısmı Arap harfli ikinci kısmı 

Yunan harfli bir şiirdir (Dibra, 2013: 32-36, 46-47).  

Arapça kısımlar ayet, hadis ve dualardan ibarettir. Duaların en 

meşhuru Nad-i Ali olarak bilinen duadır. Kur’an ayetleri ve hadisler 

genellikle Yunanca mealiyle beraber verilir. Bazen ayet olarak verilmiş bir 

metnin aslında hadis olduğunu görebiliriz. 

Dinî metinlerin yanı sıra, dönemin (19. yüzyılın) siyasi olaylarıyla 

ilgili az sayıda şiir de yer alır. 

                                                             
8 Kur’an’ın Arnavutçaya bilinen ilk kısmî çevirileri Tahir Efendi Gjakova (ya da Boshnjaku) 

[≈ 1770 – ≈ 1850] tarafından yapılmıştır; bunlar ilk defa Krasqini tarafından tanıtılmış Asr ve 
İhlas (1835) surelerinin meali ve varlığı hakkında Hasan Kaleshi’nin bilgi verdiği fakat 
günümüzde yazması mevcut olmayan Tefsiru’l-ayat ‘ala lisani’l-Arnaud (1840) isimli 
çalışmadır (Krasniqi, 2017: 405-406, 409). 19. Yüzyılda yapılmış başka bir çeviri Thelb i 
Kuranit “Kur’an’ın özü” başlığıyla Naim Frashëri tarafından yapılıp Mësime 
“Öğretiler/Dersler” kitabında 1894’te Bükreş’te Latin harfleriyle yayımlanmıştır (Frashëri, 
1894: 41-58; Hysa, 2000c). Naim Frashëri’nin çevirisi bazı çalışmalarda, örneğin Ramadani 

(2006), Kur’an’ın yapılmış ilk Arnavutça meali olarak zikredilir. Bu bilginin artık geçerli 
olmadığını, fakat N. Frashëri’nin eserinin matbu usulüyle yayımlanmış ilk Arnavutça meal 
olduğunu söyleyebiliriz. 
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Bazı Filo loj ik Hususlar  

Zikredildiği gibi, cönklerin metinleri ekseriyetle Yunan harflidir, iki 

cönkte ise hem Yunan hem Arap harfli metinler yer alır. Buradaki 

değerlendirmede Türkçe metinler esas alınacaktır.  

Yunan harfli Türkçe metinler aynı veya benzer muhtevalı Arap harfli 

Türkçe metinlerin aktarımından ibaret olduğundan tam anlamıyla 

transkripsiyon metinleri sayılır (Dibra, 2021: 124 vd.). 9  Kullanılan imla 

genellikle fonetiktir, fakat Arap imlasının tesiriyle telaffuzdan çok Arap 

harflerinin karşılığı olan az sayıda örnekler de mevcuttur. Hem Yunan ve 

hem Arap harfli bir cöngün bazı metinlerinde “kaf”, “kef”, “sin”, “şın” gibi 

Arap harflerini karşılayabilmek, onların mukabili Yunan harfleri net olarak 

ayırt edebilmek için diyakritik işaretler kullanılmıştır. Normalde bu harfler 

tek bir Yunan harfiyle karşılanır. Özellikle diyakritikli harflerin kullanıldığı 

metinlerin doğrudan Arap harfli metinlerden aktarıldığını, Yunan harfli bir 

metinden kopyalanmadığını düşünmek yerinde olur. 

Arap harfli metinlerde Türkçe için, özellikle Arapça ve Farsça 

kökenli kelimelerde, genel / yaygın imla kullanılır. Ancak bazı örneklerde 

daha fonetik bir imla görülür. Harekelerin kullanımında bazı farklar 

mevcuttur, genel imlada esre’nin kullanıldığı yerlerde burada üstün 

kullanılmıştır. Fakat bu sadece grafik bir olaydan ibaret değil. Burada 

Arnavutça kısımlar için uygulanan sistem kullanılmıştır. Ayrıca üstün ile 

karşılanan ünlü her ne kadar birçok örnekte Türkçenin /ı/ ünlüsüne denk gelse 

de bazen Türkçe damak uyumu bakımından nötr sayılabilecek değeri 

Arnavutçanın /ë/ ünlüsüyle aynı olan bir ünlüdür (Dibra, 2021: 159, 185-

186).  

Arap harflerinin kullanıldığı cönkte (Yunan ve Arap harfli olan ikinci 

cöngün sadece birkaç sayfasına bakabildiğimiz için bu yönde bir şey 

söylemek şimdilik mümkün değildir) genel itibarıyla metinler ya Yunan ya 

da Arap harflidir, fakat bazen her iki yazı tek metinde kullanılır. Bu kullanım 

daha çok Arap harfli başlık Yunan harfli metin şeklinde olur, ancak iki 

Arnavutça şiirde metinlerin yarısı Arap harfli yarısı Yunan harflidir. Bu 

cönkte az sayıda Arap harfli Yunanca kısımlar da bulunmaktadır.  

                                                             
9 Türkçe transkripsiyon metinlerinin mahiyeti ile ilgili bir değerlendirme için bkz. Hazai, 

(2012; Hazai, 1990), Gavriel (2010). 
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Dil Özell iklerine Dair
10

 

Cönklerdeki metinlerin karışık olması sebebiyle Türkçe kısımlar dil 

özellikleri bakımından tekdüze değildir. Arap harfli imla bilhassa 19. 

yüzyılda artık telaffuz edilmeyen şekilleri de temsil ediyordu ki, bu bir 

imlanın telaffuza göre normal seyri de olur ve ayrıca Arap yazısının 

birleştirici unsuru da sayılan bir özelliğini temsil eder (örneğin bkz. Johanson 

2002: 76-77). Bu Arap harfli imla karşısında Yunan harfli metinlerin 

yazarları “bildiklerini okumuşlar” diyebiliriz. Telaffuz yerine imlayı 

karşılayan az sayıda örnekler olmuşsa dahi, genel itibarıyla Yunan harfli 

metinlerin yazarları aktardıkları metinleri telaffuz ettikleri gibi aktarmaya 

çalışmışlar. Fonetik düzeyde genel itibarıyla Türkçenin özellikleri korunur, 

fakat mahallî dillerin tesiri de görülür. Fonolojik düzeyde Batı Rumeli 

Türkçesinin ağızlarında da görülen Arnavutluk’ta kullanılan Türkçenin 

özellikleri baskındır. Diğer taraftan, şekil bilgisel bakımdan, birkaç örnek 

hariç, eklerin (yani morfonolojik ve morfolojik düzeyde) merkezî 

sayılabilecek Türkçe varyantından ayrı düşen kullanımı yoktur. Diğer bölge 

dillerinin tesiriyle ya da başka sebeplerden dolayı mahallî sayılabilecek 

özellikler söz diziminde de görülebilir. Söz diziminde ayrıca eski 

sayılabilecek metinlerin bilhassa nesir metinlerinin özellikleri daha net 

görülür. Bu bakımdan, söz dizimisel düzeyde bir yandan Arnavutluk (ya da 

Balkan) Türkçesinin özellikleri, diğer yandan bu Türkçe varyantıyla alakalı 

sayılmaması gereken yazılı metinlerin şeklini yansıtan örnekler mevcut.  

Bazen fonetik imlanın (örn. “και” “ve” yerine “κε” şeklinde 

yazılması) da kullanıldığı Yunanca kısımlar görüldüğü kadarıyla Epir ağzını 

temsil eder. Yunanca kısımların daha ayrıntılı bir şekilde araştırılması hem 

Bektaşi araştırmaları hem Yunancanın diyalektolojisi hem Yunanca anadil 

konuşuru olmayan kişiler tarafından özellikle Arnavut Müslümanlarca 

yazılmış olduğu hakkında önemli bilgiler ve yeni araştırma perspektifleri 

ortaya çıkaracaktır. Arnavutça kısımlar ise yerel ağızların özelliklerini 

taşıyan Tosk diyalektiyle yazılmıştır ve cönkten cönge bazı ağız farkları 

mevcuttur.  

Bektaşiliğin merasim, erkân ve hikmet dili olan Türkçenin (ve belli 

bir yere kadar Arapçanın) yanı sıra Arnavutça ve Yunancanın kullanımı bu 

iki dili de merasim ve hikmet dili yapar. Bu şekilde pratik düzeyde Arnavut 

Bektaşilerince kullanılmış törensel dillerinin sayısı çoğalmıştır.  

                                                             
10 Daha ayrıntılı bir değerlendirme için bkz. Dibra (2021: 176-409, kaynakça ile beraber) 



Türkistan’dan Balkanlara Türk Sufizmi 

 245 

Yazılış Tarihi, Yeri ve Yazarları 

Aslında cönklerin ne yazılış tarihi ve yeri ne yazarları hakkında kesin 

bir şey söylemek mümkündür. Yine de bazı sonuçlar çıkarmamıza yardımcı 

olabilecek yazarların kaydettikleri bazı bilgiler mevcut. Bunların en önemlisi 

çoğunun Durbalı Tekkesi’ne olan hürmetleridir.  

Cönklerde kesin yazılış tarihini gösteren notlar eksik. Bazı yerlerde 

yer alan tarihler bir olayı yad etmek, kaydetmek niyetiyle yazılmış olup 

metnin yazılış tarihi değildir. Bu tarihlerin hepsi 19. Yüzyılın ikinci yarısına 

aittir. Buna dayanarak cönklerin bu dönemde yazıldığını söyleyebiliriz.  

Cönklerin yazılış yeri hakkında da kesin bir şey yoktur. Bu kişilerin 

derviş ya da muhip, yani el almış, intisap etmiş kişiler olduğunu 

söyleyebiliriz. En önemli kanıt cönklerin içeriğidir. Bu içerikteki bilgilere 

ayn-i ceme katılamayan bir kişi sahip olamıyordu.  

Metinlerin yazılış yerini kesin olarak bilme imkânımız yoksa dahi, 

yazarlarının memleketleri hakkında bir şeyler söylemek mümkün. Cönklerin 

yazarları ya da cönkte ismi geçenler sırasıyla: C1’in (Arap ve Yunan Harfli) 

yazarı Merko 11  adlı bir şahıstır. Muhtemelen Ergiri’ye civarında bir 

yerleşimden ve zengin bir aileye mesup bir kişidir. Merko’nun biri kız üçü 

erkek Hanko Nurihana, Ahmet Aga, Mürteza Aga kapedan 12  ve Velişah 

Aga13 isminde dört çocuğu olmuş ve hepsi için bir ithaf ve öğütler içeren 

Yunanca notlar yazmıştır.14 Hanko Nurihana için: Beyan ederim ki 25 Kasım 

1851’de kızım Haknko Nurihana’nın doğdu. Hatıra olsun diye beyan ederim. 

Baban Merko tebrik eder yad ederim, Pazar günüydü. Ahmet Aga için: 

Beyan ederim ki Ahmet Aga ‘kapedan’ın doğduğunda 17 Ocak 1855 Pazar 

günüydü. Hak-Muhammed-Ali Kısmet ederse on beş yıl sonra ben 

hayattaysam Durbalı Sultan Tekkesi’ne gitsin, ben hayatta değilsem gidip 

muhip olsun. Baban Meko, sene 1857. Mürteza Aga için: Beyan ederim ki 15 

Şubat 1857 yılında Perşembe ile Cumanın bağlandığını gece şafağa doğru 

‘kapedan’ Mürteza Aga doğdu. İsmini derviş Ergirili Hamza verdi. O zaman 

                                                             
11 Daha çok Güney Arnavutluk’ta kullanılan Merko şekli Ymer [= Ümer] (Ömer isminin 

Arnavutçada kullanılan şekli) isminin kısaltılmış ve hipokoristik eki almış (yani Ymer → Mer 
+ko) şeklidir (Dizdari, 2005: 1132). 
12 Kapedan burada “yiğit” anlamında kullanılmıştır, ayrıca bkz. Dizdari (2005: 498). 
13 Dizdari’nin not ettiği gibi: “Hanko = “[...] şehirlerde iyi (önde gelen) Müslüman ailelerinin 

hanımlarına hitaben kullanılmış saygı ünvanı.”, “Aga = “[...] Güney ve Orta Arnavutluk'ta bu 

ünvanla ekseriyetle şehir ve köylerin zengin ve mülk sahibi kişilerine hitap edilirdi.” (Dizdari, 
2005: 5-6, 351) 
14 Bu notların tercümesi için yardımcı olan Sokol Çunga’ya müteşekkirim. 



Fatos DİBRA 

 246 

Baba Tahir de İslam Bey’in evinde bulundu. Böylece Mürteza on beş yaşında 

olduğun zaman Prishta Tekkesi’ne gidip Baba Tahir’den el alasın. Ben 

Merko hayattaysan sizi ben götüreceğim. Ben hayatta değilsem Ahmet’le 

beraber gidip muhip olun, çünkü tekkeye vardığınızda Tanrı’nın bereketi ve 

benim bütün kalbimle duam sizinle olacak. Yanınıza Velişah Aga’yı de 

götürün. Babanız Merko yazdı. Velişah Aga için: 27 Şubat 1860’ta Cuma 

günü Velişah Aga doğdu. Hatıra olsun yazıyorum. Sen de Velişah Aga on 

sekiz yaşını doldurduğun zaman tekkeye gidip muhip olasın. Hayatta isem 

ben götüreceğim. Hayatta değilsem biraderlerinle / abilerinle beraber 

tekkeye gidip muhip olasın böylece benim hayır duamı ve ümmet-i Muhamet-

Ali’nin duasını kazanırsın. Hu dost. Baban Merko yazıyor. Ve mukayyet olup 

okuma yazma öğrenesin”. Merko kendi doğum tarihi olarak ise 1850 yılının 

Haziranını yazmıştır. Tabii ki bu onun dünyaya geldiği tarih değil, manevî 

doğuş olarak algıladığı tarikata girme ya da buna benzer bir olayla alakalı bir 

tarih olmalıdır (Dibra, 2013: 16-17). Merko aynı zamanda Nefes-i Demirhan 

başlıklı Arnavutça bir nefesin yazarı, daha doğrusu o zamana kadar büyük 

ihtimalle sadece nesir metni bulunan Demirhan menkıbesini nazıma 

uyarlayandır. Şüphesiz bu girişimin temelinde nazmın nesre göre daha üstün 

görülmesi ve merasimler için daha kullanılışlı olması yatar (Dibra, 2013: 46, 

56).  

Diğer cönklerin yazarları hakkında bildiklerimiz ise genellikle 

isimlerinden ve lakaplarından ya da yine ismi lakap mahiyetinde de olan 

memleketleri hakkında düştükleri notlardan ibarettir. Lakapları ekseriyetle 

memleketlerinin ismidir.  

C2’de yazar olarak iki kişinin ismi geçer, Hayredin Roşniku 

(Roşnikli Hayredin) ve Mestan Şukarasi. Hayredin lakabından anlaşıldığı 

gibi Arnavutluk’un Berat şehrine bağlı Roşnik köyündendir. Mestan’ın 

lakabı ise bir yerleşime işaret etmiyor, ancak bugünkü ‘Shukarasi’ 

soyadından yola çıkarak onun da Hayredin’le aynı bölgeden olduğunu 

düşünüyoruz. C3’ün yazarı Suleyman Dukay (Arn. Dukaj). Dukaj köyü 

Tepedelen’e (Arn. Telelenë) yakın bir köydür. C4’ün yazarı Fetah Efendi 

adında Ergirili bir Bektaşidir. C5’te iki kişi geçer, Kaso15 Panariti ve Veli 

Leşnya. Panarit ve Leşnya (Arn. Leshnjë) eskiden idari olarak Berat’a bağlı 

takriben Skrapar bölgesinde bulunan iki köydür. 16  Fakat coğrafi olarak 

                                                             
15 Kaso Kasım isminin hiporistik şeklidir (Dizdari, 2005: 517). 
16 Panarit bugün idari olarak Korça’ya bağlıdır. Panarit adıyla Ergiri’ye bağlı bir köy daha 

vardır. Fakat diğer yazarın lakabını ‘Leşnya’yı da dikkate alarak söz konusu Panarit’in Berat 
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birbirine çok uzak sayılmayan ve daha çok Skrapar bölgesine ait sayılabilen 

köylerdir. C6’nın yazarı (ya da yazarları hakkında) şimdilik bir bilgimiz 

yoktur. Bize malzemeyi sunan kişi yazarının ya da sahibinin Kalivaçlı 

olduğunu söylemiştir,17 Kalivaç Tepedelen’e yakın bir köydür.  

Çıkardığımız verilere göre oluşan yazar coğrafyası nispeten geniş 

sayılabilir. Tabii ki buradaki bilgi yazarların nerede yaşadıklarını veya 

faaliyet gösterdiklerini açıklamaz. Bunu kesin olarak hiçbir zaman 

öğrenemeyebiliriz. 

Mevcut bilgiler bir harita ile şu şekilde gösterilebilir: 

Resim 1: Yazarların Memleketlerinin Haritası.             Resim 2: Arnavutluk haritası18 

Yeşil ile yazarların memleketleri, Merko ve Mestan Şukarasi’nin 

memleketleri temsilîdir; kırmızı ile tekke(ler); sarı ile Panarit ve Leshnja 

isimlerini taşıyan diğer iki yerleşim gösterilmiştir.19  

Bu kişilerin eğitimleri hakkında kesin bir şey bilmiyoruz. Fakat 

metinlerin içeriğinden yola çıkarak Arap harflerini bildiklerini ve Arap yazılı 

metinleri okuyabildiklerini düşünüyoruz.  

                                                             
bölgesinde olduğunu düşünüyoruz. Leshnjë ~ Leshnja adıyla da Korça’da bulunan başka bir 
köy daha vardır. Fakat cöngün Arnavutça içeriğinden yola çıkarak sözkonusu Leshnja’nın 
Skrapar’daki, yani Berat’taki Leshnja’nın olduğunu düşünüyoruz.  
17 Bu bilgi teyide muhtaç olabilir. Fakat bir derviş ve muhibbin hayatı ile ilgili bilgi sahibi olan 

kişiler çık kıymetli kaynaklar teşkil etmekteler. Özellikle cönk gibi kaynakların bazen çok kıt 
ya da tamemen eksik olduğu durumlar karşısında. 
18Haritanın kaynağı: https://cdn.britannica.com/77/183577-050-69FDE4EC/World-

Data-Locator-Map-Albania.jpg 
19 Arnavutluk’ta Bektaşi tekkelerinin bulundukları yerlerle ilgili bkz. Clayer (1990: 245-426), 

Elsie (2019: 177-242).  

https://cdn.britannica.com/77/183577-050-69FDE4EC/World-Data-Locator-Map-Albania.jpg
https://cdn.britannica.com/77/183577-050-69FDE4EC/World-Data-Locator-Map-Albania.jpg
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CÖNKTE BULUNAN METİNLERİN İŞLEVİ  

Ekseriyeti Yunan harfleriyle yazılmış olmasına rağmen bu metinler 

teknik olarak Arap harfli metinlerle aynı işlevi yerine getirir. Bektaşilerin bu 

metinlerle ilişkileri açısından burada önemli olan ilk başta içerik görünüyor. 

Yine de, Arap harflerinin yeri her zaman imtiyazlı olmuş ve nasıl Yunan 

harfli Türkçe metinler Arap harfli metinlerin trasnkripsiyonu ise Yunan 

harfleri yahut yazısı da Arap harflerinin bir aksi olarak görülür ve bunu 

özellikle Arap hurufatının bazı karşılıkları ve değerleriyle ilgili kısımlardan 

görebiliriz. Yazılar arasında hiyerarşik bir tasnif yapmak gerekirse, Arap 

yazısı hep birinci sırada yer alır (Dibra, 2018: 258; 2021: 112). Arap harfleri 

üzerinde kurulan bir felsefi ve estetik kurgu vardır ve bu kurgunun Yunan 

harfleriyle anlatılması bir yandan pek görülmemiş diğer yandan ise yazarların 

Arap harflerini kullanma becerisinden dolayı nispeten zorunlu bir 

uygulamadır. Ancak yazmıyorlarsa da Arap harflerini kullanıyorlar, bu sefer 

isim ve değer olarak. Fakat “ا”i kastederek “ελιφ” yazmanın büyük ihtimalle 

aynı zamanda Hurufi olan yazarın zihninde neleri canlandırdığı, nasıl bir 

tasavvura sebep olduğu bizim için henüz meçhuldür. Birkaç yıl önce bu 

cönklerin bir tanesinde Yunan harfli olarak yer alan Pir Sultan’ın meşhur 

Derdim çoktur hangisine yanayım şeklinde başlayan şiirini Arap harfli 

metinlere aşina bir dostumuza göstermiştik. Onun karşılığı “Bu bana hiçbir 

şey ifade etmez.” şeklideydi. Bununla tabii ki bu metnin Arap harfli aslının 

çağrıştırdığı şeyleri çağrıştırmadığını söylemek istemiştir ve gerçekten de 

çok haklı olabilir.  

Bununla beraber burada tanıtılan ve bir değerlendirmesi yapılan 

cönklerin yazarları için Bektaşi ayini, erkânı, hikmeti ve edebiyatı Yunan 

harfleriyle de aktarılabilmiştir. Büyük ihtimalle söz konusu kaynaklar elden 

ele de dolaşmıştır.  

Ayrıca yazarlarının nazarında, cönklerin tamamını oluşturmazsa da 

Türkçe metinlerin her zaman mümtaz bir yer işgal ettiğini ve merasimlerin 

önemli bir parçası olduğunu söylemek gerekir.  

ZEYL: CÖNKLERDEKİ MEVCUT İKONOGRAFİ 

HAKKINDA 

Burada tanıtılan cönklerin birinde sanatsal değer açısından iptidaî 

görünen fakat bizim için önemli olan bazı resimler yer alır. Buradan Bektaşi 

ikonografisinin tarikat mensupları tarafından nasıl işlendiği hakkında da bilgi 
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edinmemiz mümkün olur. Bektaşi ikonografisi hakkında önemli çalışmalar 

mevcuttur, burada özellikle De Jong (2005) kaynakça ile beraber 

önerilecektir.  

Resimlerdeki unsurların adlandırılması ya Türkçe yahut Türkçe ve 

Yunanca olarak yapılmıştır. Bektaşi meydanın nizamı, güç sembolleri ve 

hiyerarşisi burada da görülebilir. Resim 9’da meydan resmedilmiştir. 

Meydandaki unsurlar konumuna göre: [1] đar, [2] Horosan, [3] murşit, [4] 

gaip, [5] çerağ, [6] ay (!), [7] erenler, [8] meydan taşı ve [9] baba çerağı. 

Resim 10’da tasvir edilmiş olan muhtemelen tarikata kabul, geçiş törenidir. 

Burada mürşit, muhip ve at resmedilmiştir: Mürşit hem otoriteyi, hem şecaatı 

temsil eder; başında terkli taç, yanında teber, göğsünde teslim taşı var. 

Muhibbin elleri dara durmak konumunda verilen mertebeyi, aktarılan 

hikmeti kabul eder vaziyettedir; başında daha çok terksiz görünen taç, 

göğsünde teslim taşı var. Resimdeki at muhtemelen Düldül’ü temsil eder. 

Resim 5’te iki kişi bulunur, muhtemelen Kerbela şehitlerinin intikamının 

alınmasını temsil eder. Birisi terkli taç ve teslim taşı giymiş, kahramanın 

gelişini bekler gibi. Diğeri muhtemelen Eba Müslim’i temsil eder; başında 

terkli taç, teslim taşı göğsünde değil onun sağında resmedilmiş, sol elinde 

bayrak sağ elinde teber bulunur. Bu resimler çizenin hayal gücü ürünü de 

olabilir. Ancak bir tekkede bulunan resimlerin bir kopyasını yapma çabasının 

ürünü ise daha da ilginç olurdu. 

SONUÇ  

Bu yazıda Güney Arnavutluk’ta kaleme alınıp kullanılmış dört tanesi 

Yunan harfli iki tanesi Arap ve Yunan harfli altı tane Bektaşi cöngü tanıtılıp 

değerlendirilmiştir. Pek bilinmeyen bu yazınsal olgu ana akımı oluşturan 

Arap harfli yazınsal geleneğin bir uzantısıdır. Müslümanların dinî metinlerini 

yazmak için Arap yazısı yerine Yunan yazısını kullanmaları genel kural 

olarak kabul edilen dinî mensubiyetin kullanılan yazıyı belirlediği şeklindeki 

görüşe uymamaktadır. Müslümanlar tarafından genellikle kullanılmış yazı 

Arap yazısı olmuştur, fakat günümüzde Güney Arnavutluk ve Kuzey 

Yunanistan’da bulunan bölgede oluşmuş kültürel ve siyasi dinamiklerinin 

tesiriyle Yunan alfabesi Müslümanlar tarafından da kullanılmıştır. Bu 

bakımdan Müslümanların Arap harfli yazınsal pratikleri ve edebiyatı yanında 

daha mütevazi boyutlu olan bir Yunan harfli yazı geleneğinden de bahsetmek 

gerekir. Müslümanların Yunan harfli Türkçe dinî metinleri işleyiş 

bakımından Arap harfli metinlerle neredeyse aynı işlevi yerine getirmiş; 
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içerik bakımından ise genellikle onların transkripsiyonudur. Bu metinler 

Balkan Türkçesinin özelliklerini taşıdıkları için Türkçe diyalektolojisi 

açısından da çok önemli bir malzemedir. 

CÖNKLERDEN ÖRNEK  

Transkripsiyonda kullanılan işaretler ile ilgili bkz. Dibra (2021: 127-

130). 

Resim 3: C6'dan örnek 

lanet olsun her kim olđi  

đušman-i al-i aba  

zer[r]e đenlü bu zeđenin  

canina lanet seza 

ey hüseyniler buǵün  

matem-i evlađ-i şa [=şah] 

ǵoz yaşini kane dondër  

eyle ǵel feryađi ah 

***  

ey nesimi ǵeç malëndan 

çik điyar-i kurḇete iç šarabi 

ǵece ḇaḇi bas denizi 

ǵeç ote 
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Resim 4: C6'dan örnek 

 [Üst kısım, 5 satır Yunanca] 

*** 

đer ḇeyan-i on iḱi imam 

rahmetulahi 

ve ḇeraḱatuhu malum ola ḱi her 

imam- 

-min kaç yaşida iđi ve neređe 

ya- 

-atur ve ḱim şehit eti [etti] ani 

beyan eder--- 

[yaşi sene 63] 

hazireti beygamber aleihiselam 

međine’ đe ˜đir 

bade emirel muminin ali iḇni 

eḇu 

[yaşi sene 63] taliḇ imamlik eti 

sene 5 

vefati ḱufe meciti˜te mulcem 

ogli abdul rahman şehit eyledi 

mekam-i şerif necef’teđir 

[yaşi sene 47] haziret-i imami 

hasan imamlik ay 6  

vefati seḇepi kayser kizi šehit 

[#eyledi] 
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Resim 5: C5'ten örnek 

tercuman-i sufra oturan 

ḇism-i šah sufra içün merđan nimeti 

e(z)đan ḇereḱet-i halil-i rahman ša- 

-yi vilayet [h]avalet-i piran ḇer ce- 

-mal-i muhamet ḱemal-i hasan 

hüsen 

ali ḇilenni ra salavat hu đost ya 

hu 

 

 

Resim 6: C5'ten örnek 

tercuman-i anamis babamis 

đünyađe ǵelenler 

ǵelen ḱimlerđër cevap ver ḱi alati 

[=altı] 

6 kišiđër nesneđër efeli [evveli] 

ađem beyiam- 

-ḇer [peygamber] topraktan hak 

yaratismištir 

:1: e [= ve] iḱinci˜si :2: hava’đër 

üçëncisi :3: salih’tër beyiamber 

đevasiđër taštan olmištër đortëncisi 

:4: 

ismail ǵelen koçiđër ceneten 

[cennetten] ǵelđi 

:5: ḇešëncisi musa peyamber 

aisasiđër [asasıdır] 
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Resim 7: C5'ten örnek 

χisḇetler [= kisvet ~ kisbetler]  

χisḇet [= kisbet] inđi yeđi :7: χišiye ǵok- 

-ten iinđi [= indi] eveli :1: ađem sefiu- 

-lah :2: iḱinci nuh-i neḇiyula- 

-h :3: üçëncin ~ uçëncin iḇrayim halilu- 

-lah [<ληαχ>] :4: đortënci ḱela[m]˜ 

musa- 

-ye ḱelamulah :5: ḇešënci i- 

-saye rųhlari :6: altinci muha- 

-met resululah :7: yeđënci ali ve- 

-liulahi ađem sefiulah ḇeyas 

ǵelđi nuh-i nebiulah ## yešil ǵel- 

-đi iḇrahim halilulah yešil 

ǵelđi musa-i ḱelamulah sari ǵel- 

-đi isa-hi ruh veliyulah ǵok [gök] 

ǵelđi muhamet resululah ḇeyas  

ǵelđi ali veliyulah kirmiz 

ǵelđi χisḇet ḇunlarđër. 

 

          Resim 8: C5'ten örnek 

beyan | oniχi posti 

evla posti sultan horosan  

iχinci posti şehit [≈ Seyyid] ali sultan 

üçinci eḱmeḱ posti ḇalëm sultan  

đortinci nakia [nakip] posti kaygusus 

sultan 

ḇešinci tülḇetar posti kara˜đulu 

[karadonlu] ḇaḇa 

altinci posti kamber ali sultan 

yeđinci mehmeđar [mihmandar] posti 

izri [Hızır] aleihiselam 

seχisci posti šah˜kul hacëm sultan  

đokuscunci meiđan posti zahar˜ismil 

[Sarı İsmail] šah 

onci kurḇanci posti hazreti ibrahim ḇaḇa 

onbirci ayak posti şah avđal musa sultan 

oniχici kafeci posti šahi šazeli sultan 
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Resim 9: C5'ten örnek 

Resim 10: C5'ten örnek 

 

 

(Resim 9) 

[1] murši|tëm : al|ah : hu 

[2] mühüp | eflat-i | ali : ηνε [dir] 

[3] niyas | ederëm hu | đost 

[4] eyvalah ya | đost hu 

[5] αλογο ηνε [attır, at idi] 

 

 

(Resim 10) 

[1] đar 

[2] horosan 

[3] muršit 

[4] gaiḇ 

[5] çirak 

[6] ay (!) 

[7] erenler 

[8] meyđan˜taš 

[9] baba çiraχ 
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       Resim 11: C1'den örnek 

[Üst kısım Arnavutça] 

*** 

 

nefez-i pir sultan 

đerđëm çoktur kangisëne yanayim  

yine tazelendi yurek yaresi, hu hu 

men ḇu đerđe kande çare ḇulayim 

meǵer đost elënden ola çaresi, hu 

uzum [uzun] boyli menëm servi 

çinarëm  

yureγëme ḇir ođ đuşti yanarëm, hu 

 

 

 

Resim 12: C1'den örnek 

 

 

 

    Resim 13: C2'den örnek 

[12] yā ʿalī; yā 

ḥasan; yā ḥüseyn 

hī [hū] dost 

*** 

tercüman(-i) 

meydan-tāş 

[meydan taşı] 

bism-i şāh allāh 

dostı ḥāzër  ġāyib 

erenler 

ʿayin-i cimʿë 

erenlere ʿaşḳ olsun 

*** 

tercümān-i ḳazān 

[13] amanet 

kųlak 

šeryate [şeriatta] 

mųfkim ol 
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tarikate [tarikatta] 

haberđar  

ol marifeten 

[marifette] peyiđar 

ol 

hakikate 

[hakikatte] θabit 

kadem ol 

ve selam. 

 

 

 

Resim 14: C1'den örnek 

baba muhar(r)em [Başlık Arap 

harfli] 

bihuđe varmaya hey canëm bilbil 

aškilen arabul murşiđ-i ḱamil 

hak muhamet ali erḱanëni ḇil 

aşkilen ara bul murşiđ-i ḱamil 

hak teala kurđi ḱelam-i kađim 

aşkilen ara bul murşiđ-i ḱamil 

ađemđe ḇuyurđi ahsenul takvim 

aşkilen ara bul murşiđ-i ḱamil  

sanma bu esrari ḇilir munecim  

aşkilen ara bul murşiđ-i ḱamil 

cihanën varlëγi nefs-i emare 

aşkilen ara bul murşiđ-i ḱamil 

 

[Ergirili Muharrem Mahzunî 

Baba’nın Türkçe bir nefesinden ] 
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XX. YÜZYIL HOKAND KADIN ŞAİRLERİ

NİSÂ VE HÂNÎ’NİN ESERLERİNDE 

İLÂHÎ YÂR TASVİRİ  

Selimakhon Eşonova 

GİRİŞ  

Özbekistan, bilindiği üzere, bağımsızlık kazanana kadar ilk önce 

Rusya İmparatorluğu, akabinde ise Sovyet yönetiminin çeşitli siyasî baskıları 

altında kalmıştır. Bunun neticesinde ise Özbek toplumunun aydın sınıfının 

vekillerinin bazıları katledilmiş, bazıları sürgüne gönderilmiş, bazıları da 

vatanını terk etmek zorunda kalmıştır. Nisâ takma adıyla şiirler yazan 

Âyimnisâ İbrahim Hoca Kızı (1879-1966) ve Hânî takma adıyla bilinen 

Mirza Meryem Hanım Ubeydullah Han Kızı (1884-1967), böyle mazlum 

kadın şairlerdendir (Eshanova, 2007: 264-290; Eshonova, 2006: 6-7, 18-21, 

26-36,; Eshonova, 2003: 64; Eshonova, 2003: 88-89; Eshonova, 1999: 29; 

Eshonova, 2000: 126-132; Eshonova, 2001: 120-121; Eshonova, 2005: 43-

46). 

Takma adını kendi isminden alan Âyimnisâ, 1879 yılında 

Özbekistan’ın Fergana Vilayeti Hokand şehrindeki Ak Mescit köyünde 

dünyaya gelmiştir. İlk eğitimini okul öğretmeni olan kendi annesi 

Aydınnisâ’dan almış, Arapça, Farsça ve klasik edebiyat öğrenmiştir. 

Şiirlerindeki “Gece gündüz şükret, ey Nisa! Nakşibend’e sen oldun mürid!” 

gibi satırlarıyla kadın şairin Nakşibendiye tarikatının mensubu olduğu 

anlaşılmaktadır. Ancak hangi mürşit aracılığıyla ve ne zaman tarikat yoluna 

girdiği konusundaki bilgiler mevcut değildir (Mamathocaeva, 1992: 18; 

İbodinov, 1995). 

 Dr., Özbekistan Bilimler Academisi Ebu Reyhan Biruni Şarkşinoslık 
Enstitüsü, salima_khony@mail.ru. 
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Sovyet dönemindeki siyasi baskılardan dolayı 1927 yılında 

Âyimnisâ, kendi ailesi ile Suudi Arabistan’a göç etmiştir. Mekke, Medine 

şehirlerindeki İsfere tekkesinde, Tayf ve Tebuk şehirlerinde ikamet etmiştir. 

1960 senesinin ilkbaharında oğlu Abdullah Hoca, Ürdün’ün başkenti Amman 

şehrindeki üniversitelerin birinde Kur’an ilminden ders vermeye davet 

edilince oraya taşınmış, ancak büyük oğlu Muhammed Hoca bazı 

nedenlerden dolayı Ürdün’e taşınamamıştır ve 1941 yılına kadar yazışarak 

irtibatta kalmışlardır. Ancak onlarla yüz yüze görüşme fırsatı olmadan 1966 

yılında 83 yaşında Amman devletinde vefat etmiştir (Madaminov, 1996). 

Nisâ’nın günümüze kadar 1914-1915 yılları arasında kaleme alınan 

toplam 6665 satırdan oluşan iki el yazma divanı ve yakınlarına yazdığı 23 

nesrî ve nezmî mektupları ulaşmıştır. Bu mektuplar, kadın şairin 

Özbekistan’daki torunlarının ellerinde bulunmaktadır. Arabistan’daki 

torunları hakkında şimdilik ayrıntılı bilgilere sahip değiliz (Eshonova, 2006: 

6-7, 26-29; Eshonova, 2003: 64). 

Nisâ’nın arkadaşı olan Hânî’nin asıl ismi Meryem Hanımdır. Erkek 

kardeşine mirzalık işlerinde yardım ettiği için adına “Mirza” unvanı da 

eklenmiştir. Hânî, Hokand civarlarındaki Âyimçakır köyünde dünyaya 

gelmiştir. Seyyidlerden olan dedesi Mirza Kalandar, Müşrif takma adıyla, 

Mirza Eyüp ise Behcat takma adıyla şiirler yazmışlardır. Onlar Hokand Hanı 

Emir Ömer Han döneminde ünlü şair, tarihçi ve hattatlardandır ve Kitabdar 

görevinde bulunmuşlardır. Dedelerinin bu görevlerde bulunmaları sebebiyle 

daha sonra onların torunları Kitabdarov soyadını almışlardır (Hânî, 1953-58, 

Raufhon, 1973: 204; Kayyumiy, 1998: 291-293; Eshonova, 2006: 18-21, 29-

36).1 

Hânî’nin babası Mirza Ubeydullah Kitabdar 7 defa hac eda eden 

kişilerden, annesi Mesture Banu da aydın kadınlardan biridir. Hânî kendi 

ailesinde eğitim alıp Arapça ve Farsça dillerini, hüsnühat ve inşayı iyi 

düzeyde öğrenmiştir. Torunlarının verdiği bilgilere göre Meryem Hanım 4-5 

yaşındayken dervişler şiirler okuyarak gelirler. Tesadüfen onun evinin 

önünde cezbe halinde çember kurarak zikir yapmaya başlarlar. Bu durum 

küçük çocuğun da şuuruna inerek o da çembere katılır. Böylelikle Allah’ın 

                                                             
1 Hânî'nin kendi pasaportu (Maryamoy Kitobdorova, doğum tarihi 1884. VIII 

– SCH No: 560919. Tacikistan SSR, Şahrituz İçişleri Müdürlüğü tarafından 21 Ekim 

1957 tarihinde düzenlenmiştir. İkamet adresi: Tacikistan SSR Şahrituz ilçesi Akaltın 

köyü). T. Saidov ile özel sohbetlerden. 
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ismi ve aşkı onun kalbine yerleşmiştir. Kadın şairin şiirlerinde “Anneden 

doğduğum an Sen’in aşkınla yandım”, “Yetmez haddi belagat başka dost 

bulmaya” diyerek daha küçük yaştayken Allah’ın aşkıyla yandığını birçok 

defa dile getirir. Bu aşk daha sonra Mirza Meryem Hanım’ı mürşidin 

dergâhına ulaştırır. Kadiriye tarikatına mensup şeyh Seyyid Masum Han bin 

Seyyid Muhyiddin Hoca’ya mürid olur. Bu nedenle tıpkı Nisâ gibi Hânî de 

Sovyet döneminde siyasi baskı altında hayat geçirmiştir. 1957 yılında hicret 

amacıyla birkaç arkadaşıyla yola çıkmış ancak Tacikistan’ın sınırlarını 

geçmeyi başaramamış ve yaklaşık 10 yıl boyunca o civarlarda ikamet 

etmiştir. Fakat arzusuna kavuşamadan 1967 yılının Aralık ayında 

Tacikistan’ın Kurgan Tepe vilayeti Cilli Göl ilçesi Uzun Evliya köyünde 83 

yaşında vefat etmiştir (Alaviya, 1973: 200-220, Qodirova, 1989: 30; 

Raufhon, 1994: 170-174). 

1958’de kadın şair, yazdığı şiirlerinden divan oluşturmuştur. Onun 

7154 mısradan oluşan divanı, 10 adet şiir koleksiyonu, İmam Hasan ve İmam 

Hüseyin’e ithaf edilen 800 mısradan oluşan şiirsel destanı, 3000 mısradan 

oluşan Nazimbek ve Kazimbek adlı destanı, 19 tane nesrî ve şiirsel mektupları, 

toplam 12519 mısradan oluşan edebi mirası günümüze kadar ulaşmıştır. 

Mezkûr saydığımız edebi miras şu an kadın şairin torunları ve hayranlarının 

ellerinde, Özbekistan Bilimler Akademisi Alişir Nevai Devlet Edebiyat 

Müzesi’nde, Hokand şehrindeki Gafur Gulâm Edebiyat Müzesi’nde 

bulunmaktadır (Raufhon, 1994: 9-10, 170-174; Hânî, 1994: 170-174; 

Eshonova, 2003: 88-89). 

XX. yüzyılda Hokand’da yaşayan Nisâ Nakşibendi, Hânî ise Kadiri 

tarikatının mensupları olan mutasavvıf kadın şairlerdir. Onların 

divanlarındaki şiirlerin çoğunluğu tasavvuf mazmununu ve amacını 

aydınlatmaya hizmet etmiştir. 

Herhangi bir yazarın kalemine güç veren şey aşktır. Duygularını 

sanatsal bir şekilde ifade eden unsur ise tasvirdir (İshokov, 1978: 33). 

Tasvirlerin ifadesi, yüzyıllar boyunca kendine özgü bir betimleme dizgesini 

oluşturmuştur. Bu dizgeye dikkat edilecek olursa, ondaki esas tasvirlerin, 

lirik kahraman olan âşık ve onun duygularından, maşuka ve onun tavsifi, 

onların buluşmasına engel olmaya çalışan düşman ve onun kumpaslarından 

oluştuğuna, onların da tabiat hadiseleri, çeşitli hayvanlar ve nesnelerle tasvir 

edildiğine tanıklık etmek mümkündür. Kendine özgü anlamlara, kurallara ve 

özelliklere sahip olan klasik edebiyat, özellikle gizli anlamları sanatsal bir 
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şekilde ifade eden tasavvuf şiir sanatına özgü imgeler dizgesi, yalnızca diğer 

toplumların şiir sanatından değil, İslâmî şiir sanatının diğer türlerinden de 

farklılık arz etmektedir. (Mirhaydarov, 1980: 32-33; Umrqulov, 1982: 17; 

Prigarina, 1983: 101). 

Bilindiği üzere Hicri VII. yüzyılda zahitlik şeklinde başlayan 

tasavvufî akım, gelişerek sonraki yüzyıllarda âriflik aşamasına ulaşmıştır. 

Hicri VIII. yüzyılda Rabia Edeviye ve Mansur Hallaç’ın Allah’a yönelen aşk 

mısralarından başlayarak şiir sanatı, mutasavvıf şairlerin kendini ifade etme 

konusunda önemli araç haline gelmiştir (Filştinskiy, 1983: 222-224). 

Böylelikle XV. yüzyıla gelince ilahî yar aşkıyla yanan âşıkların şiirleri, 

mahsus imgeler aracılığıyla artık büyük bir tasavvuf edebiyatını 

oluşturmuştur (Komilov, 1996: 156; Filştinskiy, 1983: 224-225). Tasavvuf 

şiir sanatının amacının merkezinde yüksek sanatsallık ile tasavvuf felsefesini 

ve sufîlerin betimlenmesi zor olan ruhsal hallerinin imkân kadarıyla makul 

mukayeseler ve simgeler vasıtasıyla sade ve anlaşılır bir şekilde ifade 

edilmesi ayrıca önem arz eder (Bertels, 1965: 109; Prigarina, 1989: 94-95). 

Ancak imgeler ve simgeler, sanki anahtar olup onların anlamından haberdar 

olmayan okuyucuya tasavvufî şiir duygusal bir etki bırakır, fakat onun felsefî 

mahiyetini anlamayabilir (Rubtsov, 1991: 37). 

Belirtilmesi gerekir ki, genellikle hem cismen hem de ruhen çeşitli 

zorluklara dayanabilen erkekler tasavvuf tarikatlarına mensup olmuşlardır. 

Ancak tarikat zorlukları ne kadar güçlü olsa da tasavvufta gelişen ruhsal 

duygular kadınların latif doğasına da uygundur. Bu nedenle “Ne zaman ki 

kadın, Allah yolunda erkekler gibi davranırsa ona artık kadın denmesi 

mümkün değildir”, yani ona artık “âcize” veya “zayife” denmez (Şimmel, 

2000: 330). Rabia Edeviye (VIII. yy), Fatıma Vadiye (XI. Yy.), Mesture 

Hanım (XV. yy.), Bibi Hadice (XVI. yy.) gibi veliye, mürşide kadınlar da 

tasavvuf dünyasında belirli dereceler kazanmışlardır. Özellikle XX. yüzyılın 

tarikat temsilcilerinden Nisâ ve Hânî’nin hayatı istisna değildir. 

İlahî aşk ekseninde dönen tasavvuf şiir sanatındaki yar tasviri 

incelendiğinde mutasavvıf şairlerin yar imgesine dikkat edilecek olursa, “el-

mecâzu kantaratü’l-hakikat” tanımına göre lirik kahramanın duyguları önce 

yakışıklı Nasranî oğlan veya zenci Hintliye olan aşk ile tasvir edilmiştir. 

Zaman geçtikçe mezkûr karakter kadın tasvirine dönüşmeye başlamıştır. 

Ancak ilk dönemlerde güzel kadın Hakk’a ulaşma yolundaki engel olarak 
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algılanmıştır. Daha sonra Allah’ın cemalinin tecellisi olarak ilahi yâr 

imgesine dönüşmüştür. 

Yar, kadın şairlerin eserlerinde yakışıklı erkek olarak tasvir 

edilmiştir. Öyleyse mutasavvıf kadın şairlerin eserlerinde ilahî yar nasıl 

resmedilmiştir? Bu durumda iki nokta vurgulanmalıdır:  

1. Mutasavvıf kadın şairlerin lirik kahramanı, doğrudan Allah’a 

müracaat etmektedir. 

2. Hz. Peygamber, mahbub-i matlup olarak tasvir edilmektedir.  

Bu üslup, eserlerde paralel, seri ve ayrı ayrı kullanılmıştır (Şimmel, 

2000: 330-332). Bu tür ifade üslubu kadın şair Nisâ’nın eserlerinde de 

belirgin bir şekilde görülmektedir: 

Ya Resul, ravzanıza canı feda eyleyip gideyim, 

İşbu dünyadan gönlü terk ederek gideyim, 

Ben fakiriniz “şey’en lillah” diyerek gideyim, 

Bu garip ve yoksulluğumdan ah-u vah eyleyerek gideyim, 
Tüm dertten bu elif boynumu duta eyleyip gideyim. 

Ya Rab, aşkın şarabını muhabbetten içerler, 

Bahçe-i mülkten hanümanımdan geçerler, 

Merkeb-i lütfun ile Beytü’l-Mübarek’e ulaşırlar, 
Kabetüllah aşkını gönle yerleştirip gideyim (Divân-ı Nisâ, vr. 187a, 

b. Buradan itibaren DN). 

Hânî’nin eserlerinde bu durum aşağıdaki şekilde tasvir edilmektedir: 

Tüm dertlerden saf eyle can-u zarım Birubar, 

Dil açayım hamd-u senaya Hazret-i Perverdigar, 

Bir an önce pervaz edeyim evine artık gücüm yok bi-medar, 

Ten nizar-u dil figar, hacet sorarım zor-zor, 
Şevk-i Kâbe ile eylemek isterim kalbimin iplerini. 

Lütuftan verdin bana aşk camını, 

Belagat sınırına ulaşmadan meşgul ederek kalp şahını, 
Görmeye muhtaçtır habib-i hasın yüzünü, 

Ezmiştir nuru şevki iştiyakı canını, 

Kurb-i Hazret ile eylemek isterim saf kalbimin iplerini (Divân-ı 

Hânî, vr. 146b. Buradan itibaren DH). 

Aşk, genellikle kadın şairlerin eserlerinde yakışıklı genç erkek 

imgesiyle izhar edilip mecâzî anlamda idrak edilmektedir. Mecaz ise 

hakikate ulaştıran köprü olarak hizmet etmektedir. Nisâ ve Hânî ise ilahî aşka 
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ulaştıracak köprü olan mecâzî aşka da sabredemeden aşk-i hakikîye yakın 

olmayı ilahî âşıkları olan Allah’a yalvarmaktadırlar: 

Ki bu âsî Nisâ’nın ricası şudur Sana, ey Rab! 

Gerçek aşk ver, ilticası şudur Sana, ey Rab! 
Mecaziden uzak tut, duası şudur Sana, ey Rab! 

Visaline yakın et, istediği şudur Sana, ey Rab! 

Gözümün yaşlarını aşkın ile ey Rab, cu-i bar et, 
Başıma yağdırıp rahmet bulutun âb-i şar et (DN, vr. 157b). 

Hânî’nin eserlerinde ise bu durum şöyle tasvir edilmektedir: 

Daim talebimdir muhabbet-i has, 

Ulaşmak talebe ba-sidk-i ihlas, 
Ne zamana kadar tutulacaktır mecazını pas, 

Elbette ulaşacaktır hakike bi-has, 

Menzile ulaşır hasların hası (DH, vr. 30b). 

Mezkûr mısraların anlamlarına dikkat edilirse kadın şairlerin Allah’a 

olan gerçek aşklarını Hz. Peygamber timsaliyle ifade ettikleri 

anlaşılmaktadır. 

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) mutasavvıf kadın şairlerin şiirlerinde ilahî 

yar olarak tasvir edilmesinin sebepleri araştırılacak olursa, bilindiği gibi, 

tasavvuf literatüründeki vahdeti vücut nazariyesine göre Hz. Peygamber’in 

ruhu el-hakikatü’l-Muhammediye, aslında varlığın mahiyetini oluşturup 

Âdem aleyhisselam’ın yaradılışındaki sır, nurların nuru, sırların sırrı ve 

ruhların ruhudur. Sûfînin ona yönelik münasebeti, parçanın bütünle ilişkisi 

gibidir (Turar, 1999: 130, Trimingem, 1989: 136). Tasavvuf edebiyatında 

“Ey Âdemoğlu, elbette ki Ben gizli bir maden idim, kendimi aşikâr ederek 

tanınayım diye irade ettim ve tüm insanları yarattım”, “Sen olmasaydın 

gökyüzünü yaratmazdım” gibi kutsi hadisler zikredilmektedir (Hadisi qudsiy, 

1998: 8; Turar, 1999: 139-140). Hz. Muhammed’e (s.a.v.) ise “Ben ilahî bir 

nurum ve tüm nesneler benim nurumdan yaratılmıştır” gibi hadisler nispet 

edilmektedir (Trimingem, 1989: 136). Bu açıklamalardan hareketle şu 

sonuçlar çıkarılabilir: “Allah, kendi ruhunu, nurundan bir ruh (nur) 

yaratmıştır. Bu, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) nurudur ve o zat-i şerifin 

nurlarından tüm âlem ve insanı yaratmıştır. Zaten sûfî edebiyatında Hz. 

Muhammed (s.a.v.), kâmil insan, parçadan bütüne ulaştıran, yani Allah’a 

ulaşmanın bir aracı olarak görülmektedir. Bu nedenle o, herhangi bir sûfî 

tecrübenin mahiyeti sayılmaktadır” (Trimingem, 1989: 135-136). Bu 

açıklamalar, ulema arasında çeşitli tartışmalara da yol açmıştır (Sancarlı, 
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2001: 39-60), ancak yine de o sûfî edebiyatının en önemli simgelerinden biri 

olmuştur. Böyle şiirlerin belirgin örneklerini kadın şair Nisâ’nın eserlerinde 

de bulmak mümkündür: 

İlahim kendi nurundan o Muhammed’i bina eyleyip 

Getirdi işbu dünyaya zemini müşkisa eyleyip 

Senemler baş eğerek o takı Kisra zir-u pâ eyleyip 

Cihana yakıp iman ışığın ziya eyleyip 
Kaç zulmet ehlin gönlünü nur-i safa eyleyip (DN, vr. 48a). 

Hânî’nin eserlerinde ise bu durum şöyle tasvir edilmektedir: 

Bu âlemin binasına erur nur-i cihan bais 

Cihanı ziynet, arayışa şüphesiz bais 
Ki hatmü’l-mürselin sultandan ne aşikâr etmek 

İçin zemin gök bina etti nebiyi ins ve cin bais (DH, vr. 35a). 

Aynı zamanda her iki kadın şair, aşk, hasret, umut ve ıstırap 

duygularını eserlerinde iştikak sanatıyla orijinal redifler aracılığıyla daha da 

etkili bir şekilde ifade etmişlerdir. Mesela Arapça hemide (övmek) fiilinin 

“Ahmed” (çok övülen), “Muhammed” (övülen), “Hâmid” (öven), “Mahmud” 

(övülen) gibi şekillerini redif olarak kullanmışladır. Böylelikle Hz. 

Muhammed’in (s.a.v.) Kur’ân-ı Kerim’de zikredilen sıfatları, bu rediflere 

uygun olarak tasvir edilmiştir. Nisâ’da: 

Yandırıp firakınız, yaktı iştiyakınız, 

Kimden sorayım visaliniz ey Ahmed, Muhammed? 
Çıkarsam sorarak sahra ve çöle, Size canım feda ey Resul, 

Ben ümmeti zor ve melül ey Ahmed, Muhammed! (DN, vr. 19b – 22a) 

Hânî’de: 

Erir vird-i zebanım ey Muhammed Hâmid-u Mahmud, 

Kalbimde ışıklar, Muhammed Hâmid-u Mahmud, 

Gece-gündüz nâle ile düşünürüm, 

Feda olsun bin can-u imanım ey Muhammed Hâmid-u Mahmud! 
(DH, vr. 46b – 47a) 

Lirik kahraman âşığın ıstırapları da benzer imgenin arka planında 

gösterilmektedir. Bilhassa Nisâ’nın şiirlerinde yar dergâhının âşık için kutsal 

olan kapısı, yar hasreti, yarın köpeği, yara ulaşma yolundaki engeller gibi 

geleneksel tasvirler vasıtasıyla lirik kahramanın visal arzusuna ait duyguları 

yorumlanırken, mahbubunun Hz. Muhammed (s.a.v.) olduğu beyan edilir: 
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Ulaştırırsa Tanrı beni ravza-i Resule keşke, 

Ulaşırsa o kapıya koyayım bu başımı, 

O kapıda kuş gibi neva eyleyip 

Ki köpekleri ile avlayayım olup yoldaş, 

Rakip eğer oraya da gidecekse 
Nâle yaparak edeyim ben ifşa (DN, vr. 122ab). 

Hânî ise eserlerinde rüzgâr tasviriyle kendi aşığına mektup 

göndermek yöntemine sık sık başvururken, özgün bir şekilde o mektupları 

mahbubu olan Resul-i Ekrem’e iletmektedir: 

Ey rüzgâr, gidersen sultan-ı hakanıma arz et lütfen, 

Kalp hasretinden can üzerine cananıma arz et lütfen 
Ben esiri derdi bi-dermanın durumundan bir an önce haber alsın 

Hazreti Peygamber-i ahir-i zaman canıma arz et lütfen 

Kalbimdeki dert ve sitemlerden ne zaman kurtulacağım? 

Seyyid-i Mâh-i Arap, şah-i Acem, Han’ıma arz et lütfen (DH, vr. 91b 
– 92a). 

Bilindiği gibi klasik edebiyatımızda “pir-i mugân” ve “deyr piri” gibi 

tasvirler mevcuttur. Kadın şair Nisâ’nın şiirlerinde bu tasvirler 

genelleştirilirken Hz. Muhammed (s.a.v.) “aşk piri” kadar yüceltilir: 

Aşk camında aşk piri içti Muhammed, 

Miraçta o Ahmed sözane eyledi raks (DN, vr. 127b). 

Kaynaklara göre tarikatta salik belirli bir dereceye ulaştıktan sonra 

dünyevi mükâfattan vazgeçerek uhrevi mükâfattan da vazgeçmekte ve ancak 

ilahi aşk ile yaşamaktadır. Kadın şair Nisâ’ da bu durumu keşfetmiş gibi 

selefi Rabia Edeviye gibi cehennem korkusu ve cennet arzusundan 

vazgeçerek vasl-ı hakiki umuduyla yanmaktadır. Kaleme aldığı eserlerinde 

bu belirgin bir şekilde görülmektedir: 

Rabbim, bir incisin benim için candan leziz, 

Can ne olur ki belki de imandan leziz. 

Aşk camında zehri içersem, 
Cennet içre şekeristandan leziz. 

Olmayacaksa Firdevs’te vesli onun, 

Olmayacak o bana zindandan leziz (DN, vr. 74ab). 

Hânî’nin eserlerinde ise bu durum şöyle tasvir edilmektedir: 

Soğudum âlem ehlinden vererek yarı inayetin, 

Belagat haddine yetmeden ulaşmış hidayetin. 

Ne cehennem korkusu basar beni ne de cennet arzusu, 
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Hacetimi reva et, senden başka Hacetberarım yoktur (DH, vr. 104b 
– 105a). 

SONUÇ  

Sonuç olarak ifade edilebilir ki tasavvuf edebiyatında maşuk yani 

ilahi yar denildiğinde doğrudan Allah anlaşılmıştır. Mutasavvıf şairler, 

şiirlerinde onu güzel bir kadın olarak, mutasavvıf kadın şairler ise onu 

Allah’ın tanıtılmasına, dünyanın yaratılmasına neden olan Allah’ın sevdiği 

peygamberi Muhammed (s.a.v.) imgesiyle tasvir etmişlerdir. 
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BİR TÜRK RÖNESANSI OLARAK SUFİLİK 

Şahin FİLİZ 

1.  GİRİŞ  

Tavır, eda, konuşma, anlama, dünyayı yorumlama ve dünya 

görüşünü şekillendirme bakımından filozoflarımızdan bazılarının kökenleri 

tartışılsa da bizim düşünürlerimizin Türk filozofları olduğunu vurgulamamız 

gerekmektedir. Çünkü 12. ve 16. yy. arası gerçek bir Türk Rönesans’ıdır. 

Hallac-ı Mansur’dan, Ahi Evren’e, Seyit Nesimi’ye, Yunus Emre’den, 

Fuzuli’ye, Pir Sultan Abdal’dan, Şeyh Bedrettin’e ve Otman Baba’ya kadar 

pek çok Türk filozoflarının 400 yıl süren Türk Rönesans’ında önemli 

katkıları olmuştur. İslam dünyası 9. Yüzyıl ile 12. Yüzyıl arasında küçük 

Rönesans yaşamıştır. 9. yüzyıl başlarından itibaren İslam dünyası Antik 

felsefeyle tanışmıştır. Antik felsefeye ait pek çok eseri Arapçaya, 

Süryaniceye ve sonra Türkçeye kazandırmışlardır. Antik felsefe İslam 

dünyasında yeniden hayat bulmuştur. Artık İslam dünyası yepyeni bir felsefe, 

bir medeniyet perspektifi ve bir dünya görüşü ortaya koymuştur. İslam 

dünyası tanrı merkezli, din merkezli bir görüşten, insan merkezli bir görüşe 

doğru evrilmiştir. Edebi eserler yazılmaya başlanmıştır. Edebiyatçılar, 

şairler, sanatkârlar, yazı ustaları, bilim insanları, filozoflar ortaya çıkmıştır. 

Bu yeniden doğuş olarak adlandırılmıştır.  

12. yüzyılda İslam dünyası hem içeride hem de dışarıda pek çok

felaketle karşı karşıya kalmıştır. Bu bir kafa karışıklığını beraberinde 

getirmiştir. Selçuklularla birlikte yeniden bir Rönesans’a doğru açılmak gibi 

koşullar ortaya çıkmıştır. Bu koşulları en iyi şekilde algılayan ve 

değerlendiren Türk filozofları olmuştur. Bu dönemde artık Türkler İslam 

dünyasının yitirmiş olduğu Rönesans’ı Anadolu’dan ateşlemeye 
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başlamışlardır. Türk filozoflarıyla beraber Anadolu Rönesans’ı ortaya 

çıkmıştır. Türkler Anadolu’da bu Rönesans’ı insan merkezli bir Rönesans’a 

döndürmüşlerdir. Türk filozoflarının dünya görüşü, insan merkezlidir, iç 

arınmayı esas alırken aynı zamanda içindeki kötülüklerle mücadeleyi temel 

almışlardır. Diğer taraftan da asla pasif, kendi içine çekilmiş, tembel bir 

tasavvuf anlayışını ileri sürmemişlerdir.  

12.-16. yüzyıllar arasında Türk Rönesans’ını yaratan Türk 

filozoflarının ortak özellikleri arasında ahlak, insan, dinin 

Anadolulaştırılması bulunmaktadır. Ayrıca her bir Türk filozofu burada 

Antik çağdan ve İslam dünyasından mutlaka bir filozofu, bir felsefe sistemini 

veya Batıni bir görüşü kendilerine rehber edinmişlerdir. Bu yüzyıllardaki 

Türk Rönesans’ı Osmanlının kuruluşunun çekirdeğini oluşturmuştur. Bizi 

kendi tarihimizde karanlıklara iten, Türk filozofları ile ilgili 

önyargılarımızdır. Bu önyargılarımızın ne yazık ki pek çoğu bilimsel temele 

dayanmamaktadır. Bilgi temeline dayanmayan önyargılarla aydınlanmanın 

olması mümkün değildir. Ve bu şekilde karanlıklara gömülmüş bir figürle 

karşı karşıya kalınmaktadır. Batılılar en sıradan insanlarını bile toplum önderi 

olarak kabul ederken kendi filozoflarımıza hep yan gözle bakıp, gerçek dışı 

ve kulaktan dolma eleştirilerde bulunup, onlara hak ettikleri değeri 

vermeyerek kendimize en büyük kötülüğü yapmış oluyoruz. Kendi 

filozoflarımıza böyle yaftalamalar ve koşullanmalar ile baktığımız için ne 

yazık ki kendi düşünürlerimizi ve düşünürlerimizin bize miras bırakmış 

olduğu pek çok birikimi gelecek nesillerimize aktaramama tehlikesiyle karşı 

karşıya kalıyoruz.  

2.  FELSEFİ ARKA  PLAN 

Eşit kesitlerle olmasa da felsefe tarihini belirli kısımlara 

ayırdığımızda, her dönem felsefe için yeni bir paradigma ile anılmıştır. Daha 

doğrusu felsefe tarihinin her dönemi, o döneme özgü baskın bir 

paradigmanın, sorunun, problemin, araştırma ve soruşturma konusunun 

damgasını taşımıştır. Bununla birlikte felsefe tarihinin çok daha belirgin 

kırılma yaşadığı çağlar vardır. Hatta bu çağlar, insanlık tarihinin dönüm 

noktasıdır. Örneğin, Antikçağın yalnız kendisi değil, Sokrates sonrası 

dönemi de bir dönüm noktası, kırılma çağıdır. Tam da bu nedenle, Antikçağ 

felsefesi mirasını Yahudi, Hıristiyan ve İslam dünyasına bıraktığı IX. yüzyıl, 

sıradan bir tarih değil, insan düşüncesinin ve kültürünün belirleyici değerler 
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dizisi olmuştur. Ortaçağ, olumlu ve olumsuz tüm yönleriyle bu yüzyılda 

kendini iyiden iyiye ortaya koymaya başlamıştır. 

Antikçağ Yunan felsefesinden alınan bu miras, doğa bilimlerine dair 

yapıtlar başta olmak üzere felsefi yapıtların önce Süryaniceye ardından 

Arapçaya çevrilmesiyle İslam dünyasına intikal etmiştir. İslam felsefesi tarihi 

IX. Yüzyılın başı ile XV. Yüzyıl arasında yer alır. 600 yıllık İslam felsefesi 

tarihinin dönüm noktası ise, “Farabicilik Çağı” (Filiz, 2020: 207-227) olan 

IX. ve X. Yüzyıllardır. Bu iki yüzyıllık dönüm noktası (Kraemer, 1992 & 

Leaman, 1996)’a göre, aynı zamanda “İslam Rönesansı” diye bilinir.  

Rönesans dönemine adı verilen Türk filozofu Farabi (ö. 950), aynı 

zamanda bir rasyonel mistik olarak kendinden sonraki filozofları derinden 

etkilemiştir. Aristoteles’ten sonra “İkinci Öğretmen” olan Farabi’nin Türk 

Hümanizmi’nin fikir babası olduğunu söyleyebiliriz. Edward Said, 

hümanizmin İslam’daki varlığı için Farabi felsefesinde bir temel 

bulunduğunu söyler. Farabi, yönetimin başında peygamber olan ya da ondan 

esinlenen bir evrensel politikadan söz eder. Tüm özneler ona göre bir 

düşünme süreci ve etik eylem için Tanrı’ya bakmalıdır. Bunlar, Farabi’nin 

“el-insaniye” yani hümanizm kavramıyla halklar ve uluslar arasındaki 

sınırların ötesine bağlı olduğunu düşündüğü bir toplumun araçlarıdır. 

(Daiber, 2013: 293-310). “Hümanizm” soyut bir kavram olarak Batı 

Rönesansı yapıtlarında hiç geçmemesine karşın (Daiber, 2013:293-310) 

İslam Rönesans’ı yapıtlarında hümanizmin karşılığı olarak “el-insaniye” 

kavramı geçer. (Filiz, 2014). 

İtalyan Rönesansı ile İslam Rönesansı’nın ortak ilgi alanı etiktir. 

Bireycilik, insan onuru ve insanlık hakkındaki kozmopolit düşünceler etiğe 

olan ilginin devamıdır. İlk İslam filozofu unvanına layık görülen Ebu Yakup 

İshak el-Kindi (ö. 873), Antikçağ bilimlerine ve felsefelerine “Ulumu’l-

Evail” yani “Öncekilerin İlimleri” adını vererek hümanizmle ilgili ilk adımı 

atmıştır. Kindi’ye göre eskilerin ilimleri tüm insanlığın ortak mirasıdır. İslam 

hümanizmi bu noktadan itibaren gelişecek ve sistemleşecektir.  

Farabi, “Mutluluğun Kazanılması”(Tahsilu’s-Saade), Hıristiyan 

öğrencisi Yahya b. Adi (ö. 974)’nin “Karakterlerin Eğitilmesi” (Tehzibu’l-

Ahlak), Ebu Hayyan Tevhidi (ö. 1023)’nin “Dostluk” (Risale fi’s-Sadaka ve 

Sadık), İbn Miskeveyh (ö. 1030)’in “Karakterlerin İyileştirilmesi” 

(Tehzibu’l-Ahlak), Rağıb el-Isfahani (ö. XI. Yüzyıl)’nin “Yüksek Hukuka 

Giden Yol” (Ez-Zeria ila Mekarimi’ş-Şeria), Temiz Kardeşler (Ihvan-ı 
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Safa)’in Resail’i (Filiz, 2014) İslam Rönesansı içindeki hümanizmin belli 

başlı klasik kaynaklarıdır. 

Mantık ve akıl, insanlığı birbirine bağlar ve rasyonel ruha ve kutsal 

güce tapan her bireyi, rasyonel bir şeyi paylaşan tüm insanları mükemmelliğe 

(kemal), dostluğa (mahabba), sevgiye (teveddüd), şefkate (tahannun), 

inceliğe (rafet) ve iyiliğe (rahme) mecbur eder. Böyle bir hümanizm (el-

insaniye), tüm varlıkları aynı aileye ait tek ve aynı topluluk olarak birleştirir. 

Burada İtalyan hümanist Giovanni Pico della Mirandola’nın ifadeleriyle 

benzerliklere dikkat çekmek gerekir. 1486’da, daha 24 yaşındayken, etik 

olduğunu vurguladığı “İnsanın Onuru Üzerine Söz” (Oratio Hominis 

Dignitate) adlı, insanların kendini geliştirmesinin bir yolu ve evrensel bir 

insanlık bağı olarak felsefi düşünme kitabını yazmıştı (Daiber, 2013: 293-

310). 

İslam hümanizmine dönelim. İslam Rönesans’ı dünya uygarlıklarına 

büyük bir katkıda bulunmuştur. Joel L. Kraemer bu tezi daha ileri götürür: 

“İslam çevirileri meşhur İtalyan Rönesans’ının bütünleyicisidir. Eğer IX. Ve 

X. Yüzyıllardaki İslam Rönesans’ı olmasaydı, XII. Yüzyılda Avrupa 

Rönesans’ı olmazdı. Yine bu Rönesans olmasaydı bir İtalyan Quattrocento 

Rönesans’ı belki olmayacaktı. Antik Grek kültürü İslam medeniyetinin 

gelişmesinde derin bir etki yaratmıştır. Büveyhiler Dönemi, kültürel diriliş 

dönemidir. İslam Rönesans’ı Helenistik ve Greko-Romen çağın kültürel 

mirasının bilinçli bir devamıdır.” (1992: XVIII, XIX, XXIII; ayrıca Mez, 

2014:270 vd.). 

Bu hümanist İslam filozofları, Antikçağdan yapılan çeviriler yoluyla 

çağın paradigması olan ve bağlı bulundukları İslam’a ait kavramlara yeni 

insan merkezli anlamlar yüklemişlerdir. Kraemer bu hümanist yaklaşımı üç 

temel başlıkta bir araya getirmektedir (1992: XXVI-XXIX). 

3.  TÜRK SUFİLİĞİNDE RÖNESANSIN İZLERİ  

Birincisi bireyselliktir. Eğitilmiş, yetiştirilmiş ve yararlı insan olmak 

yanında, ahlaksal bir varlık tanımı geliştirilir. İnsan birey olarak kendi bilgi 

ve görgü donanımıyla ayakta kalabilen; “her şeyiyle dine ve Tanrı’ya kendini 

havale etmiş kul” olmanın ötesine geçebilme çabasında olması gereken bir 

bireydir. Örneğin burada Tevhidi’nin hümanist tavrı anmaya değer: 

Tevhidi’nin hümanizmi, mistik bir hümanizm olarak dikkatimizi 

çekmektedir. Kuşkusuz o, belki de Muhyiddin ibn Arabi’den 217 yıl önce 
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tasavvuf felsefesi yapmıştır. İnsanın, nefs temizliğiyle Rabbine ve dolayısıyla 

ebedi mutluluğa ulaşabileceğini anlatan Tevhidi, insan-Tanrı ilişkisinin 

kurulmasında asıl rolü oynayan bilginin, tasavvufi süreçte kendini bilmekle 

sonuçlandığını söylemekle yetinmemiştir. Bu bilginin nasıl oluştuğunu ve 

nihayetinde tasavvufta bilgisel şartlarda rafine edildiğini felsefi anlamda ele 

almaktadır. Tanrı ile ilişkisini de birey olarak kurar. Din, bireyle Tanrı 

arasında, tüm kurum ve kuruluşlarıyla aracı olmaktan çıkarılır; dindarlık 

hiçbir dinsel bürokrasiye ihtiyaç duymadan birey merkezli inşa edilir. Yusuf 

Hemedani (ö. 1140) ile başlayan Türk sufiliği, Yunus’la birlikte bu 

bireyselliği geliştirecektir. 

İkincisi, kozmopolitliktir. Bağdat, çok farklı kültür ve medeniyetlerin 

merkezidir. Müslüman, Süryani, Yahudi, Zerdüşt ve daha pek çok din 

mensubu bir arada yaşamaktadır. “Din” kavramından türeyen “medeniyet,” 

“şehirlilik” ve “Medine” Bağdat’ta vücut bulmuştur.  

Üçüncüsü, sekülarizmdir. Çevirmenler ve filozoflar İslami terimlere 

Yunanca karşılık bularak ve onları İslam yorumlarına aktararak baskın dinle 

retorik bir uyum geliştirdiler. Örneğin şeriat’ı nomos’la, Va’di şeraiti (yani 

şeriat koyucusunu) nomothetes’le karşıladılar. “Sünnet”, “Şeriat”ve “din” 

gibi kavramlar, esasen dini olmaktan çok, salt dilsel terimler olduğu için 

Yunanca kavramlarla eşleştirilmesi büyük sorun yaratmış değildir. Bu ve 

benzeri Arapça sözcükler, seküler asıllarına bu çeviriler sayesinde tekrar 

kavuşmuştur diyebiliriz.  

Sekülerleşme, dini inancın terk edilmesi değil, “din”in “kendi” 

alanına kapatılması olarak yorumlanır. Tanrı ölmemiştir, ama kendi 

mekânında, Tanrı kenti’nde yaşamaktadır (Goody, 2019: 285). 

Bundan başka özellikle Tevhidi ve İbn Miskeveyh’in hümanizmleri 

eserlerinde açıkça görülür. Tevhidi’nin bu gün elimize ulaşan kitap ve 

makaleleri 22 civarındadır. Tarihçi filozof İbn Miskeveyh’in Cavidanhired 

adlı eseri o çağın dini yaşamı ile klasik uygarlık arasında köprü kurar.( 

Leaman, 1996: 293-306). 

Eğitim ve eğlence olarak adab tarzı etik ilkeleri öğretmek, 

profesyoneller için belirli yönergeler sağlar. Adab bu özelliği ile temelde 

sekülerdir, açık ve çoğulcudur. Katipler adab içinde eğitilmişlerdir. Adab 

daha geniş bir hümanistik eğitim içerir. Elit kültür desteklenir. (Kraemer, 

1986: XXIX). İslam hümanistleri, eğitimi, dinin değerini yadsımaksızın 
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yaygınlaştırmaya çalışmışlar; bunu yaparken de dinlerin düşünce ve 

pratikteki etkilerini azaltma yoluna gitmişlerdir. 

Kendilerine biçtikleri görev, Müslüman olarak değil, insanı anlamak 

için analiz etmektir. Saf akla değer verirler, özgüveni geliştirmek için 

çabalarlar. Antikçağ’a ortak bir dille ilgi duyarlar. Kindi’nin Öncekilerin 

İlimleri dediği Antikçağ felsefe ve bilimleri üzerinde uzlaşmışlardır. Belirli 

bir din ya da mezhebi öne çıkarmaksızın insanlık adına felsefe ve bilim 

üzerinde yoğunlaşmışlardır.  

Yardımsız aklın evrenselliği ile İslam evrenselliği arasında önemli 

farklar varsa da İslam filozofları, benzerliklerden (Daiber, 2003: 293-310) 

yola çıkarak dini, felsefenin önünde engel olmayacak bir evrensel kavramlar 

ve anlamlar kümesiyle yorumlarlar. Benzerlikler arasında eğitimin konusu ve 

adab yani paideia vardır. Adab zarif, nazik, nitelikli ve kültürlü birey 

yetiştirmek için zorunlu olan eğitim ilke ve sürecini kapsar. Edebiyat, bilgelik 

yolu olarak bu eğitimi destekler. 

Bilgelik edebiyatı, aforizmaları, farklı kanıtları, öyküleri, biyografik 

yorumları, doğal fenomenlerle ilgili yorumları içerir. Tümünün temelinde 

Antik Grek etkisi vardır. Filozofun görevi, dini doğruları değil, felsefi 

analizleri kurmaktır (Leaman, 1996: 293-306). Nitekim İslam hümanizmi de 

bunu yapmıştır. İslam hümanizmi “şahıs”ı yani kişiyi yaratmıştır: 

İnsan nedir? Yaratılışıyla kişi, ruhuyla bir zat, aklıyla bir ilah, 

birlikte bütünlük, çoklukta tek, bedeniyle fani, benliğiyle baki, hareketliliğiyle 

ölü, mükemmeli arayışıyla diri, muhtaçlığıyla eksik, talepkar olmasıyla tam, 

görünüşü önemsiz, haberleri çok, evrenin özü bir varlıktır. Onda her şeyden 

bir şey vardır… İnsanın haberleri çoktur, sırları tuhaftır. Onu anlayan, 

evreni her şeyiyle anlar…” (Tevhidi, 1929: 372). 

Tevhidi’nin bize aktardığı bilgilere göre, Sicistani’nin felsefe 

halkası, başında Marsilio Ficino’nun bulunduğu Platon Akademi’siyle ortak 

birçok özelliklere sahiptir. Sicistani’nin felsefe halkası aynen Ficino’nun 

Akademisi gibi düzensiz, basit ve organize olmamış bir okul ve etrafında 

çeşitli grup ve meslekten öğrencilerin kümelendiği bir hocanın grubundan 

müteşekkildir. Az-çok, okulun başındaki bilginin görüşleriyle şekillenmiş, 

bununla birlikte farklı fikir ve ilgileri bulunan öğrencilerden oluşmuştur. 

Özel ve genel tartışmalar tertiplenmekle birlikte, bu okuldaki öğrenciler ile 

gelip giden ziyaretçiler arasında zaman zaman tartışmalar yapılıyordu. Bu 

okul, İslam Rönesansı’nda felsefi çalışma programları takip ediyordu. 
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Programlar, geniş bir humanist faaliyetleri içeriyordu. Nedenlerine gelince, 

gramer, şiir, hitabet (konuşma sanatı), mantık, felsefe, etik, siyaset, fizik, 

matematik ve metafizik gibi çok çeşitli alan ve konularda tartışma 

programları uygulanmasıdır.  

4.  TÜRK RÖNASANSININ ÖNCÜ SUFİLERİNDEN 

ÖRNEKLER  

Türk Aydınlanmasının ilk halkasını oluşturan ve bu aydınlanmanın 

başını çeken Ahmed Yesevi (1093-1196), Ahi Evren (1169- 1261) (Bayram, 

2005: 2540; Bayram, 2008: 15-35, Sütçüoğlu, 2014: 1-10) ve onun hocası ve 

kayınbabası Şeyh Evhadüddin Hamid el-Kirmani (1166- 1238)’dir. (Bayram, 

2005: 25-40). Çağdaşları ve daha sonraki Türk filozof erenlerini şöyle 

sıralayabiliriz: Hacı Bektaş-ı Veli (1209-1270) (Filiz, 1996: 1-7), Mevlana 

Celaleddin-i Rumi (1207-1273), Barak Baba (ö.1318), Yunus Emre (1241-

1320), Seyyid Nesimi (1370-1418), Hacı Bayram Veli (1348-1429), Şah 

İsmail Hatayi (1486-1524), Pir Sultan Abdal (1480-1550), (Yağcı, 2011: 5-

15). Şeyh Bedreddin (1359-1420), (Şeyh Bedreddin, 2014: 40-65; Yüksel, 

2010: 2035). Fuzuli (1480-1556), Karacaoğlan ve Kul Himmet (XVII. yüzyıl 

başı) olmak üzere, daha adlarını anma olanağı bulamadığımız onlarca Türk 

filozof erenleri, işte XI. yüzyıl-XVII. yüzyıllar arasında gerçekleşen Türk 

aydınlanmasının, hala hakkıyla gün yüzüne çıkmamış isimleridir. 

Bu Türk sufi filozoflarından yalnız Hallac-ı Mansur, Şeyh Bedreddin 

ve Kaygusuz Abdal’ı seçerek işleyeceğim. 

Türk Dünyasının Spinoza’sı  ve Kierkegaard’ı  

HALLAC-I MANSUR (ö.922)  

Hallac-ı Mansur’un asıl adı Hüseyin’dir. 858’de İran’ın Fars eyaleti 

sınırları içindeki Tur şehrinde doğmuştur. Tur şehrinin bağlı olduğu 

Beyza’da, İbn Nedim’e göre o zamanlar Arap yoğunluklu nüfus bulunuyorsa 

da Tur’un nüfusu genellikle Türklerden oluşuyordu. İnsanların 

gönüllerindeki gizemleri alt üst ettiği veya pamukları attığı için “Hallac” yani 

“altüst eden” unvanını aldığı söylenir. İran’da ve Osmanlılarda Hallac-ı 

Mansur diye babasının adıyla bilinmiş ve bu adla ün kazanmıştır. Melâmet 

ehli onu “Melamilerin sultanı” olarak övmüştür. 

Basra ve Bağdat’ta dönemin ünlü sufileri ile tanışıp sohbetlerine 

katıldı. Bu sufiler arasında Sehl Tüsteri, Eb Hüseyin Nuri, Amr b. Osman el-

Mekki ve Cüneyd-i Bağdadi’yi sayabiliriz. Ancak bu sufilerden çoğu ile arası 
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açıldı. Hacc için birkaç kez Hicaz’a gitti, bir müddet orada kaldı. Ahvaz, 

Hindistan, Horasan, Talekan, Maveraunnehr, Maçin, Turfan ve Keşmir’i 

dolaşarak bu merkezlerde çok etkileyici konuşmalar yaptı. 

Hallac-ı Mansur hafızdır. Vasıt’ta Hanbelîler arasında hafızlık dersi 

almış ve hafız olmuştur. Cüneyd-i Bağdadi, Amr bin Osman El Nuri, Ebu 

Hüseyin Nuri gibi önemli sufilerden ders almıştır. Üç kez hacca gittiği kayıt 

edilmiştir. Genellikle Sünni olarak bilinen İslam bilginlerinden ders almış ve 

Sünni öğrencileri olmuştur. Çağdaş Arap filozoflarından Abdurrahman 

Bedevi, Hallac-ı Mansur’u 1855’te ölen varoluşçu felsefenin öncülerinden 

sayılan Soren Kierkegaard’a benzetmiştir. 

Burada Türklerin dünyayı ve İslam dinini algılayışlarına dair çok 

önemli bir ipucu yakalamış olmaktayız. Türkler dünyayı fıkha göre değil, 

İslam’ın duygusallığına, ahlakına, medeniyetine, coşkusuna göre 

algılamaktadırlar. Türkler İslam’ı cemaat olarak değil, bireysel olarak 

algılamaktadırlar. Kierkegaard ile benzerliği de buradan gelmektedir.  

Kierkegaard soyut bireysel bir dindarlıktan söz ediyor. Yani 

Hristiyanlıktan kurtulmaya çalışır sonra tekrar tanrısal bir söylemde bulunur 

ve soyut bir dindar bireyden bahseder. Bunu Korku ve Titreme’de ve Ya-Ya 

Da gibi pek çok eserinde görebiliriz. Ama bizim Kierkegaard’ımız Hallac-ı 

Mansur’dur.  

Hallac-ı Mansur, Arap, Fars ve Türk dünyasından pek çok şehri, 

beldeyi ve yerleşim yerlerini dolaşmış; her meşrep ve mezhepten pek çok 

alimden dersler almıştır. O döneminin koşulları dikkate alındığında, onun 

çok farklı kişiler, yerler ve fikirlerden haberdar olduğu açıktır. Böyle olunca 

Hallac’ı herhangi bir dini veya ideolojik kalıba sığdırmak doğru olmaz. Türk 

sufisi ve bilgini olarak farklı yerleri görmeyi, zengin düşünce iklimlerini 

teneffüs etmeyi kendine şiar edinmiştir. Bu ise onun evrensel bir düşünce ve 

inanç insanı olduğunu göstermektedir. Evrensel düşünce ve inancı onu, 

dogmatizmden uzak tutmuş; hemen her kesimden insan tarafından takdir 

edilmesini sağlamıştır. 

Ahi Evren ve Akılık (Ahilik)  

Asıl adı Mahmud b. Ahmed el-Hoyi (ö. 1261) olan Ahi Evren, daha 

çok mizahi yönü, kıvrak zekâsı ve hazır cevaplılığı ile halk arasında ünlenmiş 

Nasreddin Hoca ile aynı kişi olarak bilinmektedir. Evren Türklerde akılık 

teşkilatını kuran çok yönlü bir Türk filozofudur. Cömertlik ve çalışkanlık 
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anlamlarına gelen akılık ya da meşhur adıyla Ahilik, Ahi Evren’in kişiliğinde 

bir araya getirdiği kuram-eylem bütünlüğünün toplumsal örgütlenmesinin 

somut örneğidir. Ahi Evren, halk nezdinde meşhur Nasreddin Hoca 

profilinden daha derin ve çok yönlü bir Türk filozofudur. Tıptan Bâtıni 

ilimlere, halk kültüründen felsefi meselelere kadar uzanan kapsamlı bilgisi 

ve düşünce dünyası ile Ahi Evren, Akılık teşkilatını zihnindeki bu aydınlık 

düşünceleri doğrultusunda hayata geçirmiş; kuramsal birikimini iş ve üretim 

ahlakının toplumsal düzeyde yaygınlaşan pratik bir aydınlanmaya 

dönüştürmüştür. Anadolu Selçukluları döneminde hem kuramsal hem de 

eylemsel olarak gerçekleştirilen bu hareket, bugün dahi bize ışık tutabilecek 

bir Türk aydınlanmasıdır. Akıl ile inanç, hümanizma ile Türkmen kültürü, iş 

ile ahlak, felsefe ile din, zahir ile batın Akılık teşkilatında uyum içindedir. 

Akılılık, Türk felsefenin kuram-eylem bütünlüğünü kurarak İslam dininin 

Türkçe yorumunu ve Türk felsefesini yaratmıştır: 

“Allah insanı medeni tabiatlı yaratmıştır. Bunun anlamı şudur: 

Allah insanları yemek, içmek, evlenmek, mesken edinmek gibi çok şeylere 

muhtaç olarak yaratmıştır. Hiç kimse kendi başına bu ihtiyaçları 

karşılayamaz. Durum böyle olunca demircilik, marangozluk gibi çeşitli 

meslekleri yürütmek için çok insan gerekli olduğu gibi, demircilik, 

marangozluk ve diğer bütün meslekler ve sanatlara da bir takım alet ve 

gereçlerle yapılabileceği için bu alet ve gereçleri tedarik için de ayrıca çok 
sayıda insana ihtiyaç vardır. Bu bakımdan insan (toplum) için gerekli olan 

bütün sanat kollarının yaşatılması ve bu işe yeterli sayıda insanı 

yönlendirmek kaçınılmazdır…. Toplum, çeşitli sanat kollarını yürüten 

insanlara muhtaç olduğuna göre, bu sanat kollarını yürüten çok sayıda 

insanın belli bir yere toplanmaları ve her birinin belli bir sanat ile meşgul 

olmaları gerekir ki, toplumun bütün ihtiyacı görülmüş olsun.” (Bayram, 

2016: 57-58). 

Ahi Evren bu sözleriyle Jean Jacques Rousseau’nun 1762’de yazdığı 

Toplum Sözleşmesi kuramını tam 462 yıl öncesinden kurmuştur. Sanayi 

çarşıları, kooperatifçilik, toplumsal dayanışma, genel ahlak ve cari hukuk 

kurallarına göre, insanların birbirine zarar vermeden barış içinde, kendi 

aralarında geliştirdikleri bir sözleşmeyle birlikte yaşamalarını sağlayan 

ahlak-iş birliğini Ahilik Teşkilatı’nda hayata geçirmiştir. İslam’ın genel 

ahlak kuralları pozitif hukuka, Türklerin Anadolu’daki doğayla barışık 

yaşam ilkeleri de doğal hukuka karşılık gelir. Ahi Evren, bu iki hukuku, Türk 

sufiliğindeki manevi iç arınma ile birbirine kaynaştırır. Dış dünya, arınmış 

ruhun bağlı olduğu maneviyata göre tecrübe edilir ve bu yolla doğa-insan-

tanrısallık kuram-eylem bağlamında hem bireysel hem de toplumsal bütünlük 

yaratır. İşte Anadolu Türk Aydınlanmasının Atatürk’ün liderliğinde verdiği 
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Kurtuluş Savaşı ve kurduğu Cumhuriyet’le bugün ve yarın da yaşayacak olan 

kökleri, Ahi Evren ve diğer Türk filozof erenlerin eseridir. 

Doğu’nun Spinozası ve Husserl’ i  SİMAVNA 

KADISIOĞLU ŞEYH BEDREDDİN (Ö. 1420)  

Tarihçi Hammer’in ifadesine bakılacak olursa, Simavna Kadısıoğlu 

Şeyh Bedreddin Miladi 1369 yılında Kütahya’nın Simav ilçesinde 

doğmuştur. Devrin Osmanlı tarihçileri, bu zatın doğum yerinin Simav olduğu 

görüşüne ekseriyetle muvafakat etmişlerdir (Şerafeddin, 1924: 5). 

Osmanlılar devrinde zamanla siyasi bir hüviyet kazanan ilk dini 

düşünce akımı, XV. yüzyıl başlarında Simavna Kadısıoğlu Bedreddin’in 

temsil ettiği cereyandır. Bedreddin’in hareketli bir hayatı vardır. Timur’la 

görüşme imkanına sahip oldu. Yıldırım Bayezid’in oğlu Süleyman 

Çelebi’nin kazaskeri oldu. Bayezid’in diğer oğlu Musa Çelebi, kardeşi 

Süleyman Çelebi’yi mağlup edince, Bedreddin desteğini kaybettiği için 

İsfendiyaroğlu Beyliğine sığındı. Bu beylik, Çelebi Mehmet’ten çekiniyordu. 

Onun için Bedreddin, İsfendiyaroğlu Beyliğinin himayesinde fazla kalamadı. 

Çelebi Mehmet, Batı Anadolu’da ayaklanan Bedreddin’in müritlerinden biri 

olan Börklüce Mustafa’yı Bayezid Paşa ile bozguna uğrattı. Serez’de sefer 

hazırlığı yapmakta olan Çelebi Mehmet’in huzuruna getirilen Bedreddin, 

Mevlana Haydar Acemi’mim ‘‘malı haram, kanı helal’’ yollu fetvasıyla 1420 

yılında idam edildi (İslam Ans., 1961:444-446; Yurdaydın, 1982: 104-105). 

Şeyh Bedreddin Doğu’nun ve Türk dünyasının Spinoza’sıdır. 

Şeyh Bedrettin, Anadolu’da felsefenin, hukukun, mitolojinin ve 

sağlıklı bir din anlayışının meşalesi olmuştur. İdam edildiği 1420 yılından bu 

tarafa Anadolu’da Türk halkına güzellikler, özgürlük, eşitlik, hukuk ve adalet 

bilgisiyle ışık tutmaktadır. Şeyh Bedrettin iyi bir hukukçu, bir mutasavvıf 

aynı zamanda tıp bilimlerine de ilgi duyan, mitolojiyi, tarihi ve bütün insan 

bilimlerini de kendi döneminde iyi okumuş ama hakkı şimdiye kadar çoğu 

kez çiğnenmiş ve görmezden gelinmiş büyük bir Türk filozofudur.  

Kaynaklara bağlı olarak yapılan çalışmalarda Şeyh Bedreddin’i 

değişik nitelemelerle görebilmekteyiz. Bazı kaynaklar Şeyh Bedreddin’in bir 

komünist olduğunu söyler. Başka kaynaklara baktığımızda Şeyh 

Bedreddin’in mülhit, kafir, sapkın olduğuna dair söylentiler vardır. Bazı 

kaynaklarda da iyi bir dindar, samimi bir Müslüman gibi nitelemeler 

yapılmaktadır. Şeyh Bedreddin ile ilgili karanlıkta kalmış bugününe kadar 
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çarpıtılmış bilgileri, önyargılarla bulandırılmış bu görüntüyü açıklığa 

kavuşturmamız gerekmektedir. Şeyh Bedreddin’in kendi aydın zihniyeti gibi 

aydınlığa çıkarmak tarih bilgisiyle, doğru bilgiyle, sağaltımla mümkünüdür. 

Şeyh Bedreddin için söylenmiş yaftalayıcı sözler bir bilgi değildir. Bizim 

zihnimizi ve ruhumuzu aydınlatmak aynı zamanda kendi kendimiz 

felsefeyle, bilgiyle ve tarih bilimiyle sağaltmak anlamına gelmektedir. Bu 

yaftalarla, bu ideolojik yaftalarla, bu etiketlerle eğer biz Şeyh Bedreddin’i 

anmaya devam edersek her birimizin zihninde onunla ilgili gerçek bir bilgi 

ışığı değil, daha çok yaftaların, ideolojik kavgaların, çekişmelerin olduğu 

gerçek dışı bilgilere inanmaya ve Şeyh Bedreddin’i bir kurbanmış gibi 

izlemeye devam edeceğiz. Bu büyük bir karanlık ve hastalıktır. Bilgi 

eksikliği çarpıtılmış ideoloji, önyargı, koşullanma kimin hakkında olursa 

olsun bu bir zihin ve ruh hastalığıdır. Bu gerçek dışı bilgilere yer vermeden 

Şeyh Bedreddin ile ilgili genel bir çerçeve çizmemiz gerekmektedir.  

Bedreddin ve etrafındaki insanlar halkın egemen olmasını istemiş ve 

bunun için mücadele etmişlerdir. Bu mücadelenin ayrıntıları ve püf noktaları 

Varidat adlı eserinde ve hukuk felsefesiyle ilgili yazdığı eserlerde karşımıza 

çıkmaktadır. 

Tanrı’yı  Türkçe Konuşturan Filozof  KAYGUSUZ 

ABDAL (ö.  1444)  

“Türk dilin Tanrı buyurdı Cebrail 

Türk dilince sölegil dur git digil 

Türk dilince Cebrail”hey dur”didi 

Durı gel uçmagın terkin ur didi.” 

Abdal Musa’dan bahsettikten sonra onun en yakın yol arkadaşı, 

müridi, dervişi Kaygusuz Abdal hakkında incelemelerde bulunacağız. 

Kaygusuz Abdal, Abdal Musa’nın türbesinde ilk başta yazıt olmadan yer alan 

bir mekânda bulunmaktadır. Kaygusuz Abdal Alanya’dan Tekke köyüne 

gelmiştir. Alaiye Beyi’nin oğludur. Çok zengin, her türlü olanağa sahip, 

hiçbir şekilde hayat kaygısı duymayan bir insandır. Ama bütün bu 

zenginlikleri bırakıp Elmalı Tekke köyüne gelmiş ve Abdal Musa’ya 

bağlanmıştır ve yakın zaman içerisinde onun müridi olmuştur. 40 yıl 

Tekke’de Abdal Musa’ya hizmet ediyor. Bu büyük bir fedakârlık olarak 

görülmelidir.  

Kaygusuz Abdal’ın eserlerinin hemen hemen hepsi günümüze kadar 

ulaşmıştır. Bu sebepten Kaygusuz Abdal ile ilgili geniş bir bilgiye sahibiz. 
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Bazı çok önemli eseri Dilgüşa, Dolapname, Sarayname gibi eserlerini 

Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlamıştır. Bugünkü Türkçeye çevrilmiş ve 

dipnotlar eklenmiştir. Bütün bu kaynaklardan yararlanarak Kaygusuz 

Abdal’ın felsefesini bilmek mümkündür. 15000 şiiri ve 12 eseri vardır. Bu 

şiirler Abdal Musa’dan etkilendiğinin, o aydınlanma düşüncesinin bir 

göstergesidir. Pek çok Nasihatnamesi vardır. Bunlar özellikle felsefi açıdan 

ve dini yorumlama bakımından ayrı ayrı incelenirse çok daha yararlı 

olacaktır. Kaygusuz Abdal kendi döneminin bütün bilim alanlarında 

yetişmiş, iyi eğitim görmüş, eğitim öğretimin bütün aşamalarında gerekli 

donanımları sağlamış büyük bir Türk filozofudur. Eserlerinden örnek vermek 

gerekirse Manzum eserleri; Divan, Gülistan, Mesnevi Baba Kaygusuz, 

Gevhername, Minbername, Budalaname, Kitab-ı Miglate, Vücutname. 

Manzum, mensur karışık eserler ise Sarayname ve Dilgüşa’dır. Eserlerinden 

hareket ederek görüşlerine bakacak olursak; ilk olarak vahdet-i vücut 

kavramını ele alan, hemen hemen bütün Türk sufilerin de ve filozofların da 

vahdet-i vücut vurgulanır. Yani yaratan ile yaratılan, hak ile onun sıfatları, 

gölgesi olan bütün bu evren birdir. Bu gördüğümüz bütün çeşitlilikler vahdet-

i vücut’ta tek bir mutlak, hakkın, tanrının görünümleridir. Görünümlerin aslı 

esası yoktur. Asılları ve esasları tanrının kendisidir. Vahdet-i vücut özellikle 

bunu anlatmaktadır. Sadece tanrı evren birliğinden söz etmez, aslında bunun 

yansıması bütün insanlığın bir olduğu bütün varlık evreni tek bir hakkın 

göstergesi ve görünümüdür. Bu yüzden vahdeti vücut belirlenir ve siyasi, 

sosyal, medeni, dini ve felsefi anlamda birliğe karşılık geldiğini görmekteyiz.  

Kaygsuz Abdal’ın söylediği tarikat yoluna bakacak olursak, bu yol 

azıksız, nimetsiz, çıkarsız ve mertebesiz bir yoldur. Bugün ki tarikatler de 

bunların tam tersi mevcuttur. Asıl tarikat yolu eski dönemlerde Kaygusuz 

Abdal’ın da ifade ettiği gibi azıksız, çıkarsız, dünyevi hiçbir muhabbeti 

insanın gönlünde yerleşmesine izin vermeyen bir yoldur tarikat çünkü hak 

yoludur o. Hak yolunda hiçbir zaman azık aranmaz, çıkar beklenmez, siyasi, 

ekonomik, toplumsal çıkarlar beklenmez. Bunların tam tersi olduğunda 

tarikat hakka giden yol olmaktan çıkmış olacaktır. Kaygusuz Abdal’ın bir 

diğer görüşü; İnsan kendi varlığında her türlü çelişkiyi barındıran bir 

çelişkidir. Tanrı insan da her türlü çelişkiyi yaratmıştır. İşte insan varlığı 

çelişkiler varlığıdır. Arzularının, isteklerinin, aklının, zekasının, bedeninin 

birbirleriyle çeliştiği bir bütünlüktür. Bu çelişki insanı meydana 

getirmektedir. Bunu 1444’de ölen Kaygusuz Abdal söylerken varoluşçuluğu 

akla gelmez ama 19.-20. yy.’da Fransız filozofları veya edebiyatçıları bundan 

bir katre söylediği zamanda dünyanın filozofu olurlar. Bu bir haksızlıktır. 

Kaygusuz Abdal, insanın çelişkilerinden hareketle nasıl yaratıcı bir varlık 
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olduğunu söylemek istemiştir. O bir yaratıcının tecellisidir. Yani insan 

kendisini yaratan tanrının tecellisi olduğu için yaratıcı aktif, fedakâr, hiçbir 

çıkar beklemeyen bir varlık olmak durumundadır. Tanrı çıkarsız ve azıksız 

bir varlıktır. Tanrı yolsuzluktan, ahlaksızlıktan, hırsızlıktan beri mutlak bir 

haktır. Onun bir tecellisi olan sufi veya bir Kaygusuz Abdal’da çıkarsız 

olmak zorundadır, tanrıya benzemek durumundadır. Tanrı’ya benzemek 

demek, “yaratıcı” olmak demektir. Yaratıcı olmak demek ise insanın 

beyninin potansiyelini kullanması anlamına gelmektedir. Ve bunu Kaygusuz 

Abdal kendi dönemimdeki bütün bilimleri tahsil ederek sonuna kadar ortaya 

koymuştur.  

SONUÇ  

12. yüzyılda İslam dünyası hem içeride hem de dışarıda pek çok 

felaketle karşı karşıya kalmıştır. Bu bir kafa karışıklığını beraberinde 

getirmiştir. Selçuklularla birlikte yeniden bir Rönesans’a doğru açılmak gibi 

koşullar ortaya çıkmıştır. Bu koşulları en iyi şekilde algılayan ve 

değerlendiren Türk filozofları olmuştur. Bu dönemde artık Türkler İslam 

dünyasının yitirmiş olduğu Rönesans’ı Anadolu’dan ateşlemeye 

başlamışlardır. Türk filozoflarıyla beraber Anadolu Rönesans’ı ortaya 

çıkmıştır. Türkler Anadolu’da bu Rönesans’ı insan merkezli bir Rönesans’a 

döndürmüşlerdir. Türk filozoflarının dünya görüşü, insan merkezlidir, iç 

arınmayı esas alırken aynı zamanda içindeki kötülüklerle mücadeleyi temel 

almışlardır. Diğer taraftan da asla pasif, kendi içine çekilmiş, tembel bir 

tasavvuf anlayışını ileri sürmemişlerdir.  

Bu bakımdan Türk tasavvufu bambaşkadır. Tasavvufi yorum 

Anadolu’ya özgüdür. Türk tasavvufunun filozofları aynı zamanda 

aydınlanmacıdırlar. Nerede bir haksızlık, nerede bir baskı, nerede bir 

adaletsizlik ve başka türlü bir insan dışılık var ise bu duruma karşı 

çıkmışlardır. Kendilerini adalete, insanlığa adamış, insanı tanrının yansıması 

olarak gördükleri için de kanlarını bu uğurda feda etmekten 

çekinmemişlerdir.  
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İY BANA EYÜ DİYEN BENEM KAMUDAN 

KEMTER: YÛNUS EMRE’NİN ŞİİRLERİNDE 

KENDİNİ TENKİT 

Nusret GEDİK  

GİRİŞ  

Tenkit, Arapça bir kelime olup “na-ka-de (نقد) kelimesinden türemiş 

bir isimdir (Manzur 1119: III/425). Arapçada “nakd” kelimesinin tef‘îl bâbı 

gelmediği için tenkit kelimesinin yerine intikâd ve tenkâd kelimelerinin 

kullanılması kural açısından daha uygun olmaktadır (Sâmî 1317: 1468). 

Sözlükte “nakd”, iyisini kötüsünden ayırmak, bir şeye uzunca bakmak 

(Zemahşerî 1985), parmağı ile vurup kırmak, ayıplamak, gıybet etmek, 

temizlemek, kötü kısmını atmak; “münâkade” ise münakaşa etmek 

manalarına gelmektedir (Manzur 1119: III/45). Arapça “nakd” kelimesinin 

tef‘îl bâbından masdar olan “tenkit”in karşılığı olarak günümüz Türkçesinde 

daha çok eleştirmek lafzı kullanılırken; kritik etmek, muhâkeme etmek gibi 

tabirler de günlük kullanımda mevcuttur. 1 Tenkit yapan kimseye eskiden 

“münekkit” denilirken günümüzde daha çok “eleştirmen” ifadesi 

kullanılmaktadır. Günlük kullanımda daha çok olumsuz manası ağır basan 

tenkit kelimesi terim manasıyla, “bir fikir veya konu hakkında, hak ve 

gerçeğin ortaya çıkması için iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan temyiz etmek 

ve insanları kötü sonuçlardan sakındırmak maksadıyla yapılan, kendine has 

bazı ölçüleri bulunan inceleme, araştırma ve değerlendirme” anlamına gelir. 

Dolayısıyla tenkit; ta‘zir, hiciv, yergi, tahkir ve tezyif gibi sadece olumsuz 

anlamda kullanılan kelimelerden farklıdır. Burada hemen şunu belirtmek de 

 Dr. Öğr. Üyesi, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 

Bölümü, nusretgedik@hotmail.com. 
1 Tenkid kelimesinin kökeni, değişik dillerdeki karşılıkları ve Türkçedeki kullanımları ile ilgili 
bkz.: Gülşen, 2003: 77-79. 
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faydalı olacaktır: Osmanlı Türkçesinde hem “tenkit” hem de “tenkid” 

kelimeleri kullanılmıştır (Firûzâbâdî 1305: II/522). Noktalama anlamı 

vermek amacıyla “tenkit” kelimesi kullanılmışken “eleştirmek” anlamını 

ifade etmek için ise “tenkid” kullanılmıştır. Ancak bu kavramın zamanla 

“tenkid” imlası ortadan kalkmıştır. Eleştirme anlamındaki tenkid de artık 

günümüz Türkçesinde tenkit imlası ile yazılmaktadır (Çelik 2015: 33). Hâl 

böyle olunca çalışmada “tenkit” lafzından kastedilen mana, eleştiri/özeleştiri 

olup tarihî Türkçede yer alan “noktalama” anlamı bu çalışma özelinde 

kastedilmemiştir. Ayrıca Türkçenin tarihî ilerleyişi içerisinde günümüzde 

tenkit kelimesi ile beraber eleştiri kelimesi de sıklıkla kullanıldığı için 

çalışmada tenkit ve eleştiri/özeleştiri kelimeleri birbirinin yerine 

kullanılmıştır.  

İSLÂM KÜLTÜRÜ VE TASAVVUFTA KENDİNİ 

TENKİT MESELESİNE KISA BİR BAKIŞ  

Büyük Türk mutasavvıfı Yûnus Emre’nin tenkit anlayışını 

anlayabilmek için kısa da olsa İslâm ve tasavvuftaki kendini tenkit/özeleştiri 

kavramlarına bakmak yerinde olacaktır. Zira Yûnus’un bunlardan bihaber 

olduğu düşünülemez.  

Tasavvufun ana kaynağı İslâm ile bu dini oluşturan ayet ve 

hadislerde insanın kendini tenkidi yani özeleştiri kavramı önemli bir yer 

tutmaktadır. Kur’ân-ı Kerim’de özeleştiriye konu olabilecek örnekler bulmak 

mümkündür. Mesela Hz. Âdem ve eşinin yasağı çiğnediklerini 

anladıklarında, “Ey Rabbimiz! Biz kendimize yazık ettik, yaratılış gayemize 

aykırı hareket ettik; bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen, büyük zarara 

uğrayanlardan olacağız (A‘raf: 7/23)” demeleri bunun en çarpıcı örneği 

sayılabilir. Aynı şekilde Kur’ân-ı Kerim’de yer alan ve Ahsenü’l-kassâs 

olarak bilinen meşhur kıssada Hz. Yûsuf’un maruz kaldığı iftira olayı ve 

sonrasında gelişen olaylar, özeleştiri açısından değerlendirilmesi gereken 

hadiselerdendir. Bu kıssada ayetlerin ışığında işlenen ana tema, nefsin 

arzularına karşı dikkat edilmesi gereğidir. Çünkü insanı yaratılış gayesinden 

uzaklaştıran ve sonunda özeleştiri yapmak zorunda bırakan terbiye 

edilmemiş nefse karşı son derece uyanık ve tedbirli olmak gerekir (Turşak 

2017: 131). Nitekim bir ayette Hz. Allah, Hz. Yûsuf’un dilinden şöyle beyan 

buyurmaktadır: “Ben nefsimi temize çıkarmam, çünkü Rabbimin merhamet 

ettiği hariç, nefis aşırı derecede kötülüğü emreder. Şüphesiz Rabbim çok 

bağışlayandır, çok merhamet edendir (Yûsuf: 12/53)”. Birçok tefsirde İbni 
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Abbas kanalıyla gelen rivayetlere göre Hz. Yûsuf, Rabbine olan sadakatine 

ve takva dairesinde yaşama gayretine rağmen kendisine atılan iftira ile acı bir 

tecrübe yaşamıştır. Fakat nefsin kötülüğü emredici yönüne işaret edilerek 

yine de ondan kendini tenkidi istenmektedir. Hz. Allah, Hz. Yûsuf’un 

dilinden söylediği ayet-i kerimede aslında bütün insanlığa bunu öğütlemekte, 

insanın onu kötülüğe sevk eden nefsini ve kendisini sürekli sorguya 

çekmesini salık vermektedir. Nitekim ayetin devamında Rabbin merhameti 

sayesinde hem kadının hem de nefsinin bu tuzağından kurtulunduğu ayrıca 

beyan edilmektedir ki burada da verilmek istenen mesaj insan kendini tartar 

ve eleştirirse Allah’ın da ondan rahmetini esirgemediği yönünde olacaktır. 

Hz. Yûsuf’a söyletilen “ben nefsimi temize çıkarmam” sözünden her türlü 

beşerin tenkit süzgecinden geçmesi ve kendini tartması gerektiği fikrini 

anlıyoruz. Bu tavır, kişinin kendi mahiyetini, zaaflarını, kusurlarının farkında 

olması, tövbe ve istiğfarla Rabbine sığınması, şahsiyetini ıslah ve ikmal 

etmesidir (Turşak 2017: 131). Yine Şems 91/9’da Allah kullarına karşı 

“…nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir” demek suretiyle kişinin kendisini 

hesaba çekmesini öğütlemektedir. Son olarak ayetlerdeki özeleştiri 

kavramının anlam sahasının insanın arzu, istek ve nefsiyle bağlantılı 

olduğunu belirtmek gerekmektedir. Ayetlerde insandan istenilen husus ise 

kendini tartıp/tenkit edip nefse boyun eğmemesi tövbe edip yaratıcıdan af 

dilemesidir. 

Kendini tenkit/özeleştiri kavramı, yaşamı ile bütün insanlığa örnek 

olmuş Hz. Peygamber’in sözleri ve davranışlarında da kendisine önemli yer 

bulmaktadır. Hz. Muhammed “Kim Allah için kendini aşağıda görürse Allah 

onu yükseltir (Taberâni, Mu’cemül-Avsat, 7711)” diyerek ümmete tevazu ve 

kendini tenkidi nasihat etmiştir. O, yine her şeyden önce insanın kendisini 

hesaba çekmesini “Hesaba çekilmeden önce kendi nefislerinizi hesaba çekin 

(İbn Kesir, Müsnedü’l-Faruk, 2/618)” diyerek ümmetinden nefsin arzularına 

karşı bir nevi kişisel tenkidi eksik etmemelerini istemiştir. Yine Şeddâd b. 

Evs, Hz. Peygamber (sav)'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:“ Akıllı, 

nefsini hor gören ve ölüm sonrası için çalışandır. Aciz ise, nefsini hevasına 

tabi kılan ve Allah'tan temennide bulunandır.” Ebu İsa et-Tirmizî şöyle 

demiştir: Bu, hasen bir hadistir. “Nefsini hor görmek” demek, kıyamet 

gününde hesaba çekilmeden önce bu dünyada kendisini hesaba çekmek 

demektir. Ömer b. Hattâb'ın “hesaba çekilmenizden önce kendinizi hesaba 

çekin. En büyük arz için hazırlık yapın. Kıyamet günü hesab, ancak bu 

dünyada kendisini hesaba çekene kolay gelir” dediği rivayet edilmiştir. 
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Meymûn b. Mihrân'ın da, ''kul, ortağını, yemeğinin ve elbisesinin nereden 

(geldiğine dair) hesaba çekmesi gibi kendisini bu dünyada hesaba çekene dek 

muttaki olamaz'' dediği rivayet edilmiştir (Tirmizi, Sıfatü’l-Kıyâme, 25).2 

Tasavvufta ise tenkit; sûfinin kendi nefsini kınaması, kötülemesi, 

nefis muhasebesi yapması ve yaptığı bir hatadan dolayı af dileyip tövbe 

etmesidir (Uludağ 2016: 15). Tenkit, yanlış ve doğrunun ayıklanması 

anlamına geldiğine göre sûfî, hataları ortaya çıkarmaya ilk önce kendisinden 

başlamalıdır. Sûfîler işlediği günahları düşünerek pişmanlığını dile getirir ve 

samimi bir şekilde “estağfirullah” diyerek Hakk Teâlâ’dan bağışlanma diler. 

Bu sebeple sâlik hata ve noksanlarını düşünmüş olup yaptığı kötülüklerden 

uzaklaşır, iyi özelliklerini ön plana çıkartır. Yani tövbe etmek, af dilemek, 

nefis muhasebesi yapmak da bir nevi tenkittir. Çünkü tövbe bir tür 

özeleştiridir. Hatalardan arınma eylemidir. Tasavvufta sûfilerin amaçlarından 

biri de kendileri kadar diğer müminlerin de hataya düşmelerine engel 

olmaktır. Dolayısıyla tenkit bu haliyle tasavvufun ilgi alanı içinde yer almıştır 

diyebiliriz. 

İnsanın kendini eleştirebilmesi aslında zor bir eylemdir. Bir bakıma 

kişinin kendini keşfidir. İnsan; kendi kapasitesini, sınırlarını, güçlü ve zayıf 

yanlarını, neleri fark edip edemediğini, nasıl düşündüğünü, düşünce 

sisteminin doğru çalışıp çalışmadığını, karar vermede duygusal davranıp 

davranmadığını, kararlarındaki isabet oranı ile kararlılığını vb. başka şeyleri 

ancak özeleştiri yoluyla görebilir. Tasavvuf literatüründeki adı nefs-i 

levvâme olan özeleştiri kısaca kişisel bir analiz yöntemi olarak kabul 

edilebilir. Kişinin kendi kusurlarının farkında olması ve onları bir an önce 

gidermeye çalışması tasavvufi öğretinin en temel amaç ve usullerinin başında 

yer alır.  

Nefs-i levvâme sözlükte “kınayıcı nefis” anlamına Arapça bir 

ifadedir. Tasavvufî olarak, bir parça kalbin nuru ile nurlanmış, o nur 

ölçüsünde uyanıklık kazanmış nefistir. Levvâme sıfatını alan nefis, yaptığı 

                                                             
2 Çalışmanın hacmi nedeniyle kısa tuttuğumuz bu bahiste Hz. Peygamber’in mütevazılığı, 

kendini büyük görmemenin yanında özeleştiriyi farklı vesilelerle daha pek çok hadisinde 
Müslümanlara telkin ettiğini görürüz. Buna dair iki örneği ise konuyu daha çok uzatmamak 
adına şöyle verebiliriz: “Şüphesiz Allah bana sizin mütevazı olmanız gerektiğini vahyetti ta ki 
hiç kimse kimseye karşı kibirlenmesin ve hiç kimse kimseye zulmetmesin. Müslim, Cennet ve 
Sıfât'u Naîmihâ ve Ehlihâ, 64)”; “Size cennetlikleri haber vereyim mi? Zayıf ve mütevazı 
kişilerdir. Yemin etseler, Allah onları yeminlerinde sadık çıkarır. Size cehennemlikleri haber 
vereyim mi? Katı ve sert, mal biriktiren ve cimrilik yapan, kibirli kimselerdir. (Buhari, Tefsir, 
(Kalem) 1). 
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kötü işlerin farkındadır, yani, gafletten bir parça sıyrılmıştır. Bu yüzden 

kendisini kınar, onları yapmak istemez. Ancak yeterince olgunlaşmadığı için 

onları yapmaya devam eder. Bununla birlikte, birtakım iyileşmeler 

mevcuttur. Yüce Allah'a doğru seyreden (ilallâh) nefsin yeri, Berzah 

âlemidir. Sevgi halinde bulunur, Hz. Peygamberin davranışlarını örnek alır. 

Levvâme'de, nefsin bazı sıfatları aynen bulunur, iyileşme, kötü olan yönün 

eleştirilmeye başlanmasıdır. Bu durumda, Kur'ânî emirlere saygı ve bağlılık 

artmıştır. Namaz, oruç, sadaka vermek gibi salih amellerde fazlalaşma 

görülür. Amellerini Allah için yapar, ancak bunun böyle olduğunu, halkın da 

bilmesini ister. Artık nefis bu vasfıyla tevbekârdır (Cebecioğlu 2009: 256). 

Yûnus Emre de nefs-i levvâme yolunda şiirler söylemiş, samimi bir 

mutasavvıf olarak şiirlerinde dünya hayatı, insanların ihtirasları, dervişliğe 

yakışmayan şeyler vb. gibi eleştirdiği unsurlar yanında aslında o tenkide 

bizzat kendinden başlamıştır.  

YÛNUS EMRE’NİN ŞİİRLERİNDE KENDİNİ 

TENKİT  

Türk tasavvuf edebiyatının şüphesiz en büyük ismi olan Yûnus Emre, 

bütün zamanların en büyük aşk şairlerinden biridir. Yûnus’un şahsiyeti ve 

şiirleri üzerinde yapılan çalışmalarda -haklı olarak- genellikle sevgi ve 

hoşgörü yönü öne çıkarılmış olsa da bu durum aslında onun hakkında tek 

boyutlu bir Yûnus imajının doğmasına vesile olmuştur. Hâlbuki Yûnus, 

bütün yönleri ile ele alınıp ortaya konulmalıdır. Günümüze ulaşan eserlerinde 

Onun bütün hayat macerasını, korkularını, ümitlerini, sevinç ve üzüntülerini, 

arayış ve buluşlarını, eleştirdiklerini, takdir ettiklerini vb. daha pek çok 

unsuru bulmak mümkündür. Özellikle içinde bulunduğumuz “2021 Yûnus 

Emre Yılı” dolayısıyla bu kavramların yeni nesillere güncel çalışmalarla, 

farklı perspektifler dâhilinde tekrar hatırlatılma ihtiyacını gidermek 

gerekmektedir.  

Tebliğ konusu itibariyle Yûnus Emre’nin şiirlerini kendini 

tenkit/özeleştiri penceresinden incelediğimizde onun deyişlerinde başta 

kendisi olmak üzere pek çok şeyi düzeltmek, adaletli olmak, hak yola sokmak 

adına onları eleştirdiği görülmüştür. Lâkin bu eleştirilerin hepsini incelemek 

tebliğ sınırlarını aşıp neredeyse kitap hacminde olacağı için onun eleştiriye 

ilk başladığı şeyi, yani kendisini esas almayı düşündük. Büyük Türk 

mutasavvıfı, eleştiriye kendinden başlayarak bir nevi mesaj vermektedir. 
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Asırlar aşsa da hâlâ güncelliğini koruyan bu mesaj, insanın belki de en 

zorlandığı şey olan özeleştiridir.  

Yûnus Emre’nin Dîvân’ı3  incelendiğinde 12 adet müstakil şiirin 4 

özeleştiri bahsinde söylendiği görülmektedir. Bu şiirler yek-ahenk tarzda 

söylenmiş, hemen bütün beyitlerinde şairin kendini çeşitli yönlerden tenkit 

ettiği deyişlerdir. Bu şiirlerin yanı sıra Yûnus, çeşitli şiirleri içerisinde yer 

alan münferit beyitlerinde kendisini pek çok kez farklı yönlerden tenkit 

etmiştir.  

Yûnus Emre, “insan” mefhumunu tam manasıyla idrak etmiş bir 

mutasavvıf olarak söylediği şiirlerinde ilk olarak “kişinin kendini bilmesi” 

üzerinde durur. Zira aslında bir insanın, yanlışını fark edebilmesi yani 

özeleştiri yapabilmesinin ilk şartı insanın kendini bilmesidir. Şair aşağıdaki 

beyitte bu durumu belirtir ve kendini bilmeyen birinin aslında hayvandan 

beter olduğundan dem vurur: 

‘İlm okımak bilmeklik kendözini bilmekdür 

Pes kendözün bilmezsen bir hayvândan betersin (248/5) 5 

Türk-İslâm kültüründe “kendini/nefsini bilen Rabbini bilir” diye bir 

söz vardır.6 Yûnus’un dillere pelesenk olmuş çağlar aşıp gelen şu çağrısı da 

insanın kendisini bilmesini öğütler. Kendini bilmek, şair tarafından bir ilim 

olarak kabul edilmiş ve insanın kendini bilmemesi hâlinde aslında öğrendiği 

bütün ilimlerin bir nevi boşuna olduğu ifade edilmiştir:7  

‘İlim ‘ilim bilmekdür ‘ilim kendin bilmekdür 

Sen kendüni bilmezsin yâ niçe okumakdur (91/1) 

                                                             
3 Yûnus Emre şiirleri için şu kaynak esas alınmıştır: Tatcı, M. (2020), Yûnus Emre Dîvânı, 
İstanbul: H Yayınları. 
4 Hazırlanan Dîvân’daki şiir numaraları şöyledir: 16, 41, 106, 117, 123, 225, 235, 258, 267, 

285, 346, 347.  
5 Beyitlerin sonundaki sayılar Yûnus Emre Dîvânı’nın Mustafa Tatcı tarafından hazırlanan 

nüshasındaki şiir ve beyit numarasını göstermektedir.  
6 Tasavvuf araştırmacısı Annemarie Sichimmel, “Kendini tanıyan Rabbini bilir.” sözünün, 

Kur’an ve hadislerdeki imalardan türemiş olmasını ihtimal dahilinde gördüğü kadar Delfi’deki 
“gnoti theauton=kendini tanı” sözünün uygulaması olabileceğini belirtir. (Sichimmel 1982: 
169; Uysal 2012: 521.) Bazı tasavvuf araştırmacılarının ise bu ifadeye Sokrat (M.Ö. 470)’ın 
“Nefsini bil” sözünün bir şerhi olarak baktıkları görülse de (İbn Haldun 2020: s. 412, 413, 495; 
Uysal 2012: 520.) bu durum genel doğruların farklı coğrafya, kültür ve inanışlarda her zaman 

var olduğunun ve var olacağının bir tezahürüdür. Nitekim aynı anlama gelen benzer sözler 
farklı yüzyıllarda yaşayıp farklı ekollere sahip sûfîlerin eserlerinde de münderiçtir.  
7 Yûnus’un kendini bilmek ile ilgili farklı beyitleri için bkz: 65/5, 247/1 vb.  
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Kendini ölçüp biçen, bugünkü deyişle tartan, kendini bilip eğri 

gördüğü tarafları düzeltmeye çalışan Yûnus Emre, Dîvân’ında okuyucuya 

pek çok nasihat vermektedir. Lâkin O, farkındadır ki bir insanın herhangi bir 

konuda öğüt verebilmesi için önce kendisi bunlara uymalıdır. Hâliyle şair 

kendine seslenerek bir nevi iç muhasebesine girer ve “Halka verdiğin 

nasihatleri en başta sen tutmuyorsun” diyerek bu konuda bile özeleştiri yapar: 

Yûnus sözün kime dirsin yâ kimün kaygusın yirsin 

Nasîhat halka eylersin yâ özün neye tutmazsın (235/9) 

Yûnus Emre, özeleştiri bahsinde en fazla durduğu iki unsur üzerinde 

durmuştur. Bunlardan ilki Yûnus’un kendisini günahkâr olarak 

tanımlamasıdır. O, eserlerinin farklı yerlerinde sürekli önce kendisinin sonra 

ise “insan”ın günahkâr olduğundan dem vurur, buna karşın sürekli tövbe 

hâlinde olup daima Allah’tan af diler. Dîvân’da şairin sadece kendini bu 

yönden tenkit ettiği manzumeler dahi vardır. Mesela aşağıya dercedilen ve 

hazırlanan Dîvân’da da 16 numaralı şiir olarak yer alan manzume, yek-ahenk 

yani bütün beyitlerinde şairin kendisini günahları yönünden tenkit ettiği bir 

yapı arz eder:  

1 Ulu ulu günâhlarum yüz komadı bana Çalap 

 Hiç kimse çâre kılmadı döndüm yine sana Çalap 

2 ‘Âlimlere sordum nedür dermân günâhlu derdüme 

 Anlar dahı eyitdiler dermân ana yine Çalap 

3 Va‘de yitüp ölicegez ol sinleye varıcagaz  

 Zebânîler gelicegez sen ‘inâyet eyle Çalap 

4 Zebânîler çün geleler beni yalınuz bulalar 

 Bilmedügüm dil soralar sen yardım eylegil Çalap 

5 Gürde soralar bu sözi esirgemez anlar bizi 

 Biz de sana tutduk yüzi sen esirge bizi Çalap 

6 Sensün bu benüm sultânum bu cânlar içinde cânum 

 Çokdur benüm günâhlarum sen meded eylegil Çalap 

7 Uçmakdagı Hûrîleri geymiş anlar nûr tonları 

 Ne bahtılu mü'minleri bize nasîb eyle Çalap 

8 Turmayup söylerem sözüm günâhuma göyner özüm 

 Günâhlu Yûnus'un sözin sen kabûl eylegil Çalap 

Şair bu gazelinde günahlarından bahis açarak lafız olarak pek çok 

kez dahi günah kelimesini anmakta, lafzen “günah” veya Türkçe eş anlamlısı 
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“yazık” kelimesinin geçmediği durumlarda bile bu kavramlarla tenasüp 

sanatı içinde bulunan diğer unsurlara yer vermektedir. Sadece bu müstakil 

şiirinde değil Yûnus Emre’nin diğer manzumelerini de özeleştiri kavramı 

etrafında incelediğimizde onun kendisini ilk olarak “günahkâr” sıfatı ile 

tanımladığı görülmektedir. Aşağıda örnek olarak verilen farklı beyitler bu 

duruma örnek teşkil etmektedir:  

Yazuklarumuz tartıla anca perdeler yırtıla 

Bilmedügün günâhlarun anda sana ‘ıyân ola (9/7) 

Bu kamu günâhlarun yuyan miskînligimiş 

Var Yûnus sen miskîn ol gel tama‘un yayın yas (119/5) 

N'ola gelsen şimden girü fesâdı terk itsen gönül 

Gâh aglasan günâhuna gâh kanâ‘at itsen gönül (161/1) 

Hak Çalab'um Hak Çalab'um sencileyin yok Çalab'um 

Günâhluyam yarlıgagıl iy rahmeti çok Çalab'um (186/1) 

Yazugum çok günâh öküş yürür idüm dünyâda hoş 

İtdüklerümün hisâbın vireyim andan varayım (210/6) 8 

Yûnus Emre’nin özeleştiri yaptığı meselelerden birisi de “nefs”tir. 

Tasavvufî bir ıstılah olarak pek çok anlamı bulunan “nefs” kavramı genelde 

Tekke edebiyatı numunelerinin şamiline mahsus olduğu gibi Yûnus Emre 

özelinde de “insana kötülüğü emreden kuvvet” manasına gelmektedir.9 

Yûnus Emre, nefsinden geçmeden derviş olamayacağının 

farkındadır. Hâlâ kendini hakiki manada derviş olarak görmeyen Yûnus, 

aşağıdaki beyitlerde kendi kendine seslenir:  

Hakk'ı bulmak isteyenler eylesün nefsini dervîş 

Çalap bize mürşid virmiş dervîş olubilsem dervîş 

Nefs yolından geçemezin ‘ışk şarâbın içemezin 

Gönlüm kara açamazın dervîş olubilsem dervîş (123/1-2) 

Allah’ın nasip ettiği mürşidi -ki Tapduk Emre’dir- sayesinde derviş 

olmayı arzulayan Yûnus, nefsinden geçememenin ıztırabı içerisindedir. Aşk 

şarabını içmek için nefsinden geçmenin, Hakk’ı bulmak için ise nefsini derviş 

eylemesinin farkındadır. Bilindiği üzere derviş “ben” fikrinden geçen kişidir, 

nefs ise “ben” mefhumunun ta kendisi. Yûnus ise burada müthiş bir tezat 

sanatı ile nefsini derviş eylemenin peşindedir. Yûnus Emre’nin oldukça sade 

                                                             
8 Diğer beyitler için bkz: 235/5, 251/2, 285/5, 311/6, 385/8 vb.  
9 Nefs’in bu anlamda yer aldığı ayetler için bkz: Yûsuf/18, 53; Tâhâ/96, Mâide/30. 
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fakat mükemmel edebî gücünün bir tezahürünü yukarıdaki beyitte görmek 

mümkündür.  

Sufiler nefsin öldürülmesi gerektiğine inanırlar. Yûnus’un şiirlerinde 

de bu durum vâkidir. Nefis ile mücadele de aslında bir nevi özeleştiridir. Zira 

insanın “kötü” vasıflarının taşıyıcısı daima nefsidir. Aşağıya örnek olarak 

alınan beyitlerde Yûnus nefsini öldürmenin peşindedir.:  

Tanla turup başun kaldur ellerüni suya daldur 

Hem şeytânun boynını ur hem nefs dahı ölse gerek (136/2) 

Uram yıkam nefs evini oda yana hırs u hevâ 

El götürem şimden girü nefsile savaş eyleyem (197/4) 

Kudret kılıcın almış nefsün boynını çalmış 

Nefsini depelemiş elleri kan içinde (302/7) 

Bu ve benzer düşüncelerde olan Yûnus, nefsinden kurtulduktan sonra 

kuş gibi hafiflediğini belirtir:  

Kesildi nefs başı öldi fısk u fesâd işler kaldı 

Hak'dan bana nazar oldı kanatlandum uçar oldum (208/5) 

Yukarıda Yûnus Emre’nin dervişliğini eleştirdiğinden dem 

vurmuştuk. O dervişliğini kendi içinde eleştirdiği gibi dışarıdan da kendine 

derviş diyenlere seslenir ve bu kavrama layık olamadığını vurgulayarak 

tenkidine devam eder:  

İy dervîş diyen bana nem durur dervîş benüm 

Dervîşlik yaylasında hareketüm kış benüm 

Kendözümi görürem sallanuban yürürem 

Bugz u kibr ü ‘adâvet gönlümi almış benüm 

Dervîş adın idindüm dervîş tonın tonandum 

Yola bakdum utandum hep işüm yanlış benüm (225/1-3) 

Şair, kendisine derviş diyenlere; benliğinden geçemediğini, gönlünü 

kibir ve düşmanlığın kapladığını söyleyerek giydiklerinin derviş elbisesi olup 

adına da derviş dendiği hâlde bunlara lâyık bir insan olamadığını belirtir. O 

halk içinde sufi olarak bilinse de bundan rahatsızdır: 

Sûfîyem halk içinde tesbîh elümden gitmez 

Dilüm ma‘rifet söyler gönlüm hîç kabûl itmez (117/1) 
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Yûnus’un kendisini derviş görenlerin zahirine baktığını zikrederek, 

bâtınının ise bu unvana layık olmadığını Dîvân’ının farklı yerlerinde 

mütemadiyen belirtmesi gözden kaçmaz.:  

Görenler elüm öper tâc u hırkama bakar 

Şöyle sanurlar beni zerrece günâh itmez 

Taşumda ‘ibâdetüm sohbetüm hoş tâ‘atüm 

İç bâzâra gelicek bin yıllık ‘ayyâr itmez 

Görenler velî sanur selâm virür utanur 

Anca iş koyarıdum el irüben güç yitmez 

Taşum dervîş içüm boş dilüm tatlu sözüm hoş  

İllâ ben itdügümi dînin degşüren itmez (117/6-9) 

Yûnus’u gören zahir ehli onun tâc u hırkasına aldanarak elini öpmeye 

kalkar. Onun zerre günah işlemeyen masum bir insan olduğuna inanırlar. 

Çünkü halk zahire göre hareket eder. Yûnus dışarıdan takva sahibi ibadeti 

yerinde bir Müslümandır. Ama şair kendini pek iyi bilmektedir ki aslında 

onun yaptıklarını bin yıllık hilekârlar yapmaz. Onu görenler; velî, Allah dostu 

sanarak saygıyla selam vermekten geri durmaz. Ancak şair bu lütuflara da 

layık olmadığının farkındadır. Dışının derviş ama maalesef içinin boş 

olduğunu söyler. Yûnus şiir gücünün de farkında birisi olarak tatlı dili hoş 

sözlü olsa da kendine büyük bir tenkit yönelterek yaptıklarını dinden 

çıkanların bile yapmadığını belirtir. Bilindiği üzere dinden dönmek İslâm 

dininde en büyük suçlardan biridir.10 Şairin özeleştiri olarak bu denli bir 

teşbihe gitmesi kanaatimizce içi dışı bir olmayan insanlara kendisi üzerinden 

vermek istediği mesajın sertliği ile alakalıdır.  

Yûnus Emre Dîvânı’nda özeleştirinin belki en yoğun olarak işlendiği 

manzume hazırlanan yayımda 41 numaralı şiir olmalıdır. 11  Burada şair, 

kendisine iyi diyen, kendini iyi bilenlere seslenerek şiire başlar. Herkesten 

kötü bir (kul) olduğunu savunan Yûnus o kadar kabahatlidir ki suçlular bile 

ondan iyidir. Onun gibi cürüm işleyen biri aransa bile bulunamaz. Yukarıda 

değinildiği üzere şair yine içi ve dışı arasındaki farka değinerek dilinden ilimi 

düşürmediğini fakat gönlünün de dünyayı sevdiğini belirtir. Dıştan 

                                                             
10 Bkz. Bakara 2/217.  
11 Yine mezkûr yayında yer alan ve “İy bana eyü diyen benem kamudan yavuz/Alnumı ay 
bilürem bu gözlerümi yılduz” matlaı ile başlayan 106 numaralı şiir de bu manada aynı 
terennümleri işleyen çok benzer yapıda söylenmiş ve Yûnus’un dillere pelesenk olmuş 
şiirlerindendir. 
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bakıldığında “iyi” olarak tanındığını fakat yine gönlünün bozulmuş hâliyle 

ibadetinin de buna göre olduğundan dem vurur. Onun gibi bir hilekâr aranırsa 

Bağdat’ta bile bulunmaz. Dışı bilmiş geçinir, içi ise yabancıdır. Dili hoş, 

gönlü ise mürted. Kötü işe iyi isim. Böyle bir fitne görülmüş şey midir? Zahiri 

yanar, bâtını ham. Hayatı böyle sürüp gider. Dervişlik yolunda bir adım 

gitmeden Arş’tan haber vermeye kalkar. Hırkası işlediği suçlara perdedir. O 

perdenin ardındaki düşünce ise kötüdür. Dili sırlardan haber vermeye 

kalkarken gönlü yine vahdet değil, firkatte ayrılıktadır. Öğüt verdiği 

insanların hepsinin Hakk’a vasıl olduğunu belirten Yûnus, nasihatlerinin bir 

tek kendisine tesir etmediğinden dertlidir. Her ne kadar şeyh adını takınsa, 

herkes onu öyle bilse de sevgiliyi bırakmış, nefsinin bütün arzularına cevap 

vererek Hak ile bir olmayı unutmuştur. Yûnus son beyitte ise kendisinin pek 

meşhur olduğunu belirtir. Aslında bu da suçtur. Çünkü şöhret beladır. Derviş 

kendisini gizlemeli, Hak’tan gayrısını bilmemeli, böylece Hakk’a vasıl 

olmalıdır. Yûnus bütün bu fiilleri işlemiş birisi olarak cürümlerini tek tek 

sayar ve son olarak Allah’tan af ve inayet diler:  

1 İy bana eyü diyen benem kamudan kemter 

 Şöyle mücrimem yolda mücrimler benden server 

2 Benüm gibi mücrim kul gel iste bir dahı bul 

 Dilümde ‘ilm-i usûl gönlüm de dünyâ sever 

3 Zâhirüm eyü adda gönlüm fâsid tâ‘atda  

 Bulunmaya Bagdâd'da bencileyin bir ‘ayyâr 

4 Taşum biliş içüm yâd dilüm hoş gönlüm mürted 

 Yavuz işe eyü ad böyle fitne kanda var 

5 Taşum göyner içüm ham dirligüm budur müdâm 

 Yol varmadum bir kadem ‘Arş'dan virürem haber 

6 Hırkam suçuma perde endîşem fâsid yirde 

 Gönlüm ayruk bâzârda dilümde sözüm esrâr 

7 Kime kim ögüt virdüm ol Hakk'a irdi gördüm 

 Bana benüm ögüdüm hîç eylemedi eser 

8 Dakındum şeyhlik adın kodum ma‘şûk tâ‘atın 

 Virdüm nefsün murâdın kanı Hakk'ıla bâzâr 

9 Yayıldı Yûnus adı suçdur cümle tâ‘atı  

 Çalab'um ‘inâyeti suçın geçüre meger 
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Yûnus Emre’nin kendini eleştirdiği beyitleri ve müstakil gazellerinin 

hepsinde suçlu bir insan/kul olarak Yüce Yaradan’a yüz döndüğü, ondan af 

ve mağfiret istediği ayrıca belirtilmelidir. Böylece Yûnus’un özeleştiri 

bahsinde pasif bir konumda kalmayıp aktif bir konuma geçtiği görülmektedir. 

Zira tasavvufta kendini/nefisini bilmek önemli kabul edilmekle birlikte 

kendini düzeltmek, eksiklik ve günahlardan arınmak çok daha önemli 

görülmektedir:  

İy bî-çâre miskîn Yûnus günâhun çok neyleyesin 

Sıgındum ol Allâh'uma didi hem ‘afv kılam diyü (285/5) 

Bî-çâre Yûnus'un çokdur günâhı 

Anun dergâhına yüz tutmışam ben (258/9)12 

SONUÇ  

Yûnus Emre, yukarıda örnekler ile tebliğ sınırını aştığı için ancak şiir 

numaraları verilen diğer misallerde de görüleceği üzere en başta kendisini 

tenkide tabi tutan bir erendir. O, “kendini bilen Rabbini bilir” düsturunca 

hareket eden ve amacı Hakk’a ulaşmak olan büyük bir Türk mutasavvıfı 

olarak her şeyden önce yönünü kendisine çevirmiş ve işe kendinden 

başlamıştır. Mezkûr örneklerde görüldüğü üzere onun kendisine yönelttiği 

tenkit ve eleştirileri sonuç olarak şu şekillerde değerlendirebiliriz:  

1. Yûnus Emre, kendine yönelttiği şiirlerinin bazılarını tasavvufî 

manada kendisini henüz ham hissettiği anlarda söylemiş olmalıdır. Bu türden 

söyleyişlerde şairin doğru yola gelmek için çabaladığını, daha önce pek çok 

günah işlemiş birisi olarak bu günahlardan pişman olduğunu görmekteyiz. 

Bu türden şiirler için müstakil örnekler olsa da (bkz. 16 numaralı şiir) 

konunun daha çok farklı deyişlerde yer alan beyitler dâhilinde münferit 

olarak yer aldığı görülmüştür.  

2. Yûnus, özeleştiri kavramını müstakil olarak işlediği şiirlerde ise 

nefsini tahkir etmeye yönelik ifadeler kullanmıştır. Bu şiirlerde şair, 

kendisinden yola çıkarak aslında okuyucuya mesaj vermekte, iyi olarak 

bilinen kendisinin bile çeşitli fasit işlerde olduğunu hatırlatmakta, kendisini 

kınamakta yani bir melamet hâlinden dem vurmaktadır. Bu türden deyişler 

atalarımızın “kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla” kabilinden sözlerdir. 

Yûnus Emre’nin bu şiirlerinde söz gelimi yukarıda bahsedilen günahların 

işlendiği şiir ve/veya beyitlere nazaran tahkir edici ifadelerin daha yoğun 

                                                             
12 Diğer beyitler için bkz: 16/8, 41/9, 117/10, 186/7, 225/9, 350/7 vb.  
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olduğu görülmektedir. Yani Yûnus söz konusu kendisini/nefsini eleştirmek 

olunca tahkirden dahi geri kalmamıştır.  

3. Şairin kendisine yönelik tenkitlerini barındıran kimi deyişleri ise 

bir nevi iç muhasebe hükmündedir. Şair, bu şiirlerin üslup ve verdiği 

hissiyattan anlaşıldığı kadarıyla sanki yalnız kaldığı bir anda kendisi ile 

hesaplaşma içerisine girmiş ve dışarıdan iyi, güzel, hoş, derviş, şeyh, sufi 

olarak görülen/bilinen birisi olarak -tasavvufî öğretinin emrettiği şekilde- bu 

unvan ve kavramların etrafında nefsini terbiyeye davet etmiştir. Bu soydan 

şiirler Molla Kasım’dan önce Yûnus’un aslında kendini sıgaya çektiği türden 

manzumelerdir.  

4. Yûnus Emre, kendisine yönelttiği tenkitler sonucunda belirttiği her 

türlü kötülük, bela ve cürümlerden sonra Hakk’a sığınmış, ondan başka 

gidecek yeri olmadığını, onun af ve mağfiretinin her şeyi kapsadığını 

belirtmiştir. Şairin kendisine karşı oldukça ağır suçlar ve tenkitler 

yöneltmesinin hemen ardından af ve mağfiretin gelmesi, aslında onun 

okuyucuya bir nevi mesajı olup yine belki başka bir çalışmanın konusu 

olacak derecede Yûnus Emre’nin “umut” meselesine nasıl baktığını gözler 

önüne serer. O, sevgiliden asla umudunu kesmeyen, O’nu uğruna cenneti terk 

edecek derecede seven bir Hak aşığıdır.  

Son kertede ise Yûnus’un çağlar aşıp gelen mesajları arasında 

insanın kendine yönelmesi, kendini bilmesi ve son olarak da gerektiği yerde 

özeleştiri yapması bugün tekraren hatırlanması gereken uyarı ve nasihatleri 

barındırmaktadır diyebiliriz. 
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ŞAHSİYET EĞİTİMİNDE BİR İMKÂN 

OLARAK TASAVVUF 

Orhan Gazi GÖKÇE* 

Şahsiyet Eğit imi  

Şahsiyet, sözlükte “bir kimsenin şahsına ve nefsine âit özelliklerin, 

rûhî ve mânevî niteliklerin bütünü” olarak anlam bulur (Kubbealtı Lügati, 1 

Haziran 2021). Batı dillerinde personality (kişilik) ve character (karakter) 

olarak personality kelimesi ile karşılanır. Bu kelimenin Latince “persona” 

kökünden geldiği bilinir. Bu da eski Yunan ve Roma tiyatrolarında yüze 

takılan maske anlamındadır. Buradan hareketle bazılarına göre şahsiyet, 

başkalarına gösterilen ya da gösterilmek istenilen yüz demektir (Ermaner, 

1976: 143).  

Şahsiyette bir yandan içerden kalıtımla ilgili olarak güdüler ve 

dürtüler varken dışardan da sürekli tesirlerine maruz kaldığı sosyal ve 

kültürel çevre vardır. İşte bu iki tazyik altında insanın şahsiyeti meydana 

gelir.  

Kenan Gürsoy’a göre şahsiyet, batılıların “individu” dediği şey 

anlamına gelmez. Şahsiyet sahibi insan kendini muhtemel bir egoizm 

pençesinden kurtaran ve yine kendini aşmaya gayret eden varlıktır. Aynı 

kendini çevreleyen tabiat, toplum ve Tanrı’yla bir ahenk kurmaya çalışan 

varlıktır. Şahsiyet, bu yönüyle kendini tanımaya ve aşmaya çalışmanın, kendi 

bütünlüğünü kurma çabasının bir neticesidir (Gürsoy, 1994: 258). 

Nurettin Topçu’ya göre şahsiyet, “İnsanın kendi benliğinin farkında 

olması ve benliğine bağlı hareketler üzerinde hürriyete sahip olmasıdır.” 

(Topçu, 2011: 214). Topçu’nun bakış açısıyla insan şahsiyeti, ruhî ve 

toplumsal bakımdan iki tür unsurun bütününden oluşan manevî bir terkiptir. 

O, ruhî unsurların tasavvurlar, ümitler, idealler, hareket idaresi ve sonsuzluğa 

* Araştırmacı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni, Milli Eğitim Bakanlığı, gozardi@gmail.com. 
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çevrilmiş olan bütün içsel kuvvetler; içtimaî unsurlarınsa insanın toplum 

içerisindeki yeri, rütbesi, başkaları tarafından değerlendirilmesidir. Bu terkip 

insan hayatının istikametini belirler (Topçu, 2011: 219). 

Erol Güngör’de şahsiyet, her insanın kendine özgü olan eğilimlerinin 

dinamik bir bütünü olarak kendisine karşılık bulur. Güngör’e göre şahsiyet 

ne sadece kalıtım yoluyla aktarılan özelliklerden ne de sadece toplum içinde 

öğrenilen davranış kurallarından ibarettir. Ona göre şahsiyetin oluşumunda 

kalıtsal özelliklerden ziyade çevresel etkenlerin tesiri daha fazladır. 

Şahsiyetin en kapsayıcı anlamı merhamet ve adalet kavramları ile 

temellenmiş bir bakış açısı ile insanın bu dünyada irade ve mesuliyet dengesi 

içinde kendini bilme halidir (Güngör, 1995: 18). 

Şahsiyet mefhumunu temellendiren insanın kâinat içinde kendisine 

anlamlı bir tarif getirmesidir. Elbette bu hususta birçok felsefi tartışma söz 

konusu edilebilir lakin tasavvufî düşüncenin insanın kâinat içindeki 

konumuna dair görüşü “halife” kavramını merkeze alır. Muhyiddin-i İbn-i 

Arabi “İnsan, Tanrı katında bakan bir gözdeki bebek gibidir. Ve görmek sıfatı 

ile tabir edilmiş olan mahlûk odur. İşte bundan dolayı ona insan denildi.” 

ifadesini kullanır (İbn Arabî, 1981: 4-5). Şeyh Galip’in “Hoşça bak zatına 

kim zübde-i âlemsin sen / Merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen” beytinde 

de veciz ifadesini bulan bu bakış açısı insanı âlemin merkezine koyar.  

İnsanı merkeze alan bu görüş, insan şahsiyetinin bu temel üzerine 

inşa edilmesini öngörür. İnsan yine bu bakış açısı ile birçok bakımdan 

zıtlıkların terkibinden ibaret bir varlık olması bakımından terbiyeye muhtaç 

bir varlık olarak telakki edilir. Antik Yunan havzasından Platon’un 

Devlet’inde insanın eğitimine dair ifadeleri bu telakkinin erken dönemdeki 

ifadesidir. Platon eğitimi “ruhun gücünü iyiden yana çevirme ve bunun için 

en kolay, en şaşmaz yolu bulma sanatıdır. Yoksa ruha görme gücünü vermek 

değil. Çünkü güç, onda kendiliğinden vardır ama kötü yöne çevriktir. 

Bakılmayacak yana bakmaktadır. Eğitim onu yalnız iyi yana yöneltir.” olarak 

tanımlar (Platon, 2000: 206). 

Kenan Gürsoy, Platon’dan beri süregeldiği haliyle eğitimin “bilgi, 

adalet, cesaret, ölçülülük” gibi hasletlerin yanına “özgürlük ve ahenk” 

kavramlarını ekler. İnsan iç ve dış bütünlüğünü, kâinat içindeki ehemmiyetini 

şahsiyet eğitimi yoluyla bu erdemleri kazandığında kavrayabilir, iç ve dış 

bütünlüğünü ancak bu yolla sağlayabilir (Gürsoy, 1994: 259). 
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Günümüzde eksikliği en çok hissedilen bu bütünlük algısı, insan 

şahsiyetinin tamamlanması ve böylelikle gerçek hürriyetine kavuşması 

bakımından hayati önem taşımaktadır. Merhametten kaynak bulan mesuliyet, 

mesuliyet sebebiyle başlayan hareket, insanı hem kendisi hem de toplumu 

için faydalı bir birey haline getirecektir.  

Medeniyet tek sütun üzerine inşa edilemez, insan ve toplum da 

sadece maddi kalkınma ile ideal noktaya ulaşamaz. Annemarie Schimmel, 

Mevlana Celaleddin Rumî'nin Mesnevi’sine atfen İblis’in ateşten 

yaratıldığını öne sürerek kendini insana nispet etmesini de uygun olarak “tek 

göz gözlü zihin" kavramı ile değerlendirir1 (Schimmel, 2004: 210). Sevgiden 

yoksun ve salt akılcı bir bakış açısının insanı anlamak ve hayatı 

anlamlandırmak adına yetersiz kaldığı dünyanın yaşadığı son iki yüzyıllık 

tecrübede ortaya çıkmıştır. Hâlbuki akıl ve gönül, din ve felsefe, iç ve dış, 

madde ve mana, dünya ve ahiret birbirlerinin yerine tercih edilmesi gereken 

unsurlar değil birbirlerine muhtaç ve birbirlerini bütünleyen boyutlardır.  

Günümüzde homo economicus (kazanan ve harcayan) insan tipi, 

yeryüzünde yeme, içme, giyinme ve barınma ihtiyaçlarını gidermek için 

yaşamaktadır. Günümüz toplumunda muteber görülen Homo faber (yapıcı 

insan) ise sürekli üretmeyi ve kazanmayı esas alır (İnce, 2020: 53). 

Nurettin Topçu’ya göre yapıcı insanda tabiatı ve başka insanları 

istismar edici olan zekâ esasında ruhun dış kabuğudur, ruhun derin 

tabakasında ise insanın şahsiyetini meydana getiren, asıl benliğini temsil 

eden, karakterini yoğuran, hareketlerine kumanda eden temel duygular vardır 

(Topçu, 2010: 157). 

Topçu’nun da işaret ettiği üzere, bilim ve teknolojiye ilişkin bilgi ve 

beceriler, ancak şahsiyet haline gelebilmiş bireylerde iyi sonuçlar verir, aksi 

halde zararlı sonuçlar doğurur. İnsan şahsiyetinin ahlak bağlamında ihmali, 

bencil, muhteris ve çıkarcı, çevreye ve insanlığa zarar veren; havayı, suyu ve 

toprağı kirleten insanlıktan uzaklaşan bir varlık meydana getirecektir. 

Hâlbuki ahsen-i takvim, yani en güzel kıvamda yaratılmış olan insan bu 

kıvamı korumak ile mesuldür.  

                                                             
1 “Seyret de kör iblise dönme. O, noksan olduğundan noksan görür, bir yanı görür de bir yanı 

görmez! Âdem’in toprağını gördü de dinini görmedi. Bu âlemi gören mâneviyatını görmedi.” 
(Mesnevi 4/1617) 
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Mahmut Çamdibi’nin aktardığına göre “Frobel eğitimin gayesini 

insanın özündeki ebedi, değişmez ve bu nedenle de kutsal olan şeyi 

geliştirmek olarak tarif eder. İnsanın yaratılışında mevcut olan din ve ahlak, 

şahsiyet bütünlüğüyle kavranan yüksek duygulardır, insan, aile ve okulda 

yaratılışına uygun şahsiyet terbiyesi gördüğü zaman, fıtrî dine ulaşılır. Din, 

Allah’ın insanları yarattığı fıtrattır.” (Çamdibi, 2000: 445). 

Celal Türer, eğitim ve ahlak ilişkisi bağlamında eğitimin nihayetinde 

ahlak mefhumunun içinde olduğunu dile getirir. Ona göre eğitim tümüyle 

ahlaki bir olaydır. “İnsanlar arası bir ilişki olarak eğitim, aşkın bir 

alanda/değerler sahasında gerçekleşir. Bu noktada eğitim, teorik bilimin basit 

bir uygulaması değil; ahlaki duyarlılıkla sürdürülen derinlikli bir ahlak 

faaliyetidir. Terbiye, talim ve tedip süreçleriyle şahsiyet ve dolayısıyla hayat 

şekillenir. Bu noktada terbiye iyiyi, talim doğruyu, tedip ise güzeli 

oluşturarak şahsiyette varoluşun üç boyutunu temsil edebilir.” (Türer, 2014: 

26-27)  

Batıdaki Rönesans hareketleri derinden bir epistemik kırılma 

meydana getirmiş, rasyonaliteyi esas alan bir düşünce üzerine modern 

düşünce vücut bulmuştur. Bunun tabii bir neticesi olarak sosyal ve iktisadi 

hayat şekillenmiş ve yeni bir eğitim paradigması doğmuştur. Özellikle sanayi 

devrimi sonrası süreçte eğitim iktisadi hayatı devamlı kılacak bir manivela 

olarak görülmeye başlanacaktır. 20. Yüzyılın başında uluslaşma cereyanı ile 

şekillene ve daha çok kitlelerin kontrol edilebilmesi adına icat edilen okul, 

ekonomik alanın seri üretim yapan fabrikaları gibi toplumsal hayatın 

vatandaş üreten “sosyal fabrikaları” olarak işlev görmeye başlamıştır. Okul 

temelli eğitim, zorunlu olmasının yanında tek tipleştirici bir misyonu da 

üstlenmiştir.” (Gündüz, 2016: 59). 

Günümüz pedagojisi, değerler ve eğitimin temeli gibi felsefi soruları 

yeterince önemsememekte daha çok iktisadi sistemin devamlılığı ve verimi 

üzerine enerjisini harcamaktadır. Bu bahsini ettiğimiz paradigmanın eğitime 

yansıyan bir sonucudur. 

İçinde yetiştiğimiz modern eğitim kurumları ve felsefesine günümüz 

dünyasında birçok eleştiri getirilmektedir. İçerik ve metotlar yönüyle farklı 

yaklaşımlar sayesinde modern eğitim paradigması katılığını yitirmiş, kitle 

eğitimi yerine kabiliyetlere odaklanan daha şahsiyeti önceleyen ve 

şahsileştirilmiş bir eğitimin insan tabiatına daha uygun olduğu fikrinde 

mutabakat sağlanmıştır. 
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İşte tam da bu noktada şifahi ve yazılı olarak bizlere kadar ulaşan 

tasavvuf müktesebatı, tasavvufî eğitim felsefesi ve usulleri yeniden 

gündemimize gelmeli ve bir imkân olarak günümüze uyarlanabilmelidir. 

Tasavvuf Düşünces ine Göre İnsan  

İslam düşüncesinin teşekkül devri olarak adlandırılabilecek olan 950 

yılına kadar olan dönem içinde İslam tasavvuf düşüncesi de neşet edip tabii 

seyir içinde ortaya çıkan dinî bir ilim ve disiplin olarak var olmuştur.  

Tasavvufla ilgili birçok bakış açısından birçok tarif yapılabilir. Bu 

tanımların çoğunda tasavvuf düşüncesi yahut disiplinin öngördüğü hayat 

tarzı, temel referansları, insana, tabiata ve eşyaya yaklaşımı yönleriyle bu 

literatürde onlarca tanımla karşılaşabiliriz. 

Kaşâni’nin tarifiyle “Tasavvuf, zahirde ve bâtında şeriatın edeplerini 

yerine getirmektir.” (Kaşâni, 2004: 135) Bu tarife göre tasavvuf şeriatın yani 

ilahi buyruğun öngördüğü kaideleri temel alan bir ahlaklanmayı esas alır. 

Dolayısıyla tasavvufun nihai gayesi ahlaklı insandır.  

Kelime anlamına da münasip olarak insanın yaradılışındaki saflığa 

yani fıtrata uygun hal ve davranışlara işaret eder. Ahlakı besleyen ve onu diri 

tutan ise insanın kalbindeki rikkattir. Rikkat düşünce ve hislerde incelik ve 

hassasiyet gözetme manasına gelir. Tasavvufa “ilmü’l-kulûb, ma‘rifetü’l-

kulûb”, sûfîlere “ehlü’l-kulûb, ashâbü’l-kulûb, erbâbü’l-kulûb ve ehl-i dil” 

gibi isimlerin verilmiş olması bahsini ettiğimiz bu incelik ve hassasiyete 

matuftur. 

İnsanda en başta iyi ve temiz kalması istenen kalbin (Buhârî, “Îmân”, 

39; Müslim, “Müsâḳāt”, 107) selim tutulması, kalplerin ancak Allah’ı anmak 

ile tatmin bulacağı, (Ra’d/28) Allah’ın huzuruna kalb-i selimle çıkmanın 

uhrevî kurtuluş için gerekli olduğu (Şuarâ/89) şeklindeki hatırlatmalar bir 

“manevi kap” olarak tarif edilen kalbin insanın ahlakını belirleyen bir merkez 

olduğunu gösterir.  

Tasavvuf, mahiyeti birçok tartışmanın konusu olan ruhun tasfiyesi, 

kalbin tatmini ve nefsin terbiyesi esasları üzerine kurulmuş bir terbiye 

usulünü ihtiva eder. Bu, her insan için farklı ve hususi bir tecrübeyi işaret 

eder.  
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Muhyiddin-i İbn-i Arabi’nin ifadesiyle “Tasavvuf, ince ve güzel bir 

gizlilik ve acayip bir intikal ve hal emridir. Bunu ancak ayağı doğru yolda 

olan inayet sahibi kişiler erebilir.” (İbn Arabî, 1973: 73)  

Tasavvuf geleneği, İslam tarihinin ilk dönemlerinde “zühd ve takva” 

kavramları temelinde şekillenmiştir. Çeşitli coğrafyalarda farklı 

karakterlerde tebarüz eden tasavvuf ekolleri, İslam’ın manevî yönünü teşkil 

eden “iman, tasdik, ihlâs, yakin, marifet, muhabbet, kurb, takva, murakabe, 

tevekkül, sabır, rıza, havf, recâ, vecd, hüzün, hayâ, heybet” gibi mefhumlar 

bağlamında bir yaşantı ve bu yaşantı üzerinden bir mefkûre oluşturmuşlardır 

(Güngören, 2011: 120). 

Tövbe, temizlik, sabır, takva, ihsan, adalet gibi temel kavramlar 

çerçevesinde “seyr ü sülûk” olarak adlandırılan ve bir mürşid-i kâmil 

rehberliğinde tatbik edilen bir eğitim süreciyle insan, kendini ve dolayısıyla 

kendisini ve içinde yaşadığı âlemi var edenin maksat ve hakikatini 

kavramada mesafe almayı amaçlar (Güngören, 2011: 120). Bu yolun yapısı 

İbn-i Arabî’nin ifadesiyle “teslimiyet ve tasdik” üzerine kurulmuştur (İbn 

Arabî, 1973: 18). 

Nefsin tasallutu, iğvası ve türlü hileleri insanı dünyanın bitmek 

bilmeyen hırs, arzu ve isteklerine yönlendirirken insan tam bir teslimiyet ve 

tasdik ile buna karşı mukavemet eder. Bu aynı zamanda büyük bir çatışma 

alanıdır. İnsan bu mukavemeti ile direnç ve tecrübe kazanarak merkezi yani 

kalbini kuvvetlendirerek yol almaya devam eder. Bu mücahede hali her şartta 

ve surette insana ölüm gelinceye kadar devam eder. Bu yönüyle tasavvufî 

terbiye süreci herhangi bir mekân ve sınırlı bir zamanla mukayyet değildir. 

İnsan bu yolda karşılaştığı zorlukları keskinleşen sezgileri ve keşfi 

ile aşabilir. Ortada bir arayış vardır ancak bu bir kuşku hali değildir. Merak 

duygusu giderek hayrete yerini bırakır. Hakikatin farklı boyutlarını, 

tecellilerini görme konusunda iştiyak duyar. Hakikatin kaynağına gittikçe 

artan bir bağlılık ve gayrıdan feragat hali gittikçe o insanda bir makama 

dönüşür. Bu bir ahlak anlayışı ve bir mefkûre doğurur. 

Tasavvuf düşüncesinin insanı ontolojik olarak nasıl konumlandırdığı 

bize tasavvufun amaç ve usul yönüyle nasıl bir eğitim modeli öngördüğünü 

de gösterir. Kuran-ı kerimde “Ben cinleri ve insanları, başka değil, sırf bana 

kulluk etsinler diye yarattım.” [Kuran Yolu (1 Haziran 2021), el-Zariyat/56] 

ifadesi kullanılır ve ifadeyle anılan varlıkların Allah’a kulluk etmeye yatkın 
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bir yapıda yaratıldıkları ve onları buna yöneltecek yeteneklerle donatıldıkları 

da kastedilmiş olabilir.  

Bu yaratılış düşüncesine göre insana varlık âleminde yüksek bir 

konum verilmiş ama aynı zamanda bir sorumluluğa dikkat çekilmiştir. 

Kuran'da yer alan “Allah Âdem’e isimlerin tümünü öğretti." (Bakara/31) 

ifadesi insanın mücehhez kılındığı kabiliyetlere; Allah’ın insanları “iki eliyle 

yaratması” (Sâd/75) ifadesi ise metaforik düzlemde Allah’ın esmasındaki 

“celal ve cemal” diyalektiğine işaret etmektedir. 

İsimlerin öğretilmesi insanın potansiyel bir öğrenme yetisi ile 

donatılması olarak da anlaşılabilir. Bu potansiyel ancak yaşantı yoluyla ve 

tedricen gelişip kemale erebilir. İnsan bu yönüyle irade sahibidir. İslam’ın 

temel kaynaklarında ifade bulduğu haliyle insan itaat ile isyan arasında 

yaptığı seçimden dolayı hem mesuldür hem de bundan bir yaşam zevki alır. 

Gökle yerin taşımayı reddettiği ve insanın yüklendiği “emanet” (Ahzâb/72) 

özgür iradeye, Allah ile insan arasındaki hususi irtibata yorulmuştur. İnsan, 

mikro kozmostur ve yine bir kudsî hadise göre Allah için yaratılmıştır; buna 

karşılık Allah da her şeyi insan için yaratmıştır (Schimmel, 2004: 205). 

İnsanın ilahi emaneti yüklenmesi onun aceleci ve zalim sıfatları ile 

de anılmaktadır. Dolayısıyla başlangıçta fıtratın temizliği ve masumiyeti 

üzerine yapılan insan tanımı bu yönüyle eksik kalmaktadır. Burada ahsen-i 

takvim ifadesi insanın olumlu ve olumsuz, iyi ve kötü yönleriyle anlamlı bir 

terkip olduğu konusunda dikkat çeker. 

Ü. Betül Kanburoğlu Ergün’e göre Gazali, fıtrat kelimesini ilk ve 

temel anlam olarak “kişinin hakikati kabul etme yatkınlığı” olarak görürken 

ikinci anlamda nefsin amelî kuvvetlerinin çift yönlü potansiyele sahip 

olmasıyla ilişkilendirir (Ergün, 2020: 72). 

İbn Arabi’nin de işaret ettiği üzere insan, “Hikmet-i ilâhiyenin 

sırlandığı bir varlık olarak ilahi hikmet ve güzelliklerin yurdudur. İnsan bütün 

anlamıyla o büyük varlığa bir ayna olma potansiyeline sahip büyük âlemin 

çevresinde bir meyve gibi yetişmiştir. O sebeple insana âlem-i sağir yani 

küçük âlem denilmektedir.” (İbn-i Arabi, 1973: 17)  

"Men arefe nefsehu fe had a'refe rabbehu”2 hadisinde ifadesini bulan 

kendilik bilinci, Antik Yunan vecizesi olan ve Delphi’deki Apollon 

                                                             
2 Hadis: “Kendini bilen, kuşkusuz Rabbini de bilir.” (Yılmaz, 2013: 492)  
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tapınağında altın harflerle yazılı olan "gnoti theauton" yani "kendini tanı" 

tavsiyesi ile aynı yere işaret etmektedir. 

 Seyid Hüseyin Nasr’a göre bahsi geçen hadis biraz daha dikkatle 

okunursa, insanın kendisi hakkında doğru bir bilgiye nasıl ulaşacağı 

konusunda önemli bir ayrıntı dikkatten kaçmaz. Merkeze insanı yani nefsi 

aldığımızda bir “benlik” vurgusu anlaşılabilir. Lakin ifadeye bir başka açıdan 

bakıldığında, insanın kendini/nefsini bilebilmesi Rabbin aydınlatması ile 

mümkündür. Nitekim izafî bir varlık olarak insan, Mutlak ile 

ilişkilendirilmeden bilinemez (Nasr, 2015: 24). 

Schimmel’e göre insanın kalbinin derinliklerini bilmesi anlamına 

gelen “dulcis hospes animae” insanî olan ile tanrısal olanın buluşma noktası 

olarak Tanrı'nın bulunduğu yerin keşfi demektir. İşte bu mahiyette tarif bulan 

insan-tanrı ilişkisi tasavvuf düşüncesinin ve yolunun temelidir. Tasavvufî 

bakış, bu temel üzerine inşa olunur. Bu yolun talibi olan kimse bu bilinç 

durumundan ayrılmamak için sürekli uyanık ve zinde olmalıdır. Havf ve reca, 

temkin ve teenni, muhasebe ve murakabe bu yolun talebesi için vazgeçilmez 

unsurlardır (Schimmel, 2004: 205). 

İnsanın kendini bilmesi onun geldiği yeri hatırlaması demektir. Bu, 

esasında felsefi olarak ilk olanı, başlangıcı merak duygusu ile de izah 

edilebilir. Tasavvuf düşüncesine göre insan asli yurdundan gurbete düşmüş 

aciz ve garip bir varlıktır. Ayrılığın farkına vardıkça asli yurduna özlem 

duyacaktır. İnsan için bu dünya zindan mesabesindedir. Dolayısıyla dünya 

ile ilişkilerini bu temel bilinç üzerine kurmalıdır.  

İnsanın aslını hatırlaması, nefsini ve dolayısıyla Rabbini bilmesi ney 

metaforundan hareket ederek söylersek kamışın içindeki posanın mahir bir 

usta eliyle temizlenmesi ve böylece güzel sesin çıkmasını temin etmekten 

geçer. 

Nefs in Terbiyes i ve Tasavvufî  Eğit imin Esasları  

Tasavvuf literatüründe nefsin mahiyeti ve nefsin mertebeleri 

konusunda birçok tarif yapılmıştır. Temel olarak Kuran ve hadislerden 

mülhem atvar-ı seb’a olarak nefsin mertebeleri nefs-i emare, nefs-i levvame, 

nefs-i mütmainne, nefs-i raziye, nefs-i marziye, nefs-i kâmile şeklinde 

sıralanmıştır. 

Nefs mertebelerin en alt basamağında dünyevi arzu ve lezzetlerin 

emrinde olan nefs-i emmare yer alır. Kasapoğlu’nun ifadesiyle nefs-i 
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emmâre, insanı temel güdülere sevk etmesi bağlamında Freud’un “id” 

kavramıyla benzerlik teşkil eder (Kasapoğlu, 2006: 17). 

Nefs-i emmare terbiyeye muhtaç nefistir. Bu terbiye süreci her an 

devam eden bir mücadeledir halidir. Mevlana Celaleddin-i Rumî, 

Mesnevî’sinde akıl ile nefsin mücadelesini şu metaforla anlatır: “Bu, 

Mecnun’la devesine benzer. Mecnun ileriye gitmeye savaşır, devesi geriye 

gitmeye! Mecnun’un sevdası, önde bulunan Leylâ’ya kavuşmak, devenin 

sevdası ardına dönüp yavrusuna ulaşmak!” (Mesnevî, 4/1533)  

Nefis çeşitli usuller ile kemale yöneleceği gibi tekrar tekrar yükselip 

alçalmaya da eğilimlidir. Onun mertebesini kemale doğru sevk edecek olan 

akıl, ilim ve salih amellerdir. İç dünyasında zıtlarla birlikte var olan insan, 

eğitim ve riyazetle kendini eğitirse olgun insan; hevasının peşinde koşar 

terbiye olmaya razı gelmezse muzır insan olacaktır.  

İbn Arabi ay tutulmasını bu manada bir metafor olarak kullanır. 

İnsanın dünyaya meylini ve nefs-i emarenin emrine girmesini “kusûf” 

olayına benzetir. “Bu olayda aydaki noksanlığa yer sebep olmuştur. En 

aşağıda bulunan bir mevcudiyettir keza nefsin gerilik ve eksikliğe nefsî arzu 

ve şehvetlere, başıboşluğa yönelmesi sonucudur. Onun da bulunacağı yer 

“esfele safilin”dir. Yani en aşağılık yerdir. Dünyamız güneşin nuru ile nasıl 

parlar ve canlanırsa insan da güneş gibi ruhunun nuru ile öylece parlar ve 

ışıldar. (İbn Arabi, 1973: 25) 

Nefsin terbiyesi sadece ibadetlerle olmaz. Hatta alışkanlığa dönüşen 

bu ibadetler zamanla bir dünyevi zevk kaynağına dönüşebilir. Dolayısıyla 

mutasavvıf kendisini gaflete sevk eden her türlü alışkanlıktan kurtulmak 

zorundadır. Çünkü alışmak unutmaya kapı açar. İbadetlerin hazzı ile 

aldanmak bu yolun yolcusu için öldürücü bir zehirdir.  

Tasavvuf yolunun talibi için en büyük tehlikelerin başında tembellik 

veya aylaklık gelmektedir. Salîk gaflet halinden uzak sürekli uyanık olmak 

durumundadır. Bu anlamda salik kendisi ve çevresine ilişkin kesintisiz bir 

farkındalık içinde olmalıdır. Bu yolun talibi olan kimse kendini yoldan 

alıkoyacak her türlü işten kendini muhafaza etmelidir. 

Nefsin talim ve terbiyesini mümkün kılan temrinler tüm kültürlerde 

benzerlik arz ettiği gibi İslam tasavvufunda da meşhur ifadesiyle “kıllet-i 

taam, kıllet-i menam, kıllet-i kelam” üçlemesi ile anılmaktadır. Burada azdan 

kasıt ihtiyaç kadardır. İhtiyaçtan fazlası insanın ruhunu ağırlaştırır. Seyr-i 
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sülûkunu zorlaştırır. Yükü hafifletmek şeklinde de anlayabileceğimiz bu 

riyazet temrinleri insanın bedenini zayıflatsa da ruhunu güçlendirir. 

 Bilig’te yer alan şu beyit, “az” ile yetinmenin hem maddi hem de 

manevî sağlık açısından ehemmiyetine işaret eder. “Esenlik tilese kör 

igsizlikin, az atlığ otuğ ye tiril ay tigin/ Öz inçlik tilese ereji uzun, til atlığ 

etig ye tiril ay tüzün” (Daima sağlıklı kalmak ve hiç hasta olmamak istersen, 

"az" adlı ilâç ye ve öyle yaşa, ey bey-oğlu/ Uzun zaman huzur içinde ve rahat 

yaşamak istersen, "dil" adlı eti ye ve öyle yaşa, ey temiz kalpli insan.) 

(Kutadgu Bilig, 4642- 4643b)  

Az ile iktifa etmek, insanı büyük beklentiler ve onların sebep olacağı 

hayal kırıklıklarından alıkoyar. İnsanda her halükârda bir neşe halini temin 

eder.  

Nitekim Mevlana Celaleddin-i Rumî Mesnevi’de yer alan “Tasavvuf 

nedir diye bir uluya sordular da dedi ki: Sıkıntı zamanı, gönülde neşe, ferah 

bulmaktır!” (Mesnevi: 3/ 3261) ifadesiyle tasavvufun bir neşe boyutuna 

dikkat çekmektedir. 

Kalpte en zor zamanlarda dahi bir neşe duymak, ye’se kapılmadan 

ümitvâr olabilmek, her halden razı bir şekilde hayatı müşahede etmek 

mutasavvıf kişinin en ayırıcı vasfıdır. İlahi neşe konusunda salikin istikrarı; 

musibetler karşısında göstereceği sabrı, taat hususunda sebat ve dirayeti onu 

istikamet üzere tutar. Bu anlamda mutasavvıflar sanılanın aksine kerametten 

önce istikameti önemserler. 

Keramet göstermek ve kitlelerin ilgisini çekmek, manevi eğitimin 

zorlu yolunda ilerlemeye devam etmekten ve nefsin kurnazca hazırlanmış 

tuzaklarıyla mücadeleden çok daha kolaydır (Schimmel, 2004: 227). 

Tasavvufî eserlerin hemen hemen tamamında nefsin kurnazca hazırladığı 

tuzaklara dikkat çekilerek hakikatli dervişin bu çeşit marazlardan kalbini 

koruması tavsiye edilmiştir. Mühim olan, tutarlı bir şahsiyet sahibi olarak her 

bakımından güzel ahlakı yaşamak ve böylece tabii bir surette örnek olmaktır. 

Bu maksada dayanan tasavvuf, bir eğitim disiplinini önermektedir. İnsan, 

cemal ve celal yönüyle kendisinde bulunan meziyet ve zaafları bu disiplin 

içinde tanıyabilir.  

Hilmi Ziya Ülken’in ifadesiyle “Tasavvuf, insan ruhunun yarattığı en 

eski eserlerden biridir. Kutsal ve ideal olan değerler âlemine ruhu 

yükseltebilmek için insanın nevinin yaptığı büyük egzersiz, her medeniyet ve 
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her çağda ayrı bir çehre ile meydana çıktığı halde aynı ruh savaşını, aynı iç 

oluşunu temsil etmiştir.” (Ülken, 1946: 194) 

Mevlana Celaleddin-i Rumî, Mesnevi’de bir terbiye süreci olarak 

“seyr ü sülûk” u güzel bir metaforla anlatır. İnsanın varlığını bir ayrana, canı 

bu ayran içinde gizlenmiş yağa, sülûk/ terbiye sürecini de ayranın yayıkta 

sallanarak bu gizli yağın ortaya çıkarılmasına benzetir. (Mesnevî, 4/3030-

3035) Mahir bir el usulünce bu yayığı sallarsa insandaki öz ortaya çıkar. 

Terbiye kelimesi esasında Kuran-ı Kerim’de birçok ayette ifadesini 

bulan “tezkiye” kavramı ile birlikte düşünülmelidir. Tezkiye kelimesi 

زك“  ,fiilinin tef’îl babındaki masdarı olup sözlükte, “artış, büyüme“ ازك/ي

temizleme ve arıtma gibi anlamlara gelmektedir.” (İsfehanî, 2012: 668). Bir 

tasavvuf terimi olarak ise tezkiye, “Nefsi, ona bulaşan kir ve pastan 

temizleyerek onu nefs-i emmare mertebesinden nefs-i mutmainne 

mertebesine çıkarmak, ruhu manevî kirlerden arındırmak” anlamı ile 

karşılanır (Uludağ, 1991: 491).  

Tezkiye, Kuran-ı Kerim’de elli dokuz farklı yerde ve birçok değişik 

bağlamda kullanılır (Abdulbaki: 1990: 331). Tezkiye kelimesi ile insan, 

bulanıklıktan duruluğa, kirlilikten temizliğe ve arınmaya davet edilir. 

İbadetler işte bu arınmanın vesileleridir. Nitekim “Nefsini kirleten hüsrana 

uğrar, tezkiye eden felah bulur.” (Şems/9-10) ayetinde insanı hüsrandan 

koruyup felaha kavuşturacak olanın tezkiye olduğu vurgulanır. Tezkiye ile 

birlikte “tasfiye” ve “tathîr” kavramları da tasavvuf literatüründe yine Kuran-

ı Kerim’deki bağlamlar esas alınarak manevi temizliği ifade için kullanılır. 

Tasavvuf düşüncesinde insan doğuştan günahkâr değildir ancak günahlara 

meyli sebebiyle hayatı boyunca kirlenebilir. Bu, insanın tabiatının gereğidir 

ancak insan bu kirlenmeyi bir ahlak edinmemeli ve manevi olarak 

temizlenme ve arınma yönelişinde olmalıdır.  

Vahit Göktaş, bir “gönül eğitimi” olarak tarif ettiği bu süreci, gerek 

kişisel yani dikey ve derinlik boyutunda gerekse toplumsal yani yatay 

genişlik boyutunda sohbet, zikir, tefekkür, murakabe, hizmet ve rabıta gibi 

çok çeşitli terbiye metotları ile uygulandığına dikkat çeker (Vahit Göktaş, 

2011: 139). 

Bahsi edilen metotlar içinde Hz. Peygamberin de sahabeyi yetiştirme 

metodu olarak görebileceğimiz sohbet, etkileşime açık bir mahiyet arz eder. 

Osmanlı klasik döneminde meşreplere münasip olarak birçok eser döne döne 

okunmuş, sohbetler bu eserler çerçevesinde kitabileşmiştir. 
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Abdulkadir-i Geylânî’nin (ö. 561/1116) Fethü’r-Rabbânî, Yunus 

Emre’nin (ö. 1321) Risâletü’n-Nushiyye, Kırşehirli Âşık Paşa’nın (ö. 

733/1332) Garibnâme, Eşrefoğlu Rûmî’nin (ö. 874/1470) Müzekki’n-nüfûs, 

Ahmet Bîcân’ın (ö. 870/1466?) Envâru’l-Âşıkîn, Yazıcıoğlu Mehmet’in (ö. 

857/1453) Muhammediye, İmam-ı Rabbânî’nin (ö. 1034/1624) Mektûbât gibi 

eserleri geniş bir coğrafyada en ücra köylerin meclislerinde dahi okunmuş 

hatta evlenecek kızların çeyiz sandıklarında yerini almıştır. 

Tasavvuf geleneğinde bahsi geçen eserler ve gönül terbiyesinin 

ocakları olarak tavsif edebileceğimiz tekkeler yoluyla Anadolu’da yaygınlık 

kazanmıştır. Nefsin terbiyesi ve iyi hallerin transferi bağlamında merkezi bir 

rol üstlenen tekke, zâviye ve dergâh gibi değişik isimlerle anılan kurumlar, 

müntesiplerinin meşreplerine münasip bir eğitim usulü geliştirmişlerdir. 

Yaygın eğitim kurumları olarak da görebileceğimiz tekkeler, hemhal, 

hem-dem olma mekânları olmuştur. Mustafa Kara’nın ifadesiyle “Tekkeler 

vasıtasıyla tasavvuf, halka gerekli dini terbiyenin verilmesiyle; kalbi kibir, 

kin, haset, yalan, riya, dedikodu ve çeşitli bayağı hırslardan temizleyerek ona 

hayır, Hakk’a ve Hakk’ın kullarına hizmet iştiyakı, menfaatlerden arınma, 

merhamet ve adalet sevgisi, derece derece aşk halinde varlıklara hürmet 

duyguları doldurma misyonunu üstlenmiştir.” (Kara, 1999: 225)  

Fatih Şeker’in belirttiği üzere manevi terbiye ocakları olan tekkeler 

ve bu çerçevede halkın gündelik ihtiyacına cevap verir. “Entelektüel 

zümrelerin zaruri olarak ihmal ettikleri insanlarla münasebet kurarlar halka 

hayatın hakiki manzarasını ve mahiyetini hayatın cevherinin nerede 

toplandığını gösterirler. Tekkeler, ruhunu gıdalandırdığı ferdi, cemiyetin 

emrine sunarlar.” (Şeker, 2015: 100)  

Tekke toplumsal düzen adına birçok fonksiyonu da üstlenir. Zorunlu 

olmayan, belli bir yaş sınırı gözetmeyen tekkelerde dil eğitimi başta olmak 

üzere klasik metinleri merkeze alan bir talim süreci söz konusudur. Bazı 

klasik eserlerin birlikte okunması ve güzel sanat eğitimi tekkelerde bir 

gelenek oluşturmuştur. Günümüzde “hayat boyu eğitim” diye anılan esnek 

ve çok boyutlu yaklaşım çok erken dönemde tekkelerde kendisini 

göstermiştir (Gündüz, 2016: 53). 

Tekkeler aynı zamanda bir sosyalleşme mekânıdır. Çok çeşitli mizaç 

ve mesleklerdeki insanların bir araya geldiği bu ortamlar kolektif ruhu 

yüzyıllar boyunca diri tutmuştur. 
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Tasavvufî terbiyede şüphesiz en önemli unsur, iyi örnekliği 

bakımından hakikî bir mürşittir. Mürşit, ilim ve tecrübe sahibi olması 

yönüyle müridin mizacı ve meşrebine münasip şekilde onun terbiyesine 

rehberlik eder. Mürşit, sözlerinden çok haliyle örnek olmalıdır. Ömer 

Yılmaz, tasavvuf için kullanılan “kâl ilmi değil, hâl ilmi” ifadesinden yola 

çıkarak İmam Gazali’nin şu ifadesini aktarır: “Lisan-ı hal ile söylemek, sözle 

söylemekten daha fasihtir; insanın tabiatı sözlere uymaktan ziyade amellerde 

müşahedeye daha meyillidir.” (Yılmaz, 2014: 50) 

Modern dönemde Comenius Gazali’nin ifadesini cetvel metaforuyla 

şöyle açıklığa kavuşturur. “Hiç bir kimse, eğri bir cetvel tahtası ile nasıl 

doğru bir çizgi çizemezse, orijinal hatalı olduğu zaman da, yani yanlış bir 

örnekle, onun doğru benzerini meydana getirmeğe de muvaffak olamaz.” 

(Comenius, 1964: 191) ifadesinde de görüldüğü üzere doğru örneklik hayati 

bir meseledir. 

Tasavvufî eğitim sürecinde mürşidin niteliği kadar önemli olan başka 

bir husus da takip edilen usul ve esaslardır. Mürşidin salik/talip/öğrencisine 

şefkat ve merhametle yaklaşması onun seviye ve kabiliyetlerine uygun bir 

şekilde bir yol tutması zarurîdir. Bu süreçte bilişsel, duyuşsal, duygu temelli 

bir yaklaşım söz konusudur. Tasavvufî eğitim mecburi değil gönülden bir 

taleple başladığı için zamanla muhabbetli bir meşke dönüşür. Tekkede 

yapılacak hizmet, katlanılacak zorluklar hem dervişi olgunlaştıran ve pişiren 

unsurlardır. Yaşayarak öğrenme süreci olarak da görebileceğimiz bu metot 

başka yaradılışta olan insanlarla bir arada yaşama kültürünü de talibe öğretir. 

Bir yönüyle kendi içine çekilmeyi yani “uzlet” i gerektiren bu süreç aynı 

zamanda belli bir usul ve erkân ile başka insanlarla hâl paylaşımlarını esas 

alır. Mürşit’in sözleri ve tavırları “feyz”in ana kaynağı olduğu gibi salikin yol 

arkadaşları da bu süreci destekler niteliktedir. 

Sonuç ve Öneriler:  

Şahsiyet kavramı insanı tanıma ve onun eğitim süreçleri ile ilgili 

daha sağlıklı adımlar atma adına son derece önem arz eder. İnsanın yaradılışı 

itibari ile birçok farklı boyutlara sahip kompleks bir varlık olması her ne 

kadar bazı zorlukları çağrıştırsa da aynı zamanda her bir insan için çeşitli 

imkanlara işaret eder. Bu yönüyle insan şahsiyetini esas alan bir eğitim 

modeli üzerinde tekrar düşünmek, acımasız rekabete dayanan ve insani 

değerlerin aşındığı günümüz dünyasında anlamlı olacaktır. Bilginin bir 
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değere dönüşebilmesi, insanlığa katkı sunması her yönüyle şahsiyeti gelişmiş 

insanların yetişmesi ile mümkündür. 

Modern eğitim süreçleri insanın çok yönlü şahsiyetini esas almaktan 

uzak, pragmatik yaklaşımların üzerine inşa edilmiştir. Modern eğitimin 

sosyal fabrikası olarak görebileceğimiz “okul”, topluma tek tip ve ayırt edici 

özellikleri törpülenmiş bir insanı modeli sunmakta; ortam, metot ve içerik 

bakımından insanın ruhi boyutunu ihmal eden ve bütünsel bir bakış açısından 

uzak bir mantık taşımaktadır.  

Eğitim süreçleri, insani temelde ele alınırsa bir ruh kazanabilir. 

Şahsiyet eğitimi, eğitim süreçlerinin ruhu olarak nitelenebilir. Günümüzde 

değerler eğitimi başlığı altında modüler bir formla işlenen değerler 

içselleştirilememekte ve tutarlılık sorunları baş vermektedir. Bu tutarsızlık, 

değer olarak ifade edilen kavramların aşınmasına sebep olmaktadır. Şahsiyet 

eğitimi, öğretim süreçlerine içkin olarak ele alınmalı özellikle öğretmen ve 

öğrenci arasındaki nitelikli ilişkiye dayanmalıdır. 

Kitle eğitiminin mecburi bir istikamet olarak görüldüğü, insanın 

biricikliğini alabildiğine ihmal eden eğitim sistemleri post-modern dönemde 

eleştirilerin odağı haline gelmişken tasavvufî terbiyenin insanın şahsiyetini 

öne çıkaran prensipleri günümüz ruhuna uygun bir şekilde yeniden 

okunmalıdır. 

Nefsin terbiyesi ve tezkiyesini esas alan tasavvufî terbiye süreci iç 

dünyası zenginleşmiş insanı, kendisine ve tabiata faydalı bir hale eriştirmeyi 

esas alır. Yüzyıllar boyunca geniş bir coğrafyada bu bilinç ile mayalanan 

bireyler sağlıklı bir toplum yapısı meydana getirmişlerdir. Tasavvuf, ahlak 

ve edebi öncelikli gaye edinen rafine bir yaşam biçimini öngörür; merhamet, 

adalet, fedakârlık ve diğerkâmlık gibi değerleri toplumun temel dinamikleri 

haline getirir.  

Tasavvuf tecrübesinde olduğu gibi muhabbet üzerine inşa edilen 

eğitim, insanî etkileşime son derece açıktır. Kuru malumat edinmekten öte 

bilim, sanat, inanç ve ahlakın anlamlı bir terkibe erişmesi, “yaralı bilince” bir 

şifa kaynağı olabilir. Dijitalleşmenin iyice derinleştirdiği bireyselleşme ve 

depresif karakterdeki yalnızlık sendromlarının etkileri ancak iyi hal 

transferlerine ortam oluşturmak suretiyle hafifletilebilir.  

Müzik başta olmak üzere insan ruhunu latifleştiren güzel sanatların 

eğitim süreçlerinin ayrılmaz bir parçası haline getirilmesi; insanın kulağından 
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mayalandığı hakikati dikkate alınarak tasavvufî özü barındıran türkülerin, 

ilahilerin, nefeslerin yeni nesillerin istifadesine sunulma yolları üzerine 

çalışılmalıdır.  

Modern dönemde yozlaşan ve ruhunu kaybeden sözde tasavvufî 

oluşumların oluşturduğu olumsuz algıya kapılmadan tarihi tecrübeyi ve 

gerçek kaynakları önemseyerek tasavvuf meselesine yaklaşılmalıdır. 

Tasavvuf düşüncesinin teori ve pratikteki temel prensipleri esas alınarak 

hareket edildiğinde zihinlerde üreyen yanlış imajlar silinebilir ve günümüz 

dünyasına katkı sağlanabilir. 

İnsanın her anlamda tekâmülünü esas alan bir eğitim felsefesi, kendi 

kaynaklarımız referans alınarak pekâlâ inşa edilebilir. Tasavvufî terbiyenin 

disiplini, manevî neşeyi esas alan yaklaşımı ve nihayetinde ortaya koyduğu 

insan modeli, günümüz için de bir ümit kaynağı olarak zikredilebilir. Eğitim 

ortamlarında olumlu ve verimli bir atmosfer bu tecrübeden istifade edilerek 

oluşturulabilir. 
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ERMENİ HARFLİ TÜRKÇE BİR HAGİOGRAFİ: 

ÖMR-İ EVLİYA 

Zehra HAMARAT  

GİRİŞ  

Hristiyan azizlerin hayatlarını ve mucizelerini konu alan Ömr-i 

Evliya, Ermeni harfleriyle Türkçe yazılmıştır. Ermeni harfli Türkçe metinleri 

Latin harflerine aktarırken nasıl okunup yazılacağına dair belli bir standart 

bugün hâlâ oluşmamıştır. Bu eserleri yazan Ermenilerin kimi zaman 

duydukları gibi yazmaları, kimi zaman Arap harfli Türkçe metinlerdeki 

yazılışları Ermeni harflerine uyarlama girişimleri, aynı kelimeyi metin içinde 

birkaç farklı şekilde yazmaları gibi bazı durumlar bu metinlerin Latin 

harflerine aktarılmasında da problemlere yol açmıştır.  

Benzer problemlere Ömr-i Evliya’da da rastlanmaktadır.1 Eserin adı 

birinci ciltte Ömrü Evliya, ikinci ciltte Ömrü Evlia şeklinde yazılmıştır. Bu 

aktarım zorlukları bir yana, biz eserin adını Ömr-i Evliya şeklinde yazmayı 

tercih ettik. Eserin adını okurken, Farsça tamlamalarda kullanılan ancak bu 

eserde belirtilmemiş olan (-) işaretini kullandık ve tamlama yapan sesi de i 

ile belirttik. Azizlerin isimleri başta olmak üzere özel isimlerin yazılışını, 

Ermeniler arasında bu isimlerin ifade edilişini yansıttığı için olduğu gibi 

bıraktık, diğer kaynaklarda bu özel isimlerin nasıl yazıldığına tespit 

edebildiğimiz kadarıyla değindik. Eserden yaptığımız birebir alıntılarda ise 

harflerin yazılışına çok fazla müdahale etmedik, harflerin okunuşunda bir 

standart belirleyip ona uygun olarak Latin harflerine aktardık.  

 Dr. Öğretim Üyesi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 

hamarat.zehra@hotmail.com. 
1 Bu problemlere dair ayrıntılı açıklamalara ve üretilen çözümlere hazırlamakta olduğumuz 

Ömr-i Evliya neşrinde değindik.  
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Ömr-i Evliya’da yer alan azizlerin mucizelerine değindiğimiz 

kısımda özellikle Anadolu’da yaşamış olan azizlerin anlatılarından örnekleri 

seçtik. Başka kaynaklardan yaptığımız araştırmalarla da Anadolu’da hem 

Hristiyan hem de Müslümanlar tarafından ziyaret edilen üç azizi anlatıp Türk 

dili ile yazılan hagiografilerin hem Osmanlı coğrafyasında yaşayan 

Hristiyanların inançları hakkında bilgi verdiği hem de aynı zamanda 

Müslüman Türklerin inanç dünyasını anlama bakımından önemli olduğu 

üzerinde durduk.   

AZİZ KÜLTÜ VE HAGIOGRAFI   

Arapça izz veya izzet kökünden gelen aziz Türkçede saint teriminin 

karşılığı olarak kullanılmaktadır. Latince saint terimi ise kutsal kişi 

anlamındaki sancti kelimesinden gelmektedir. Saint kendini Tanrı’ya adamış, 

sadık, inançlı, dini bütün kişi anlamındadır. Yunancada bu terimin karşılığı 

olarak hagios kelimesi kullanılmaktadır ve ayrılmış, diğerleri arasından 

seçilmiş anlamındadır. Türkçede bu terimin karşılığı olarak kullanılan 

terimlerden biri ise Allah nezdinde değerli, Allah dostu anlamındaki aziz 

terimidir (Akt. Polat, 2008: 15).  

Hristiyan literatüründe aziz başlangıçta geniş bir anlam alanına sahip 

olup Tanrı, kutsal eşyalar, melekler, kutsal yerler gibi pek çok şey için 

kullanılmıştır. Hatta Hristiyanlığın ilk dönemlerinde bütün Hristiyanlar için 

aziz denilmiştir. Bugün ise 

… aziz, kahramanca, faziletli bir hayat sürmek ve sonuçta ebediyen Tanrı 

ile birlikte olmak isteyen kişileri tanımlamak için Hıristiyanların kullandıkları bir 

terimdir. Yine dini görevlerini yerine getiren, nefsini terbiye edip dini hayatta her 

türlü fedakarlığa katlanan ve çeşitli kerametler gösterdiğine inanılan kimselere kilise 

tarafından verilen unvanı ifade eder (Akt. Polat, 2008: 17).  

Hristiyanlığın ilk dönemlerinde bütün Hristiyanlara aziz denilirken 

daha sonraları Hristiyanlık uğruna işkence çekip şehit (martyr) olanlara aziz 

denilmiştir. Sonraki dönemlerde ise imanları uğruna büyük işkencelere 

katlanan ama öldürülmeyen kişiler (confessore) de aziz kabul edilmiştir. 

Ortaçağ’da ise büyük krallar, prensler gibi kimi yöneticiler de aziz ilan 

edilmiştir (Harman, 1991: 332). Diğer fanilerden üstün kabul edilen azizlere 

şehit, münzevi, yönetici, itirafçı, manastırda Allah’ın hizmetkârı olduğu için 

saygı duyulmuştur. Sıradan Hristiyanlar Tanrı’nın koruduğu çocukları iken 

azizler Tanrı’nın yakın arkadaşı kabul edilmiştir. Azizlerin her iki dünyada 
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aynı anda varolup mucizeler göstermesi onları tıpkı İncil’deki öncülleri gibi 

Hristiyan toplulukları üzerinde hakim kılmıştır (Coon, 1997: 1). 

Azizlere tazim için kiliselere azizlerin resimleri ve heykelleri 

koyulmakta, ayinlerde isimleri zikredilmekte, kutsal kalıntıları saygı 

görmekte ve hac odağı haline gelmekte, kendilerinden şefaat ve yardım 

beklenmektedir. Ayrıca azizler ölüm yıl dönümlerinde anılmaktadır, 1 Kasım 

günü ise azizler günü olarak kutlanmaktadır (Harman, 1991: 332; Coon, 

1997: 9). 

Hagiografi kutsalın yazılması anlamında bir terimdir. Yunanca kutsal 

anlamındaki hagios ve yazmak/yazma sanatı anlamındaki graphe 

kelimelerinin birleşimiyle türetilmiştir. Hristiyanlığın 1. yüzyılından itibaren 

hagiografiler daha çok insan kutsallığına odaklanmıştır. Hristiyanlığın yasak 

olduğu, Zulüm Çağı 2  da denilen 1-4. yüzyıl arası dönemde din uğruna 

işkence çekip şehit edilenlere aziz denilmiş ve hagiografiler de bu kişilerin 

olağanüstü yaşamlarını konu almıştır. 4. yüzyılla birlikte ise kusursuz 

Hristiyanlığı yaşayanlar, münzeviler, kendisini Tanrı hizmetine adayan 

manastır mensupları aziz olarak isimlendirilmiş (Akt. Zeren, 2010: 7; Coon, 

1997: 3-4) ve hagiografiler bu azizlerin kutsal yaşamını anlatmıştır. 

Hristiyanlığın ilk dönemlerinden itibaren azizlerin kutsal 

biyografilerinin yaratıldığını biliyoruz. Özellikle 7. yüzyıla kadar yüzlerce 

hagiografinin yazıldığı belirtilmektedir. 10. yüzyılda ise Bizans kültüründe 

hagiografi yazımında önemli gelişmeler yaşanmıştır. Symeon Metaphrastes, 

Konstantinopol yortu takvimine göre azizlerin kronolojik olarak anlatıldığı 

10 ciltlik eseri meydana getirmiştir (Akt. Zeren, 2010: 11). Daha sonra da bu 

tür eserler yazılmıştır ki Ömr-i Evliya bu eserlerden biridir.  

Azizlerin alegorik yaşamlarını konu alan hagiografiler din görevlileri 

tarafından ayin sırasında okunmuştur. Hagiografilerde anlatılan bu aziz 

                                                             
2  Candida Moss, Hristiyanlık tarihinde ve teolojisinde sürekli tekrar eden, Hristiyanlığın 

ortaya çıktığı ilk yüzyıldan 4. yüzyıla kadar sistematik olarak baskıya ve zulme uğradığı, bu 
dinin Romalılar tarafından yok edilmeye çalışıldığı söyleminin tarihsel gerçeklerle 
bağdaşmadığını belirtir. Söz konusu dönemde Decius da dahil Roma imparatorları 
Hristiyanlığı ortadan kaldırmak gibi bir niyette olmamıştır. Diri diri yakılarak, kaynar 
kazanlarda kaynatılarak ya da kalabalıklar önünde vahşi hayvanlara, aslanlara parçalatılarak 
Hristiyanların şehit edildiği efsanelerini tarihçi Eusebius başta olmak üzere 4. yüzyıldan 
itibaren belirli amaçlarla bazı kişilerin ürettiğine değinmektedir. Moss, eğer Romalıların 

herhangi bir dini yok etmek istese bunu daha önce yaptığı gibi çok rahat yapabileceğine ama 
böyle bir amaçlarının olmadığına; Romalıların toplumsal bütünlüğü, siyasi birliği sağlamak 
için belli takibatları gerçekleştirdiğine vurgu yapmaktadır (Adıbelli, 2018).  
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yaşamları Hristiyanlara diğer dünyaya göç etmiş olanları ve göksel 

ikametlerini hatırlatma noktasında önemli işlevler üstlenmiştir. Hagiografi 

yazarları Tanrı ile yarattıkları arasında aracı olan bu Tanrı dostlarını kayıtlara 

geçirmişlerdir (Coon, 1997: 1). 

Coon’a göre hagiografik anlatıların kahramanı olan kutsal kadın ve 

erkekler İncil’deki yüce idealleri gerçekleştirme görevini üstlenmişlerdir. 

Azizler hakkında anlatılanların örnekleri İncil’de peygamberler için 

anlatılmıştır. İsa benzeri bir hayat yaşayan azizlerin kutsal yaşamlarını konu 

alan hagiografi ve benzeri yazılı metinler erken dönem azizlerinin 

kanonlaşmasını hızlandırmış ve azizleri ölümsüzleştirmiştir. İsa’yı taklit 

eden kutsal kişileri anlatan hagiografiler aslında bir yönüyle İncil’de 

anlatılanları da hatırlatmış, bazen açıklamıştır. Bu anlatılar kutsal kişilere, 

yerlere, nesnelere uygun şekilde saygı gösterilmesini dikte etmiştir. 

Saygısızlığın nasıl cezalandırılacağını çarpıcı örneklerle sunmuştur. 

Dönemin kabul edilen ahlaki kurallarını desteklemiş, aktarmıştır. Bu eserler 

dünyevi olandan kutsal olana kapı aralamıştır, çünkü bu metinler, okuyanları 

ve dinleyenleri Tanrı ile birleştirmiştir (Coon, 1997: 2-13).  

Hristiyanlıktaki aziz inanışı Müslümanlıktaki veli kültünü, 

hagiografiler de menakıbnameleri akla getirmektedir. Dinlerin çoğunda 

yaratıcıya yakın olduğu düşünülen bazı kişilerin kutsallaştırıldığı, kendilerine 

diğer insanlar tarafından hürmet edildiği, bu insanların kült haline getirildiği 

görülmektedir. Ayrıca hagiografi benzeri ürünler de pek çok dinde karşımıza 

çıkmaktadır, dolayısıyla belli kişilerin kutsallaştırılması ve bu kişiler 

hakkında anlatılar üretilemesi belli bir din veya inanışa has bir durum 

değildir. Ancak elbette ki bu inanış ve anlatılarda kimi zaman birbirinden 

etkilenme de söz konudur.   

ÖMR-İ EVLİYA  

Ermeni harfleriyle Türkçe yazılan Ömr-i Evliya 2 ciltten oluşan bir 

hagiografidir. Eserin birinci cildi Peşte’de 1846 yılında, bir Mıhitaryan 3 

manastırında basılmıştır. Eserin Mıhitaryan Ç. A. Gronavor’un telifi olduğu 

belirtilmektedir. 1. cilt 1 Ocak’tan başlayarak 30 Haziran’a kadar çeşitli 

başlıklar altında azizlerin hayatlarını konu almaktadır. 

                                                             
3 Mıhitaryan tarikatı 1676 yılında doğan Sivaslı Manuk Mıhitar tarafından kurulan Katolik 

Hristiyan bir tarikattır. Osmanlıdaki Gregoryan Ermenilerin baskıları üzerine Venedik’e gidip 
pek çok faaliyeti burada kurduğu manastırda gerçekleştiren Sivaslı Mıhitar ve öğrencilerinin 
Ermeni kültürüne büyük katkıları olmuştur. Ayrıntılı bilgi için bkz. (Şahin, 2009).  
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Ömr-i Evliya’nın 1. cildinin dibacesinde belirtildiğine göre bu eser 

telif edilirken Haysmavurk 4  başta olmak üzere bazı kitaplardan 

yararlanılmıştır:  

“Bu kadar eylikler mücidi kitabı inşa etdiyimizde her şeyden ziade 

milletimiz içinde bulunan surpları seçib almağa gayret etdik. Herkes her gün senenin 

başından sonuna dak birer surp okuyabilsin deyi biz dahi başlıca Haysmavurk 

denilen kitabın sırasına göre gitdik. Milletimiz indinde itibarda ve adı belli ve yortusu 

tutulur surpları kitab-i mezkürde bulamadığımız halde lisan-i aherlerden alıb 

sırasınca minasib yere geçirdik.  

Aldığımız kitablerden alelhusus Haysmavurk’dan ayni tercime etmeyib 

nakillerini, mücizetlerini ve deyişlerini tekayyüd ile teftiş etdik. Elimizde olan bu 

misilli kitabları biribiriyle çatışdırdıkdan sonra doğruyu ve kilise-i şerifden tehsin 

olmuşu aldık. Şübheli olub niza çekeni çok defa bir tarafa bırakdık.”  

Ömr-i Evliya’nın 2. cildi de Peşte’de 1871 yılında, Mıhitaryan 

Matbaası’nda basılmıştır. Azizlerin hayatlarının anlatımına 1. cildin bıraktığı 

yerden devam edilmiş; 1 Temmuz’dan başlayarak 31 Aralık’a kadar her gün 

için çeşitli başlıklar altında azizler konu edilmiştir. Azizlerin anlatıldığı 

günler genellikle onların yortu/anma günleridir. Eserin bu düzeni yortu 

günlerinde okunmak üzere bu tür eserlerin yazıldığını ortaya koymaktadır.  

2. ciltte eserin yazarı “Mıkhitarist Dervişoğlu H. Serovpe V. İğ.” 

şeklinde yazılmıştır. 2. cildin dibacesindeki şu ifade “…şimdi biz avn u ilahi 

ve evliyalar ibadetkarı bir eylikdar zatın hanesiyle milletimiz içinde encam 

bir tam ve temam Ömrü Evliya kitabı bulunmasına şaz oluruz.” Ermeniler 

arasında böyle bir kitaba ihtiyaç duyulduğu için kitabın yazıldığını 

göstermektedir. Aslında herkesin anlayabileceği Türk lisanında yazılmış bir 

Ömr-i Evliya’ya ihtiyaç duyulduğu eserin birinci cildinin dibacesinde de 

belirtilmektedir.  

Bu tarz eserlerin okunmasıyla Allah’ın ihtişamının artacağı, 

okuyanların ise Allah’ın cennetine gidebileceği inanışı bulunmaktadır. Zira 

okuyanların Allah’ın cennetine gitmesi duası ve cennete gitmek için anlatılan 

azizler gibi olunması tavsiyesi yer almaktadır. Ömr-i Evliya tarzı kitapların 

insanı yaratıcıya yaklaştırdığı, inancı kuvvetlendirdiği, günahkârların gözünü 

açtığı, iyilerin daha iyi olmasına, hasta ve fakirlerin teselli bulmasına yaradığı 

                                                             
4  Synaxarion denilen kitaplara Ermenicede Haysmavurk denilmektedir ve azizlerin hayat 

hikâyelerini günbegün ihtiva eden takvim özellikli liste şeklinde açıklanmaktadır (Kutsallık 
ve El Yazması, 2013: [99], 1. dipnot.). Synaxarion denilen eserler hakkında ayrıntılı bilgi için 
bkz. (Sahilli, 2016: 44-47).    
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vurgulanmaktadır. Bazı azizler, daha önceki azizlerin hayatını, mucizelerini 

okuyarak ve bunun sonucunda onları örnek alarak azizlik mertebesine 

ulaşmıştır. Ayrıca bu tür kitapları okumanın sevap olduğuna da 

değinilmektedir. Ömr-i Evliya gibi kitapları hem yazmanın hem de okumanın 

sevap olduğu, insanı kurtuluşa ulaştıracağı, herkesin ebedi kurtuluşu için 

aradığı örneği bu kitaplarda bulacağı vurgusu dikkat çekmektedir.  

Ömr-i Evliya’nın 1. cildi yaklaşık olarak 700 sayfadır, 2. cildi 

yaklaşık olarak 900 sayfadır ve toplamda 366 başlıkta azizlerin hayatı 

anlatılmıştır. Bu çalışmada azizler ve mucizeleri örneklendirilirken özellikle 

Anadolu’da doğmuş azizleri seçtik ve bu azizlerin hangi özellikleri ile 

anlatıldığına değindik. Azizler içinde hem Hristiyanlar hem de Müslümanlar 

tarafından ziyaret edildiğini tespit ettiğimiz üç azizi ayrıca anlattık.  

1.  Azizlerin Mucizeleri
5
 

Ömr-i Evliya’da azizlerle ilgili olağandışı haller genellikle mucize, 

hikmet ve Allah’ın keremi şeklinde isimlendirilmektedir ve tasavvuf 

terminolojisinde yer alan keramet ile aynı anlamı karşılamaktadır. İslam 

tasavvufunda mucizenin özel bir yeri vardır ve yalnızca peygamberlerden 

zuhur ettiğine inanılır. Ömr-i Evliya’da ise hem azizlerden hem de 

peygamberlerden zuhur eden olağandışı haller genellikle mucize şeklinde 

isimlendirilmektedir.  

İsimlendirme noktasında bu tür bir farklılık bulunmakla birlikte 

aslında burada kastedilen ile İslam tasavvufundaki keramet aynı şeydir. Hatta 

Ömr-i Evliya’da anlatılan pek çok mucize Müslüman veliler için de 

anlatılmakta; kerametin yaratıcının bahşettiği bir lütuf olduğu, kişiyi asıl 

hedef olan yaratıcıya ulaştırma noktasında kimi zaman imtihan vesilesi 

olduğu gibi inanışlar ise ortak noktalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Azizler 

bu mucizeleri kendilerinden bilmez ve kibirlenmez, bunları Allah’ın 

kendilerine bahşettiği hediyeler olarak görürler. Aziz Bandaleon 

[Pandeleimon] kendinden zuhur eden mucizelerin Allah’ın adıyla ve 

arzusuyla olduğunu söyler (Ömr-i Evliya, 1871: 129). Ayrıca mucize işleme 

kudretinin azizlere çektikleri çilelerin bir karşılığı olarak verildiği de 

vurgulanmaktadır. Azize Yevbraksia 6 manastırda kendini Allah’a adadığı, 

                                                             
5 Metnin kendi isimlendirmesine bağlı kalıp mucize terimini Hristiyan azizlerin olağandışı 

halleri için kullanmayı tercih ettik. 
6 Azize Yevbraksia, Ömr-i Evliya’da anlatıldığına göre Büyük Teotos [I. Theodosius 347-395] 

zamanında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Babası Andikonos padişah nazarında itibarlı bir 
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kusursuz, ideal bir Hristiyan hayatı yaşadığı için Allah ona mucize işleme 

kudreti ihsan etmiştir (Ömr-i Evliya, 1871: 115).   

Ömr-i Evliya’da mucize denilen bu olağandışı hallere tasavvufta 

istidrac denilmektedir. Keramet nazariyesi ortaya atıldığında mutasavvıfların 

özellikle Sünni alimlerce en çok eleştirildiği nokta kerametin peygamber 

mucizesi ile dolaysıyla da veli inanışının peygamber ile olan benzerliğiydi. 

Mutasavvıfların bu konuda birtakım farklar ortaya koymaya çalışsalar da 

aslında isimlendirme farklılığı hariç ciddi bir fark ortaya koyamadıkları 

aşikârdır. Mutasavvıfların karşılaştıkları bir diğer tepki de benzer hallerin 

Hristiyan azizler ve Budist rahipler başta olmak üzere gayrimüslimlerden de 

zuhur etmesiydi. Hatta veliler ve azizler hakkında anlatılanların çok benzer 

olduğuna dikkat çekildi. Mutasavvıflar ise bu durumu açıklamak için 

istidrac7 terimini buldular ve bu duruma şöyle bir açıklama getirdiler: “Allah 

müslüman olmayan kişilere de böyle harikulade şeyler verebilir; ancak bu, 

onların küfür, kibir ve azamet duygularını körükleyerek mahvolmalarına yol 

açmak içindir.” (Ocak, 2010: 29).  

İslam tasavvufunda Hristiyan azizlerin mucizelerine karşı böyle bir 

inanış mevcuttur. İsimlendirmede ve inanışta birtakım farklılıklar olsa da 

Ömr-i Evliya’da Hristiyan azizler hakkında anlatılanlar pek çok dinde bu tür 

kişiler için anlatılanlarla örtüşmektedir ve dolayısıyla Müslüman veliler 

hakkında anlatılanlarla da büyük benzerlikler göstermektedir.  

                                                             
asker ve aynı zamanda faziletli bir Hristiyan’dır. Annesi de iyi bir Hristiyan olduğu için 
kızlarını Allah’a adamış ve onun istediği şekilde yetiştirmeye çalışmışlardır. Babası ölünce 
Yevbraksia ve annesi Mısır’a gider. Mısır’a gittiklerinde oradaki kilise ve manastırları 
dolaşırlar. Yevbraksia rahibelerin manastırına gittiklerinde orada kalmayı ve kendini Allah’a 
adamayı arzular. Yedi yaşını henüz bitirdiği ve daha küçük olduğu gerekçesiyle manastıra 
kabul edilmez ancak ısrarları üzerine manastıra girer. Yevbraksia’nın manastıra hizmeti, oruç 
ve dua konusundaki gayreti, faziletleri Ömr-i Evliya’da vurgulanmaktadır. Bütün bu faziletli 
hayatı neticesinde kendisine Allah’ın mucize işleme kudretini bahşettiği belirtilir ve pek çok 

mucizesi nakledilir. 13 yaşında ölen Yevbraksia’nın başkaları için de şefaatçı olduğu 
belirtilmektedir (Ömr-i Evliya, 1871: 110-116).  
7 istidrac: Tasavvufi bir terim olarak şu şekilde açıklanmaktadır: “... 2. a Tanrı veya Hakk’ın 

makbul bir kulu olduğunu iddia eden bir kâfirden ve gayr-i müslimden, iddiasına uygun 
harikulade hallerin zuhur etmesi. b Şeytan’ın, iddiacı kâfiri, daha derin bir uçuruma 
yuvarlamak için aşama aşama yükseltmesi. c İddiacıyı, azar azar mehil vererek Allah’ın 
korkunç azabına yaklaştırmak. d Sahtekârların ve iddiacıların yavaş yavaş Allah’ın 
rahmetinden uzaklaşıp gazabına yaklaşması. Bir kimsenin, harikulade hallere sahip olduğunu 

iddia etmesi ve halleri teşhir en büyük günahlardan olduğundan gerçek veliler ve arifler 
keramet sahibi olduklarını asla iddia etmez ve türlü halleri göstermeye kalkışmazlar.” (Uludağ, 
2012: 192).   
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Ömr-i Evliya’da anlatıldığına göre mucize gösterme yeteneği 

azizlere Allah tarafından bahşedilir ve onlara bu tür mucizelerin 

bahşedilmesinde onların belli niteliklerinin de yeri bulunmaktadır. Azizlerin 

çok sık zikredilen nitelikleri sadık, dindar, cömert, yardımsever olmaları ve 

dini tebliğ etmeleridir.  

Azizlerin hemen hepsi inandıkları dine, yaratıcıya sadık kişiler 

olarak anlatılır. Özellikle Hristiyanlığın ilk dönemlerinde yaşamış olan şehit 

azizler Allah ve din uğruna işkence çekmekten, öldürülmekten asla 

korkmazlar, hatta bu işkenceleri Allah’ın bahşettiği hediye olarak görüp 

mutlu olurlar. Böyle bir ölüm de şehadet olarak ifade edilir. Onlar sadık 

şehitlerdir. Kendilerine dünya malı, mevki teklif edildiğinde bile asla 

dinlerinden dönmezler. Gerçek Allah dışında Allahlara asla kurban 

sunmazlar çünkü bunu akıl dışı, abes ve Şeytan işi olarak görürler. Her 

durumda Allah’ı ve dini savunurlar.  

Azizler için sıklıkla tekrarlanan bir diğer nitelik de onların kusursuz 

dindarlar olmasıdır. Oruç, perhiz, riyazet, ibadet, inziva ideal aziz hayatının 

vazgeçilmezleridir. Azize Yevbraksia 12 yaşına geldiğinde günde bir kere 

akşamüstleri yemek yer, hatta iki üç gün boyunca aç kalır, hiçbir şey yemez 

(Ömr-i Evliya, 1871: 113). Aziz Nigoğayos8 ise daha bebekken oruç tutan, 

doğuştan faziletli biri olarak anlatılır. Bebekken çarşamba ve cuma günleri 

güneş batmadan süt emmez, büyüdüğünde de her gün güneş batınca ekmeğini 

yer. Manevi anlamda yüksek mertebelere ulaştıkça bu riyazetini daha da 

sıkılaştırır, günde bir defa yemek yer ve asla et yemez. Az uyur, gece kısa 

süreliğine ve kuru toprak üzerinde uyur, uykusu da Allah’a daha iyi hizmet 

edebilmek için güç toplamak maksadıyladır (Ömr-i Evliya, 1871: 820-821, 

823).   

Dua ve tefekkür de azizlerin bir özelliğidir. Yevbraksia manastıra 

hizmetten arta kalan zamanında dua ile vaktini geçirir. 9  Azizlerin duası 

makbul olduğu için diğer insanlar da onlara dua ısmarlar, kendi dualarını 

                                                             
8 Aziz Nigoğayos; başka kaynaklarda Aziz Nicholas adıyla geçmekte ve 6 Aralık’ta öldüğüne 

inanıldığı için bu tarihte anılmaktadır.  
9  Azize Yevbraksia’nın bu niteliği şu şekilde anlatılmaktadır: “Manastır içinde en hakir 

hızmetleri can u gönülden eder idi, matbaha odun ve su getirir ve niçe niçe gayrilerinin 

tenezzül etmediyi edna hızmetleri eder idi. Bakı kalan cüzi vaktını dahi duada geçirdikden 
sonra birkaç saat da tabiata rahat verme için kaba harar üzerinde uçuklayarak uyurudu ki daha 
ziyade kuvvet ile hızmetini tekmil etsin.” (Ömr-i Evliya, 1871: 113-114).  
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onların duası içinde zikretmelerini isterler. Azizler inzivaya çekilir, bazen 

mağarada, dağ tepesinde herkesten uzakta melek gibi hayat yaşarlar.  

Azizler cömerttir, bütün varlıklarını fakirlere, öksüzlere, borçlulara, 

kendini Allah’a adayan manastır mensuplarına, kiliselere bağışlarlar. Daha 

önce putperest olup Hristiyanlığı sonradan tanıyan bir azizin Hristiyan olunca 

yaptığı ilk şey malını mülkünü fakirlere, kiliselere, kendilerini Allah’a 

adayanlara bağışlamaktır. Bununla ilgili Ömr-i Evliya’da pek çok örnek 

bulunmaktadır.   

Bu azizlerin diğer önemli bir niteliği İsa Mesih’i ve Allah’ı 

savunmalarıdır. İşkence altında bile gerçek dini, gerçek Allah’ı anlatırlar, 

zalimlerin yüzüne karşı İsa Mesih’in ve Allah’ın yüceliğini söyleyip kendi 

taptıkları Allahların sahteliğini ispatlarlar. Ömr-i Evliya’da anlatılan azizler 

diğer insanlara Hristiyanlığı tebliğ etmeyi bir görev olarak görürler.  

Azizlerin bazıları Hristiyanlığı ailesinden öğrenir, bazıları 

Hristiyanlığı anlatan/tebliğ eden başka birinden öğrenir, bazısı da doğuştan 

faziletli, ferasetli, zeki olduğu için ve Allah’ın da istemesiyle, yardımıyla 

Allah’ı kendi aklıyla, tefekkürüyle bulur. Bazen de daha önce yaşamış 

azizlerin mucizelerine dair yazılanları okuyarak Hristiyan olmaktadırlar ki 

burada Ömr-i Evliya gibi eserlerin önemine ve işlevine dikkat çekilmektedir.   

Mucizelerin Ömr-i Evliya’daki işlevleri Hristiyanların Allah’ının 

gerçek olduğunu ispatlama, bu mucizeleri gören bazı kişilerin de Hristiyan 

olmasını sağlamadır. Azizlerin muziceleri karşısında halk ya da askerler 

Hristiyanların Allah’ının gerçek olduğunu anlayıp Hristiyan olur ancak 

krallar bu mucizeleri büyücülük olarak görüp daha zalim olurlar.  

Ömr-i Evliya’da azizlerden zuhur eden pek çok mucizeye yer 

verilmektedir. Burada örnek olması bakımından sıklıkla zikredilen ateşte 

yanmama, hastaları iyileştirme, vahşi hayvanlara hükmetme, hava olaylarına 

müdahale etme, ölüyü diriltme/diriyi öldürme, gaip ve gelecekten haber 

verme10 mucizelerine değinilecektir.  

Ateşte yanmama: Azizler için Ömr-i Evliya’da en çok zikredilen 

mucizeler ateşte yanmama ve her türlü hastalığa şifa vermedir.  

                                                             
10 Alevi-Bektaşi inançlarının İslam öncesi temelleri üzerine yaptığı çalışmada Ahmet Yaşar 

Ocak bu başlıklara ve daha fazlasına yer vermekte, çeşitli başlıklar altında incelediği 
inançların kaynakları hakkında da bilgi vermektedir (Ocak, 2015). Bu çalışmada, yer verilen 
mucizelerin kaynaklarından ziyade metindeki örnekleri aktarılmıştır.  
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Hristiyanlığın yasaklandığı ilk dönemlerde Hristiyanlığı kabul 

edenlere çeşitli işkenceler uygulandığına, çoğunun ateşe atılarak yakıldığına 

inanılmaktadır. Hatta İzmit’te 20.000 kişinin Hristiyan oldukları için bir 

kilisede diri diri yakıldığı esnada bazı kadın ve erkeklerin açıklanamaz 

tanrısal bir şevkle kendilerini ateşe attıklarından bahsedilmektedir (Laflı, ty.: 

142). 

Ateşle işkence pek çok aziz anlatısında karşımıza çıkmaktadır. 

Azizler, kendileri istemediği ve Allah yardım ettiği sürece yanmamaktadır. 

Aziz Anigdos’u11 bir araba tekerleğine bağlayıp köz haline gelmiş ateşin 

üzerinden geçirirler, kaynar yağ kazanı içine atarlar ama azize hiçbir şey 

olmaz (Ömr-i Evliya, 1871: 253-254). Aziz Mamas’ın tenine ateş hiçbir zarar 

vermez (Ömr-i Evliya, 1871: 367). Aziz Antimos’un12 ayağına kızgın bakır 

papuç giydirirler ama o, Allah’ın yardımıyla hiçbir ağrı, acı hissetmez. 

Tekerleğe bağlayıp ateş üstünden geçirmek isterler ancak ateş azizi yakmaz, 

mucizevi bir şekilde üç tane acayip insan görünür ve bunlar, ateşi seyircilerin, 

celladların üzerine atar.13  

                                                             
11 Aziz Anigdos başka kaynaklarda Anikitos şeklinde geçmekte ve birlikte işkencelere tabi 

tutulduğu Podinos [Photios] ile birlikte anlatılmaktadır. Başka kaynakların aktardığına göre 

Aziz Anigdos, İmparator Diocletianus döneminde Nikomedia [İzmit] valilerinden biridir ve 
Hristiyanlığı seçtikten sonra pek çok işkenceye maruz kalmıştır; amcası Anigdos’un çektiği 
işkencelere şahit olan Podinos da Hristiyan olduğunu duyurmuş ve birçok işkenceden sonra 
ikisi de üç yıllığına hapse atılmışlardır (Laflı, ty.: 142). Ömr-i Evliya’da da Aziz Anigdos’un 
çektiği pek çok işkenceye değinilmektedir. Aziz Anigdos hem Hristiyan olduğu hem de 
anlattıkları ile insanları etkileyip Hristiyanlığı kabul ettirdiği için İmparator Diocletianus 
tarafından çubukla kemikleri açılıncaya kadar dövdürülmüş, vahşi bir hayvanın önüne atılmış 
ama bunların hepsinden kurtulmuştur. Aziz’in duasıyla putlar yere serilip parça parça olmuş, 

onu öldürmeye çalışan celladın ise eli kurumuştur. Külhan içinde yakılarak öldürülen Aziz 
Anigdos ve Podinos’un kalıntılarının toplandığı ve kendilerine sunulan bir kilisenin içine 
koyulduğu belirtilmektedir (Ömr-i Evliya, 1871: 252-254).  
12  Başka kaynaklarda adı Anthimos olarak geçmekte ve Nikomedia piskoposu olduğu 

belirtilmektedir. Aktarıldığına göre Nikomedia’da 20.000 ruhani şehit edilince kentin geriye 
kalan Hristiyan müritleri ile ilgilenmek için kaçmış ve Omana köyünde saklanmıştır. 
Yakalanıp imparator huzuruna çıkarılmış, korkunç işkenceler gördükten sonra başı kesilerek 
öldürülmüştür (Laflı, ty.: 142). Ömr-i Evliya’da da onun hakkında benzer şeyler anlatılmakta, 

yaşadığı işkencelere, gösterdiği mucizelere değinilmektdir. Şehit edildikten sonra vücudu 
gömülür, sonraki dönemlerde mezarında pek çok mucizenin gerçekleştiği belirtilmektedir 
(Ömr-i Evliya, 1871: 269-275).    
13 Ömr-i Evliya’da bu mucizeler şu şekilde anlatılmaktadır: “Ondan sonra ayağına bir kızğın 

bakır pabuc giydirib yürütdü lakin aziz Antimos hiçbir ağrı ve acı göstermeden şaz yüreyle 
tekrar Allah’a senalar okuduğunda Antimos hiçbir şey duymayor musun? deyi sordu ve hayr, 
tapdığım hakk Allah bilemce oldukdan sonra bana bir şey edeceyin yok, deyi cevab aldığında 
büyücüdür deyi haykırıb bir araba tekerleyine bağlatdı ve döndükce altından ve üstünden ateş 

vermeye emr etdi. Emri yine icra oldu ve lakin azizin duası berekâtıyla ateşin alevleri 
etrafdakileri yakıb cemi celladları yere çarpdı ve araba yerinden kımıldamaz oldu. 
Maksimianos bu hikmet üzerine gözünü açacak yere daha ziade kudurub ne için bırakıb geri 
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Azize Vasiluhi’yi14 ateşe atarlar ama o yanmaz (Ömr-i Evliya, 1871: 

410). Azize Yevpime’yi15 yanıp yok olması için diri diri ateşe atarlar ancak 

ateş ona hiçbir şey yapamaz, sağ salim ateşten çıkar (Ömr-i Evliya, 1871: 

435). Azize Huliane’yi16 de ateş yakıp köz üzerine yatırırlar ancak onun duası 

bereketiyle ateş söner, sonra kaynar su içine atarlar yanmaz (Ömr-i Evliya, 

1871: 758). Aziz Bğadon 17  da duasıyla ateşi söndürür, onu zift yağı ile 

                                                             
kaçayorsunuz deyi celladlara kılıc çekdi, lakin işkence vaktinde acaib üç kişi gelib ateşi 
seyrcilerin üzerine atdıkdan sonra Antimos’u kendi himayetleri altına alma hikâyesini 
onlardan işitdiyinde külliyen onun sahih ve tapdığı Allah’ın gerçek Allah olmasına 
inanmadıysa da yine celladların sözüne uyub tekerlekden çözdü ve tatlılığla iradetini edib 
putlara kurban sundurmaya çalışdı.” (Ömr-i Evliya, 1871: 373-374).  
14 Azize Vasiluhi’nin başka kaynaklarda adı Azize Vasilissa şeklinde geçmektedir. İmparator 

Diocletianus döneminde Nikomedia yakınlarında yaşamıştır. Dokuz yaşında iken Hristiyanlığı 

kabul etmiş ve bu yüzden Bithynia valisi Aleksandros tarafından çeşitli işkencelere maruz 
kalmıştır. Ancak bu işkencelerin hepsinden mucizevi bir şekilde kurtulmuştur. İnanışa göre 
yanan fırına atıldığında istavroz çıkarmış ve bu sayede ateş ona hiç dokunmamıştır (Laflı, ty.: 
142). Ömr-i Evliya’da da Azize Vasiluhi hakkında benzer şeyler anlatılmaktadır. İzmit’te 
doğduğu söylenen Vasiluhi dokuz yaşında Hristiyanlığı kabul edince şehrin valisi Ağeksantros 
tarafından işkencelere maruz kalır. Baş aşağı asılıp dövülür, tütsü dumanında boğulmak 
istenir; ateşe atarlar yanmaz, vahşi hayvanlar kendisine zarar veremez. Bütün bu mucizelere 
şahit olan Ağeksantros, Hristiyan olur ve Vasiluhi’den özür diler. Vasiluhi daha sonra şehir 
dışında bir mağarada ömrünün sonuna kadar inziva hayatı yaşar. Fırına atılma olayından ise 

bu metinde bahsedilmemektedir (Ömr-i Evliya, 1871: 408-410).   
15 Azize Yevpime, başka kaynaklarda Euphemia şeklinde geçmektedir. Kadıköy’de onun 

adına yapılan ve mezarının da bulunduğu bir kiliseden bahsedilir. Mezarından sürekli kanının 
dışarı aktığı ve bu kanın şifa için ziyaretçiler tarafından alındığı belirtilmektedir. Bu kilise 7. 
yüzyılda Pers saldırılarında yıkılmıştır. Rölikler Sultanahmet civarında yapılan Euphemia 
Kilisesi’ne taşınmış, sonradan bu kilise yok olmuş ancak 1900’lü yılların ortasındaki kazılarda 
kilise ortaya çıkarılmış ve bu kazılarda onun yaşamını anlatan tasvirlere ulaşılmıştır (Akyürek, 
1998: 175-189). Ömr-i Evliya’da da anlatılan vahşi hayvanların önüne atılma, bir çarka 

bağlanarak işkence edilme sahneleri kazılarda bulunan tasvirlerde karşımıza çıkmaktadır. 
Ömr-i Evliya’da anlatıldığına göre İmparator Diocletianus zamanında Kadıköy’de Hristiyan 
anne ve babadan dünyaya gelen Yevpime küçük yaşta Hristiyanlığı kabul etmiştir. Çektiği 
işkenceler ayrıntıları ile anlatılmaktadır. Pek çok işkenceden sonra 303 senesinde şehit edildiği 
belirtilmektedir (Ömr-i Evliya, 1871: 431-436).  
16 Azize Huliane, başka kaynaklarda Azize Iuliane adıyla geçmektedir. Hristiyanlıkta en çok 

bilinen azizelerden biri olan Azize Barbara’nın çektiği eziyetlere şahit olup Hristiyan olduğu 
ve Azize Barbara ile birlikte şehit edildiği nakledilir. Maksimianus döneminde varlıklı bir 

ailenin çocuğu olarak dünyaya geldiği, sonradan Nikomedia valiliğine yükselen Eleusios adlı 
bir paganla nişanlandığı ancak onunla evlenmeyi reddettiği ve buna öfkelenen Eleusios’un 
işkencelerine maruz kalıp 18 yaşında iken başı kesilerek idam edildiği aktarılmaktadır. 
Cenazesi İtalya’da Campania’da toprağa verilmiş, rölikleri 13. yüzyılda Napoli’ye taşınmıştır 
(Laflı, ty.: 143). Ömr-i Evliya’da İznik şehrinde yaşayan Huliane’nin babasının Hristiyanların 
düşmanı olduğu, ancak Huliane’nin gizlice Hristiyanlığı kabul ettiği, putprest biriyle 
evlenmeyi reddettiği için pek çok işkenceye maruz kalıp 18 yaşında başı kesilerek şehit 
edildiği anlatılır (Ömr-i Evliya, 1871: 754-759).  
17  Aziz Bğadon, başka kaynaklarda Ankaralı Aziz Platon olarak da geçmektedir. Şehrin 

koruyucu azizi kabul edilen Aziz Bğadon’un Galerius döneminde pek çok işkenceye maruz 
kaldıktan sonra şehit edildiği nakledilmektedir. Konuşmaları ile halkı etkilediği belirtilir. 
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tutuşmuş ateş içinde yakmak isterler, ama aziz dua edince ateş söner ve kılına 

bile zarar gelmez (Ömr-i Evliya, 1871: 704).   

Azize Husdine ve Gibrianos18 kaynar yağ kazanı ve zift kazanına 

atılır ancak ateş onlara bir şey yapmaz. Hatta daha önceden sihirbaz olan 

Gibrianos’un öğrencilerinden birisi ateşin yakmamasını sihire bağlar ve 

kendisi de sihir yaparak ateşte yanmayacağını iddia eder ancak ateşe girince 

yanar. Böylece ateşin yakmamasının sihir değil Allah’ın hikmeti olduğunu 

anlarlar (Ömr-i Evliya, 1871: 530).   

Aziz Gambeos ve kardeşini 19  kaynar su dolu kazana atarlar ama 

kıllarına bile zarar gelmez. Yanan külhana atarlar, yanmazlar (Ömr-i Evliya, 

1871: 563-564).   

Azizlerin cesetlerinin de ateşte yanmadığı belirtilir. Aziz Atrianos20 

ve arkadaşları işkencelerle öldürüldükten sonra Hristiyanlar cesetlerini alıp 

                                                             
Kapadokya Kılıçlar Kilisesi’nde duvar resmi bulunmaktadır (Dinçer, 2020: 323-335). Ömr-i 
Evliya’da ise İmparator Maksimianos zamanında Hristiyan anne ve babadan dünyaya geldiği, 
ancak çok küçük yaşta ailesini kaybettiği, doğuştan faziletli olduğu için bütün varlığını 
Krisdos hatrı için zahmet çekenlere dağıttığı belirtilir. Aziz Bğadon kendisine dünya varlığı 
teklif edilmesine, pek çok işkence çekmesine rağmen dininden dönmeyen bir aziz olarak 

anlatılır. Pek çok işkenceden mucize eseri kurtulan Aziz Bğadon başı vurularak şehit edilmiştir 
(Ömr-i Evliya, 1981: 703-705).   
18  Aziz Gibrianos ve Azize Husdine, Ömr-i Evliya’da birlikte anlatılan azizlerdir. Azize 

Husdine Antakya’da putperest bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelir. Akıllı olduğu için 
küçük yaşta Allah’ın da yardımıyla Hristiyan olur. Kendisine âşık olan Aklatios adında bir 
delikanlıyı reddeder, Aklatios sihirbaz Gibrianos’tan aşkına karşılık bulacağı sihirler 
yapmasını ister. Gibrianos şeytan ve cinlerle iş birliği yapmasına rağmen bir türlü Husdine’ye 
tesir edemez. Sebebi Husdine’nin Hristiyan olmasıdır, bunu anlayınca kendisi de Hristiyan 

olur. Bunun üzerine ikisi de başları kesilerek şehit edilir. Hristiyanlar onların cesedini gizlice 
alıp gemiyle Roma’ya gönderirler (Ömr-i Evliya, 1871: 525-531).    
19 Gambeos ve Gambeuhi başka kaynaklarda Eulambios ve Eulambia adlarıyla karşımıza 

çıkmaktadır. Maksimianus zamanında çeşitli işkencelere maruz kalıp başları kesilerek 
öldürülen iki kardeştir. Çektikleri işkenceler sırasında vuku bulan mucizelerden etkilenen 200 
asker de Hristiyan olmuş ve şehit edilmiştir (Laflı, ty.: 144). Ömr-i Evliya’da da bu iki kardeşin 
çektiği işkencelere değinilmektedir. İmparator Maksimianus’un zulmünden kurtulmak için 
Hristiyanlar dağlara saklandığında Gambeos ve kızkardeşi Gambeuhi de onlarla birlikte gider. 

Hristiyanların ekmekleri bitince ekmek tedariki için Gambeos şehre indiğinde yakalanıp 
işkencelere maruz kalır. Kardeşi de şehre gelir ve aynı işkenceler ona da yapılır, kaynar su 
dolu kazana atıldıklarında yanmadıklarını gören 200 kadar seyirci de Hristiyan olmuş ve şehit 
edilmiştir. Pek çok işkenceden mucize eseri kurtulan Gambeos ve Gambeuhi kardeşler başları 
kesilerek şehit edilmişlerdir (Ömr-i Evliya, 1871: 560-564).  
20  Aziz Atrianos zevcesi Anadola ile birlikte anlatılmaktadır. Başka kaynaklarda isimleri 

Adrianos ve Natalia şeklinde geçmektedir. Aktarıldığına göre Aziz Andrianos ve zevcesi 
Natalia Nikomedialıdır ve varlıklı ailelere mensupturlar. Başta putperest olan Andrianos şehre 

yakın bir mağarada gizlenen 23 Hristiyan’dan etkilenerek Hristiyanlığı seçer, Natalia da zaten 
gizli bir Hristiyan’dır. Andrianos ve 23 kişi büyük işkencelerle öldürülür, Natalia cenazelerini 
İstanbul’a götürür ve oraya defnettirir (Laflı, ty.: 144). Ömr-i Evliya’da da benzer şekilde 
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tapmasınlar diye ateşe atıp yakmak isterler ancak o an gök gürler ve yer 

sarsılır, bunun üzerine cellatlar kaçarlar ve cesetleri yakamazlar (Ömr-i 

Evliya, 1871: 335).   

Hastaları iyileştirme: Azizler için Ömr-i Evliya’da en çok zikredilen 

mucizelerden diğeri hastalara şifa vermedir, hatta pek çok azizin bu mucize 

ile çoğu insanı Hristiyan yaptığı anlatılır. Kötürüm, sağır, dilsiz bir çocuğu 

manastıra şifa bulmak için getirdiklerinde Azize Yevbraksia çocuk üzerine 

haç çıkarır ve dua eder, dua eder etmez çocuk tamamen iyileşir.21  

Bandaleon elini koyduğu her hastaya şifa verir, körlerin gözünü açar. 

Azizlerin şifa verici özelliği onlara düşman olanlar tarafından büyücülük 

olarak nitelendirilir. Bazen azizler dinlerinin gerçekliğini ıspatlamak için şifa 

verme mucizesine başvururlar. Bandaleon, Hristiyanlığın gerçek din 

olduğunu göstermek için meydan okur ve çaresiz bir hastayı getirin, bakalım 

kimin Allah’ının izniyle iyileşecek der. Putperestler kendi Allahlarına dua 

eder, hasta iyileşmez. Bandaleon bu hasta için önce dua eder, sonra hastaya 

yaklaşıp üzerine haç çıkarır ve Hisus Krisdos efendimin ismine emr 

ediyorum ayağa kalk, sağal der ve hasta hemen iyileşip ayağa kalkar. Bu 

mucizeyi gören şehir halkı Hristiyan olur (Ömr-i Evliya, 1871: 125-130).    

Azizlerin kutsal kalıntıları yani rölikleri bugün hâlâ inananlar 

tarafından ziyaret edilmekte ve bunların şifa vereceğine inanılmaktadır. 

Bununla ilgili bir örnek metinde şöyle geçmektedir: AzizeVarvare22 bir taş 

                                                             
anlatılmaktadır. Yalnız cenazeleri İstanbul’a götüren kişinin Evsepios adında bir Hristiyan 

olduğu nakledilmektedir (Ömr-i Evliya, 1871: 332-336).   
21  Olay şu şekilde anlatılmaktadır: “Ganimetle kullarının ecrini veren Allah, Yevbraksia 

cariyesine mücizet işleme kuvveti dahi ihsan etdi. Bir derdimend karı kütrüm, sağır ve dilsiz 
oğlunu alıb manastır kapusuna getirdi ve Allah’dan onun için şifa alsınlar deyi rahibelere 
yalvarırıdı. Baş ana Yevbraksia’ya tembih etdi ki o haste için dua eylesin, Yevbraksia 
büyüyünün emrine itaaten hasteyi aldı ve üzerine haç nişanı etdikden sonra seni yaradan Allah 
merhamet eyleyib arzulediyin sağlığı sana ihsan eylesin dedi. Filvakı duasıyla beraber 
hastenin düzelib ayağa kalkması bir oldu. Bir aher defa hayli zemanden şeytanın duzağına 

tutulmuş cinli rahibeyi duası berekâtıyla kurtarıb Allah’a çevirmişdir.” (Ömr-i Evliya, 1871: 
115).  
22 Azize Varvare, kaynaklarda Azize Barbara adıyla da yer almaktadır. Hapsedildiği kuleye 

Baba, Oğul, Kutsal Ruh’u temsilen üç pencere yaptırdığına dair anlatı çeşitli tasvirlerde de yer 
almıştır. Hristiyan olduğu için çeşitli işkencelere maruz kalmış ve babası tarafından başı 
kesilerek şehit edilmiştir (Güngör, ty.: 237-260). Ömr-i Evliya’da belirtildiğine göre İznik 
şehrinde putperest atalardan dünyaya gelir. Babası Varvare’yi çok sever ve onun tahsili için 
ona özel bir yer yaptırır, burada düşünme fırsatı bulan Varvare tefekkürle Allah’ı bulur. 

Babasından kendisi için bir hamam yaptırmasını ister, amacı gizli Hristiyanlar için burayı 
ibadet yeri kılmaktır. Bu hamama yapılan iki pencereye Baba, Oğul, Kutsal Ruh’u temsilen 
üçüncü bir pencere yaptırır. Burada bir taşın üzerine haç işareti yapar ve onun önünde ibadet 
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direğin üzerine tırnağıyla haç nişanı çizer ve ona tapar, önünde dua eder. 

Varvare’nin ölümünden sonra bile taş üzerine çizdiği bu haçın ziyaret 

edildiği ve hastalara şifa verdiği belirtilir.23 

Azizler şifa verdiği gibi bazı insanları hastalıkla da 

cezalandırabilmektedirler. Aziz Krikor24 çöle çekilip ibadet ederken zalim 

valinin adamları onu yakalayıp şehre götürmek isterler ancak üzerine 

geldiklerinde kör olurlar (Ömr-i Evliya, 1871: 753). Aziz Anigdos’u 

öldürmek isteyen celladın ise eli kurur (Ömr-i Evliya, 1871: 254).   

Azizler başkalarına şifa verir, Allah da onları her türlü hastalıktan, 

yaralanmadan korur. Azizler dövülerek eziyete uğradıklarında vücutlarındaki 

yaralar mucize eseri olarak kendiliğinden iyileşir. Gambeos’u çubuklarla 

dövüp vücudunda yaralar açarlar ancak o yaralar mucize eseri hemen düzelir, 

aziz iyileşir (Ömr-i Evliya, 1871: 561-562).   

Vahşi hayvanlara hükmetme: Vahşi hayvanların önüne atıp 

parçalatma azizlere yapılan işkencelerdendir. Ömr-i Evliya’da pek çok azizin 

vahşi hayvanların önüne atıldığı ancak bu hayvanların azizlere hiçbir şey 

yapmadığını görmekteyiz.  

Aziz Anigdos etleri görününceye kadar dövülüp aslanın önüne atılır. 

Aslan azize saldırmak yerine onu görünce uysallaşır ve sürünerek yanına 

gelir (Ömr-i Evliya, 1871: 253). Aziz Mamas da vahşi hayvanlara hükmeden 

bir azizdir. Azizi parçalamaları için vahşi hayvanların önüne atarlar ancak bu 

hayvanlar azizi görünce yanına gidip yaralarını yalayarak temizlerler. Azize 

değil, zalim krala saldırırlar. Ayrıca Aziz Mamas, tıpkı Geyikli Baba gibi 

dağda yabani geyikleri güder ve sütlerini sağıp onunla beslenir (Ömr-i 

Evliya, 1871: 367-369).   

Azize Vasiluhi’yi, Azize Yevpime’yi çeşitli işkencelerle 

öldüremediklerinde vahşi hayvanlar parçalayıp öldürsün diye vahşi 

                                                             
eder. Babası onun Hristiyan olduğunu öğrenince işkence eder. En sonunda da başını keserek 
şehit eder, ancak kendisi şehre dönerken yıldırım çarpması ile ölür ve bu şekilde 
cezalandırıldığı belirtilir (Ömr-i Evliya, 1871: 789-791).    
23 Ömr-i Evliya’da şu şekilde anlatılmaktadır: “Bir taş direyin üzerine tırnağıyla haç nişanı 

çızıb ona tapar ve onun önünde duasını eder idi ve bu parmağıyla yapdığı haç, taş üzerinde 
basılı kalıb azizenin ölümünden sonra dahi hayli hastelere şifa vermişdir.” (Ömr-i Evliya, 
1871: 791).   
24  Ömr-i Evliya’da belirtildiğine göre Niksar şehrinde putperest bir ailenin evladı olarak 

dünyaya gelmiştir. Kendi aklı ile Allah’ı bulmuştur. İlim sahibi bir aziz olarak anlatılmaktadır. 
Pek çok mucizesi metinde yer almaktadır (Ömr-i Evliya, 1871: 751-754).  
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hayvanların önüne atarlar ancak vahşi hayvanlar onlara hiçbir şey yapmaz 

(Ömr-i Evliya, 1871: 410, 436). Aziz Yevkineos ve Magarios’u 25  çeşitli 

işkencelerle alt edemediklerinde üzerine zehirli böcek ve solucan atarlar 

ancak bu böcekler onlara zarar veremez. Ayrıca yine bu azizler bir ejderi 

duaları bereketiyle yok ederler (Ömr-i Evliya, 1871: 475-476).   

Azize Husdine ve Gibrianos’un başları kesilir ve vahşi hayvanlar 

yesin diye sahraya bırakılır ancak Allah’ın hikmetiyle hiçbir hayvan onlara 

yaklaşamaz (Ömr-i Evliya, 1871: 531).   

Ölüyü diriltme/Diriyi öldürme: Aziz Nigoğayos’un tasvirinde yer 

alan üç çocuk ile ilgili Ömr-i Evliya’da belirtildiğine göre bu üç çocuk 

zalimce öldürülmüş, ancak daha sonra Aziz Nigoğayos’un duası keremiyle 

dirilmiştir.26  

Aziz duasıyla ölüyü diriltebildiği gibi ölümle 

cezalandırabilmektedir. Ömr-i Evliya’da anlatıldığına göre iki Yahudi, Aziz 

Krikor’u aldatıp eğlenmek ister. Onun geçeceği yolun üzerine biri ölü gibi 

yatar, öbürü de başucunda durup ağlar ve arkadaşım apansız öldü, gömecek 

kefenim bile yok, kerakenin bir parçasını üzerine bırak der. Aziz Krikor bu 

rica üzerine kerakesini çıkarıp yatan kişinin üzerine bırakır gider, öbürü 

gülerek arkadaşının yanına geldiğinde arkadaşının öldüğünü anlayıp şaşırır 

(Ömr-i Evliya, 1871: 752-753).   

Azizler kendilerine inanan sadık kişileri mucizeleriyle ölümden 

kurtarabilir. Böyle bir mucize Aziz Nigoğayos için anlatılmaktadır. Kral 

suçsuz yere üç askeri öldürecektir. Azizin mucizelerini işitmiş ve inanmış 

olan bu üç asker azizden şefaat diler, dua ederler ve aziz krala rüyasında 

görünüb haksız yere askerleri öldüreceği için kralı tazir eder. Ertesi gün kral 

askerlerden af dileyip serbest bırakır (Ömr-i Evliya, 1871: 824-825).   

Hava olaylarına müdahale etme: Aziz Nigoğayos gemiyle Kudüs’e 

giderken fırtına çıkar, gemi alabora olacakken dua eder ve rüzgar kesilip 

fırtına diner. Bu şekilde başka mucizeleri de olduğu için deniz yolculuğunda 

                                                             
25 Aziz Yevkineos ve Magarios, kral Julian döneminde (361-363) Antakya’da yaşamışlardır. 

Faziletli kilise büyüklerinden oldukları belirtilir. Hristiyanlıktan vazgeçmedikleri için çeşitli 
işkencelere maruz kalmışlardır. Sonra zincire vurulup putperestlerin çok olduğu bir yere 
sürülürler. Orada da pek çok mucize gerçekleştirdikten sonra ömürlerinin sonuna kadar bir 
dağda inzivaya çekilip melek gibi ömür sürerler (Ömr-i Evliya, 1871: 472-476).    
26 Ömr-i Evliya’da bu olay şu şekilde anlatılmaktadır: “…azizin tasvirleri yanında üç çocuk 

çekerler ki zalimane öldürüldükden sonra onun duası keremiyle tekrar can alıb dirilmelerine 
delalet eder.” (Ömr-i Evliya, 1871: 825).   



Zehra HAMARAT 

 336 

bir tehlike olduğunda bu azizin koruyuculuğuna sığınmışlardır. Hatta fırtınalı 

bir günde bir gemi alabora olmak üzere iken dua edip Aziz Nigoğayos’un 

şefaatını dilemişler, Aziz görünüp dümene geçmiş ve gemiyi sağ salim 

limana kadar getirmiş.27  

Gaipten ve gelecekten haber verme: Azizler gaipten haber alır, 

geleceğe dair bazı şeyler kendilerine bazen melek tarafından, bazen daha 

önce yaşamış azizler tarafından bazen de bizzat Allah tarafından bildirilir.  

Kırk Şehitler28 anlatısında kırk aziz zindana atıldığında gece karanlık 

zindan içine nur doğar, melek zuhur eder ve Allah, din uğruna ölüp cennete 

                                                             
27 Ömr-i Evliya’da bu olaylar şu şekilde anlatılmaktadır: “Kuds-i şerifi görmeye ve bakı kalan 

ömrünü oralarda geçirmeye arzü eder idi. Bu fikri ile gemiye binib gitdiyinde çoğa varmayıb 

bir fortana çıkacağını peşinen haber verdi. Gemici üzerine güldü, lakin arasından çok 
geçmeyib bora kopduğunda azizin hakkı olduğuna kandı. S. Nigoğayos duaya başlar başlamaz 
ruzgâr kesildi, deniz iliman oldu ve her tehlike geçib alt üst olmuş yürekler ferah buldu. Başka 
vaktlar da buna kezalik aher mücizeler işlediyi için deniz üzerinde yolculuk edenler ümumen 
onu kendi himayetcileri ünvanıyla çağırıb riayet ederler.” “Bir gemi tayifesi furtunaya tutulub 
paralanmaya yakın iken onun şefaatını dilediler ve birden ruyada gibi gözleriyle onu gördüler 
ki dümenin başına geçmiş, gemilerini tehlikesiz ilimana doğru götürürüdü. Bunlar etdiyi 
kereme mukabele müteşekkir olduklarında Allah’a şükr sunun evladlarım, ben de bir sefil 
günahkârım dedikden sonra başlarına gelen ukubetin sebebi günahlarıdır deyib Allah’dan afv 

dilemeye nasihat verdi.” (Ömr-i Evliya, 1871: 821-822, 825).  
28 Kırk Şehitler, Hristiyan dünyasında en yaygın kültlerden biridir, anlatılarıyla birlikte bazı 

kiliselerde bu kırk azizin yaşadıkları işkenceyi anlatan tasvirler de mevcuttur. Başka 
kaynakların aktardığına göre Sivas’ta 40 Romalı asker Hristiyan olduğu için 320 yılında şehit 
edilir. Askerler önce hapse atılmış sonra da kış mevsiminde donmuş gölün kıyısında ölünceye 
kadar bekletilmiştir. Beklerken bu azizlerin başında kutsallıklarını gösteren ışık haleleri 
meydana gelmiştir. Öldüklerinde ise Hristiyanlar tarafından kalıntılar ele geçirilip 
kutsallaştırılmasın diye yakılmış ve külleri savrulmuştur, ancak inançlı bazı Hristiyanlar 

onların küllerini bir şekilde ele geçirip muhafaza etmiştir. Kırk Şehitler için dünyanın pek çok 
yerinde kiliseler adanmıştır. Bunlardan biri de Mardin’de bulunmaktadır. Hatta onların 
kalıntılarının bazı kiliselerde saklandığı, bu kutsal kalıntıların şifa verdiğine inanıldığı için 
ziyaret edildiği kaynaklarda aktarılmaktadır. Kırklar Kilisesi Süryanilerin Mardin’deki etkili 
ve büyük kiliselerinden biridir. Pek çok Hristiyan için önemli ziyaret yeridir, burayla ilgili 
sözlü kaynaklardan derlenmiş güncel mucize anlatıları bulunmaktadır ve Kırklar anlatısının 
da çeşitlemeleri birkaç tez çalışmasında kaydedilmiştir. 17. yüzyılda bu askerlerin şehit 
edildiği yer olan Sivas Çayırağzı’nın Hristiyanlar tarafından ziyaret edildiği nakledilmektedir. 

Hatta onların kemiklerinin gömülü olduğu yerde bir su kaynağı olduğu ve oraya yortu günü 
iki balığın geldiği halk tarafından anlatılmıştır. Askerlerin donmak için kıyısına bırakıldıkları 
göl Sivas Üçlerbey mahallesinde bugün kurak bir yerdir, yerli halk tarafından buraya hâlâ 
Kırklar/Kırk Azizler denildiği belirtilmektedir. Bu Kırk azizin bedenlerinin ateşe verildiği 
yerde ise Surp Kevork Kilisesi ve Ermeni mezarlığı bulunmaktadır (Hasdemir, 2020: 137-150; 
Uygur, 2015). Ömr-i Eviya’da Kırk Şehitler anlatısı biraz daha farklı nakledilmektedir. 
Anlatının merkezinde aslında göl kıyısında bekleyip soğuktan donma olayı bulunmaktadır ki 
tasvirlerde de bu işlenmektedir. Ancak Ömr-i Evliya’da göl sahnesine hiç değinilmemektedir. 

Zalim Lüsias bu azizleri öldüremeyince Şeytan’ın kendisine tavsiyesi üzerine vücutlarını 
parçalayıp yakar ve küllerini torba içinde çaya atar ancak bu torba mucize eseri ortaya çıkar 
ve Hristiyanlar tarafından bu kutsal kalıntılar muhafaza edilir (Ömr-i Evliya, 1871: 65-70).  
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gidecekleri müjdesini verir (Ömr-i Evliya, 1871: 68-69). İzmir Hayrebedi 

Aziz Nigoğayos’un Allah’tan haber alması Ömr-i Evliya’da şu şekilde ifade 

edilir: “Allah tarafından kalbinin dürtmesiyle haber alıp tekrar memleketine 

döndü.” (Ömr-i Evliya, 1871: 822).   

Allah bazı şeyleri azizlerin kalbine ilham eder ve onlara bu şekilde 

yardımcı olur. Aziz Mamas 11 yaşında iken Allah tarafından meleğin 

yardımıyla dağa çıkarıldığında ne yapacağını Allah’a sorar, Allah onun 

kalbine ilham eder ve saklı bir İncil bulup onu okuyarak dine dair pek çok 

şeyi öğenir (Ömr-i Evliya, 1871: 366).   

Azize geleceğe dair bilgiler bazen bizzat Allah tarafından bildirilir. 

Azizin ne zaman öleceği bazen azizin kendisine bazen de azizin yakınındaki 

birine haber verilir. Yevbraksia’nın ne zaman öleceği manastırın baş anasına 

rüyasında Allah tarafından bildirilir (Ömr-i Evliya, 1871: 116). Aziz 

Nigoğayos’a ise Allah bizzat görünür ve öleceği günü ve saati söyler (Ömr-i 

Evliya, 1871: 825-826).   

Bu olağandışı olaylar azizler için en çok zikredilen mucizelerdir. 

Bunlar haricinde de pek çok mucize anlatılmaktadır. Aziz Türsos’u 29 

öldürmek için bir çuval içine koyup denize atarlar ama denizde boğulmaz, 

mucize eseri denizden sağ salim çıkar (Ömr-i Evliya, 1871: 836). İki kardeş 

arasında bir küçük göl yüzünden kavga çıkar, Aziz Krikor dua eder ve dua 

kuvvetiyle gölü kurutup kavgayı men eder (Ömr-i Evliya, 1871: 752). 

Azizleri sıkıntıdan kurtarmak için Allah meleklerini gönderir. Aziz Mamas 

zalim hakim tarafından öldürülmek için denize atılacağı zaman bir melek 

gelir ve onu cellatların elinden alıp dağın tepesine çıkarır (Ömr-i Evliya, 

1871: 367). Yepime’yi çeşitli işkencelerle alt edemeyen zalim hakim ona bir 

tuzak kurar ve habersizce bu tuzağa düşüp ölmesini ister. Yevpime tam bu 

tuzağın yanına geldiğinde iki tane melek onu tutar ve tuzağın üzerinden 

geçirir (Ömr-i Evliya, 1871: 435). Azize Varvare babasından kaçarken yol 

biter ve bir kaya üzerinde kalır, kaçacak yer yoktur. Kaya ikiye bölünür ve 

azizeyi saklar (Ömr-i Evliya, 1871: 791-792).   

Bütün bu mucizeleri yaşayan azizler Allah’ın sevgili kulu 

olduğundan başkaları için şafaatçi olabilmekte, insanları kurtuluşa 

                                                             
29  Aziz Türsos’un Bursa şehrine yakın bir kasabada putperest bir ailenin çocuğu olarak 

dünyaya geldiği ve gizlice Hristiyan olduğu, Hristiyan olduğu anlaşılınca pek çok işkenceye 
tabi tutulduğu ancak hepsinden mucize eseri kurtulduğu, testere ile vücudu ortadan ikiye 
bölünerek şehit edilebildiği belirtilmektedir (Ömr-i Evliya, 1871: 834-836).   
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ulaştırmaktadır. Yevbraksia öleceği zaman etrafındaki rahibeler kendileri 

için Allah’a şefaatçi olmasını istemiş, o da şefaatçi olmuş, Allah kabul etmiş 

ve kısa zaman sonra o rahibeler de ölüp Allah’a kavuşmuştur. Bu durum 

Ömr-i Evliya’da şu şekilde aktarılmaktadır: “Ölmeden evvel ustası ve 

manastırın baş anası kendiler için dahi Allah’a şafaatcı olsun deyi reca etmiş 

idiler. Yevbraksia’nın şefaatı kabul olundu ve arası çok geçmeyib onlar dahi 

arzuledikleri cennet devletine dahil oldular.” (Ömr-i Evliya, 1871: 116).   

2.  Aziz mi Veli mi?  

Hagiografiler sadece Hristiyanlık tarihi için değil Müslümanlık tarihi 

için de önemlidir. Türkçe yazılan Ömr-i Evliya’nın elbetteki öncelikli amacı 

Hristiyan halka ulaşmaktır. Ancak bu eserde anlatılan bazı azizler Müslüman 

Türkler için de önemlidir. Aziz Mamas, Aziz Bandaleon, Aziz Nigoğayos 

gibi Anadolu’da yetişmiş ve kültü bir şekilde devam eden azizler 

Müslümanlar tarafından saygı görmüş ve hatta kiminin veli olduğu 

düşünülerek ziyaret edilmişlerdir. Dolayısıyla bu eserdeki azizlerin bazıları 

Türk inanç sistemini anlama adına önem taşımaktadır. Ömr-i Evliya’da bu 

şekilde ortak inanç ve ziyaret merkezi olan başka azizler de bulunmakla 

birlikte örnek olması bakımından Aziz Mamas, Aziz Bandaleon ve Aziz 

Nigoğayos’tan bahsedilecektir. Aziz Mamas hakkında Ömr-i Evliya’da 

şunlar aktarılmaktadır:  

“Bu azizin ataları Teoğodos [Theodotus] ve Rupina [Rufina] Çankırı 

şehrinden olub putperestlerin ibrami üzre onların Allahlarına kurban 

sunmadıklarında zincire vurulub kralın emrine karşı daha Kristiyan dininde 

durmalarında Ağeksanğros Posdos hakimin önünde cevab verme için Kayseri’ye 

yollanıldılar. Hakim teftiş edib dinlerinden döndüremediyinde habsa atdırdı ve arası 

çok geçmeyib Teoğodos zındanda öldü ve cüzi sonra ehli Rupina ki hamile idi, 

hamlini vaz etmesinde ölüb zevallı masım anasız babasız kaldı. Lakin Allah 

merhumların yerine Amia Madrona isminde bir dindar kadını yollayıb bir meleyin 

emri üzre zındandan çocuğu aldı ve evine getirib Kristiyan dinimizin talimatları üzre 

onu terbiye etdikden sonra medreseye dahi yollar ve okumak ve yazmak öyretdir idi. 

Çocuk daha küçüklüyünde Amia’ya “Mama, mama” çağırdığı için vaftiz olduğu 

vaktda adını Mamas kodular.  

Mamas öyrendiyi tarik üzre Kristiyanca yaşadıkdan sonra medresedeki 

bulunan putperest evladlarını da Kristiyan etmeye çalışdı ıdı ve azizin bu etdiyi 

şeyleri Posdos’un yerine oturan Temogridos hakim duyduğunda huzurine çağırdı ve 

“Kristiyan mısın?” deyi sorub “Evvet Kristiyan’ım.” deyi cevab aldığında Ekea 

şehrin hakimine yolladı ve orada dahi Krisdos’u ikrar etdiyinde hakim gazebe gelib 
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döymeye ve sonra ateş ile tenini dağlamağa emr etdi. Lakin bununla da hakkından 

gelemediyinde boğazına ağır kurşun bağlayıb denize atmağa götürür iken Allah’ın 

meleyi celladların elinden onu kurtarıb bir yüksek dağ tepesine çıkardı ve Mamas 

daha on bir yaşındayıdı. Kırk gün orada kaldıkdan sonra dua ile Allah’ın iradetini 

sordu ve onun ilhamı keremiyle bir saklı İncil-i şerif bulub ondan sonra Allah aher 

bir yol tertib edinceye dek orada kalmağa karar verdi ve çoban misli eline bir deyenek 

alıb orada bulunan geyikleri güder ve onların südiyle yaşar ıdı. Duaya, tefekküre, 

oruca ve perhize olan gayreti gayet çoğudu ve ekseri oraya gelenleri alıkoyub Allah 

yolunu öyredir idi. Yavaş yavaş işlediyi çok hikmetli şeyler için adı çıkdığında 

putperest çobanlar görüb duyduklarını şehir hakimine haber verdiler ve Mamas onun 

emriyle tutulub Kayseri’ye hakim huzurine getirildi.  

İlk evvel sureten kim ve ne dinden olduğunu bilmez gibi türlü süaller etdi 

ve lakin memuline karşı onun serbest Kristiyan’ım deyib putperestlerin sahte dinini 

mashare etmesini işidib işkence vermeye örf etdi. Aziz Mamas bir korku göstermeyib 

evvelki dediklerini yine tekrarladığında tenini yare bere etdikden sonra yaraları 

üzerine sirke döküb kıllı bez parçalarıyla ovalamaya emr eyledi. Mamas bu cemi 

iskenceleri arasında Allah’ın merhametini medh u sena edib dayım üzerine imdadını 

diler idi. Zalim hakim Mamas’ın bu kadar eziyetler arasında ölmemesini büyücülüye 

vaz edib kuvvetini kırmağa çalışır ıdı ve edemediyinde ateş gibi tutuşur kendi kendini 

yakarıdı. Ol sebebden irtesi gün azğın canavarlar önüne atdırdı ve lakin bunların 

bakısı hazimliyle azizin yaralarını dişleriyle yalayıb temizlediklerinde ve bazılarının 

dahi onun üzerine hücm etdiklerinde hakim kudurdu ve taşa tutun deyi emr eyledi. 

Cemi kudurmuş ve Allah’dan korkmaz seyrciler yağmur gibi taşı azizin üzerine 

yağdırdıklarında Mamas taş yığını altında bi-keder kalıb Allah’a dua eder idi. Bu 

mücizet beyan olduğunda hakimin işaretiyle azizin üzerine bir cellad varıb hışd ile 

böyrünü vurdu ve S. Mamas gözlerini göye doğru kaldırıb hasretini çekdiyi Allah’ı 

gördü ve canını onun eline teslim eyledi.” (Ömr-i Evliya, 1871: 366-369)   

Pek çok yerde Aziz Mamas’a adanmış kiliseler bulunmaktadır.30 Bir 

inanışa göre mezarı Aksaray Gökçe köyündedir ve bugün hem Müslümanlar 

hem de Hristiyanlar tarafından ziyaret edilmektedir. Gökçe köyünün eski adı 

                                                             
30 Çeşitli kültürlerde yer alan aslana binmiş aziz imgesi hakkındaki yazısında Nazım Beratlı, 

Kıbrıs Güzelyurt’ta bulunan Aziz Mamas Kilisesine de değinmektedir. Söz konusu imgenin 
bu kilisede bir ikonada tasvir edildiğini belirtmektedir. İkonada tasvir edilen olayın hikâyesi 
şu şekildedir: Aziz Mamas halka zarar veren vergiler konusunda vali ile görüşmek ister, vali 
bunu duyunca Aziz Mamas’ı hapsettirmek için askerler gönderir, askerler Aziz Mamas’ı 
tutuklamaya gittiklerinde ormandan bir aslan çıkar, askerler korkup kaçar, Aziz Mamas ise 
kucağındaki kuzuyla aslana binip valinin yanına gider. Yazar, aslana binme imgesinin Hacı 

Bektaş’ın bir menkıbesinde de yer aldığına, dolayısıyla bir benzerliğin bulunduğuna dikkat 
çekmektedir. (Beratlı, 2020: 1044-1053). Aksaray ili Güzelyurt ilçesinde bulunan Aziz Mamas 
Manastırı hakkında şu çalışmaya bkz.: (Pekak, 1993: 123-159).  
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Mamasın’dır ve Mamas’dan gelmektedir. Müslümanlar bugün aynı mekânı 

Pir Şemmas adında birine ait olduğunu söyleyerek ziyaret etmektedir.  

Kırşehir, Sivas gibi Anadolu’nun farklı yerlerinde de Pir Şemmas 

türbeleri bulunmaktadır. İlginç olan, Sivas’taki Pir Şanmaz [Şemmas] 

türbesinin de Emeniler tarafından bir azize ait olduğu söylenilerek ziyaret 

edilmesidir. Anlatıldığına göre 11. yüzyılda Ermeniler Van’dan Sivas’a göç 

ederken saygı duydukları Aziz Krikor Naregatsi’nin mezarını da Sivas 

Duruköy’e getirmişlerdir. Yapılan bir saha çalışmasında kaynak kişiler 

burayı Müslümanların Pir Şanmaz adıyla, Ermenilerin ise Aziz Krikor 

Naregatsi adıyla ziyaret ettiklerini aktarmışlardır (Ermeni Kültür 

Varlıklarıyla Sivas, 2018: 16, 36). Pir Şemmas Battalname’de Battal 

Gazi’nin yakın arkadaşı, yardımcısı olarak anlatılmaktadır. Sonradan 

Müslüman olmuştur, ancak istihbarat sağlamak için bir manastırda görev 

yapmıştır.31  

Müslüman Türkler tarafından ziyaret edilen bir diğer kişi Aziz 

Nigoğayos’dur. Ömr-i Evliya’da Aralık ayının on birinci gününde anlatılmış 

ve İzmir Hayrabedi olduğu belirtilmiştir (Ömr-i Evliya, 1871: 820-826).   

Erzincan Kemaliye’de bugünki adı Gümüşçeşme olan köyde Aziz 

Nigoğayos adına bir ziyaret yerinin bulunduğu, burayı Ermenilerin ziyaret 

ettiği hatta buranın Müslüman Türkler tarafından Ziyaret Tepesi şeklinde 

isimlendirildiği ve ziyaret edildiğini Arakel Keçyan Ermenice bir eserinde 

aktarmaktadır. Müslümanların burayı ziyaret ettiğinde ağaçlara çaput 

bağladığı ama Ermenilerin böyle bir uygulamaya başvurmadıkları üzerinde 

de durmuştur (URL-1).  

Bir diğer Anadolulu aziz Surp Bandaleon’dur. 305 yılında şehit 

edilmiş bir azizdir. Başka kaynaklarda hakkında pek çok mucize 

anlatılmaktadır. Ateşe attıklarında yanmadığı, denize attıklarında 

boğulmadığı, vahşi hayvanlara hükmedebildiği anlatılır. Kendisi istemeden 

hiçbir şekilde başı kesilememiş, kılıçla saldırdıklarında kılıçlar erimiş, kendi 

isteği ile başı kesildiğinde ise inanışa göre vücudundan kan yerine süt 

akmıştır. Ona ait olduğu söylenen ve İstanbul’da saklanan kanının yortu 

gününde sıvılaştığı belirtilir. I. Murat İzmit’i fethedince rivayete göre Aziz 

Pantaleimon adıyla anılan kiliseyi yıktırmış ancak azizin mucizesi ile 

karşılaşınca tekrar inşa ettirmiştir (Güngör, 2014: 930-932, 934).  

                                                             
31 Kırşehirdeki Pir Cambaz türbesi için bkz. (Güzel, 2017: 2565-2578).  
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Ömr-i Evliya’da daha çok onun şifa verme yanı üzerinde durulur. 

Başka kaynaklarda anlatılanlarla benzer bir biyografi burada da karşımıza 

çıkmaktadır (Ömr-i Evliya, 1871: 125-130). Onun adına İzmit’te bulunan 

manastırın şifa bulmak amacıyla hem Hristiyanlar hem de Müslümanlar 

tarafından 1914 yılına kadar ziyaret edildiği belirtilmektedir (Güngör, 2014).  

SONUÇ  

Osmanlı coğrafyasında farklı din ve inanıştan insanlar yüzyıllar 

boyunca bir arada yaşamış; bu birlikteliğin izlerini yansıtan hagiografiler gibi 

çeşitli dinî eserler yaratmışlardır. Türkçe, farklı dinlere ait eserlerin yazıya 

geçirilişinde kimi zaman ortak dil olmuştur ve kutsalların – yaratıcının, 

yaratıcıya yakın olan kişilerin vb. isimlendirilmesinin ve bunlara dair 

inanışların – ifade edilişinin bu eserlerde bazen çok benzer ve ortak olduğu 

farkedilmiştir. Bu benzerliğin sebepleri ve ayrıca farklılıkların da tespiti 

Ömr-i Evliya gibi eserlerin incelenmesi ve karşılaştırmalı olarak çalışılması 

ile ortaya koyulabilecektir. Osmanlı coğrafyasında yaşayan ve Türkçe 

konuşan Hristiyan Ermeni’nin anlam dünyası ile Osmanlı coğrafyası dışında 

yaşayıp Ermenice konuşan Hristiyan bir Ermeni’nin anlam dünyasının bu 

eserlerin karşılaştırılması ile az çok anlaşılabileceği kanaatindeyiz.  

Yapılacak olan mukayeseli bir çalışma Hristiyan Ermenilerin diğer 

Hristiyanlardan farklı olarak azizleri nasıl anlattığı ve kutsadığı noktasında 

da bize bilgi verecektir. Çünkü Ömr-i Evliya’nın giriş kısmında belirtildiğine 

göre bu eser, başka benzer eserlerden faydalanılarak yazılsa da Ermeniler 

arasında saygı gören, bilinen, yortusu tutulan azizler seçilerek telif edilmiştir.  

Farklı alfabelerle yazılan Türkçe metinlerin bugün Latin harflerine 

aktarılmasında birtakım zorluklarla karşılaşılmaktadır. Ermeni harfli Türkçe 

metinlerin Latin harflerine aktarılmasında karşılaşılan zorluklara Ömr-i 

Evliya’da da rastlandığını – bu sorunlara uzun uzadıya değinilmemiş olsa da 

– söylemek gerekir. Bu metinleri Latin harflerine aktarırken standart bir 

okuyuşa ihtiyaç vardır, ancak bu okuma ve yazma birliği oluşturulurken 

Ermenilerin kullandığı Türkçenin farklılığını ve kendine has özelliklerini göz 

ardı etmemek gerektiği düşüncesindeyiz.  

Ait oldukları din ve inananları hakkında önemli bilgiler aktaran ve 

ayrıca başka dine mensup olanlarla kurulan ilişkiye de değinen 

hagiografilerin pek çok işlevi bulunmaktadır. Ömr-i Evliya’da azizlerin 

hayatını konu alan bu tür kitapların okuyucularını kurtuluşa erdireceği, doğru 
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yola ileteceği, iyilerin daha iyi olmasını, günahkârların kurtuluşa ermesini 

sağlayacağı gibi pek çok işlev vurgulanmıştır. Ömr-i Evliya’nın Katolik 

inanışın yayılmasına hizmet etmek gibi bir işlevinin de olduğunu tahmin 

etmekteyiz. Bu eserin Mıhitaryan Manastırında basılması, Mıhitaryan bir 

derviş tarafından telif edilmesi; Mıhitaristlerin Katolik Hristiyanlığın 

yayılmasına olan katkısını düşününce dikkat çekicidir.  

Ömr-i Evliya’da anlatılan azizlerin Müslüman veliler başta olmak 

üzere diğer dinlerdeki kutsal kişiler için anlatılanlarla çok benzer mucizelere 

ve özelliklere, değerlere sahip olduğu anlaşılmıştır. Azizler az yer, az uyur, 

cömerttir, yaratıcıya sadıktır, dünya malına önem vermez; oruç, riyazet, çile, 

sadakat azizler için önemlidir. Bütün bu nitelikleri sayesinde mucize işleme 

kuvveti kendilerine Allah tarafından bahşedilir. Ateşte yanmazlar, vahşi 

hayvanlara hükmederler, hava olaylarını istedikleri gibi değiştirebilirler, 

ölüyü diriltir, geçmişi geleceği bilirler. Ancak bunların hepsini Allah’ın izni 

ve hikmeti ile yaparlar. Mucizeleri dolayısıyla kibirlenmez, bu mucizeleri 

kendilerinden bilmezler.  

Sonuç olarak 19. yüzyılda Türkçe basılan ve Osmanlı coğrafyasında 

Türkçe konuşan Ermeniler için yazılan bu eserde anlatılan azizler 

Müslümanların inandığı velilerden çok da farklı özelliklere sahip değildir, 

yaşanan olağandışı olay mucize olarak isimlendirilse de keramet olarak 

isimlendirilse de çok benzerdir. Müslümanların veliden beklentisi ile 

Hristiyanların azizlerden beklentisi ortaktır. Bu coğrafyada kültürün 

zenginliği dikkat çekicidir, isimler farklı olsa da beklentiler, inançlar, insan 

olmanın getirdiği durumlar çok benzerdir. Bu nedenle Anadolu insanı çok 

eskiden bugüne insanlık hallerini velinin kutsal kalıntıları etrafında nasıl dile 

getirdi ise Hristiyan azize adanan ziyaret yerlerinde (Hristiyan olduğunu 

bilerek veya bilmeyerek) bulunup dua etmekte de bir beis görmemiştir. 

Dolayısıyla Ömr-i Evliya benzeri eserler ortak deneyimin ürünlerini de 

barındırmakta, insan olmanın getirdiği ortak noktaları da yansıtmaktadır.  
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DİMETOKA, KIZIL DELİ (SEYYİD ALİ) 

SULTAN TEKKESİ, VELAYETNAMESİ VE 

HAZİREDEKİ MEZAR TAŞLARI 

Prof. Dr. Mehmet Zeki İBRAHİMGİL 

Dr. Öğr. Üyesi Gulbanu KOSHENOVA 

Dr. Ammar İBRAHİMGİL 

1. GİRİŞ

Balkanlarda Ahmet Yesevî’nin açtığı yolda gelişen Bektaşî 

geleneğinin yayılması ve yerleşmesi ile birlikte ortaya çıkan günümüzdeki 

mevcut tekke mimarisinin bir tezahürü Dimetoka, Ruşen Köyü Kızıldeli 

(Seyyid Ali) Sultan Bektaşî Tekkesidir. 14. yüzyılın ikinci yarısından sonra 

15. yüzyılın başlarında Osmanlı’nın Balkanlar’a fütûhatı döneminde,

Türkistan’daki Ahmet Yesevi Dergâhı’ndan çıkıp Anadolu üzerinden 

Balkanlar’a gelen tasavvuf ehlinin Türk-İslam anlayışının tanıtılması ve 

yayılması ile ilgili Anadolu’da ve Balkanlar’da faaliyetlerde bulundukları 

bilinen bir husustur (Barkan, 1942, p. 295). Balkanlar’daki faaliyetlerinde en 

erken tarihli ilk somut örneği 1402 tarihli kurdukları Seyyid Ali Baba 

Tekkesidir. 

Bu bağlamda, bildirimizin asıl konusu olan Dimetoka, Ruşen Köyü, 

Kızıldeli (Seyyid Ali) Sultan Tekkesi, Balkanda Bektaşî Tekke mimarisinin 

ilk örneği olması hasebiyle daha sonra inşa edilecek Bektaşî tekkelerine 

örnek teşkil etmesi bakımından büyük önem arz etmektedir. Buna göre 

Balkanlar’da inşa edilecek Bektaşî tekkelerinin yer seçimindeki stratejik 
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mehmet.ibrahimgil@hbv.edu.tr. 
 Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim 
Bölümü/Kazakistan, gulbanu.koshenova@ayu.edu.kz. 
 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, ibrahimgil.ammar@gmail.com. 



M. Z. İBRAHİMGİL – G. KOSHENOVA – A. İBRAHİMGİL 

 346 

konumlanma, vaziyet planı düzeni ve mimari biçimlenme ile işlev şemalarına 

öncülük ettiği görülmektedir. 

Tekke, günümüzde Dimetoka’ya bağlı Ruşenler köyünde 

bulunmaktadır. Tekkenin kurucusu ve ismini veren Seyyid Ali Sultan, 1310 

yılında Türkistan Nişabur’da doğduğu, babasının Seyyid Hasan Hüseyin 

olduğu belirtilmektedir (Koç, 2011, p. 75). Seyyid Ali Sultan, Ahmet 

Yesevî’nin halifelerinden veya öğrencilerinden olup 40-45 yaşlarında 

Anadolu’ya geldiği, Hacı Bektaş Velî’ye uğradıktan sonra kendine bağlı 

Horasan alperenleri ve tasavvuf ehli ile birlikte Balkanlar’daki fetihlere 

katıldıklarından bahsedilmektedir (Barkan, 1942, p. 298). Tekkenin namı 

diğer Kızıldeli Sultan ismini Ruşen Köyü yakınından geçen ve Meriç 

Nehri’nin bir kolu olan Kızıldeli ırmağından almaktadır (Ayverdi, 1982, p. 

211). 

Bazı araştırmacılara göre Seyyid Ali Tekkesi ile Balım Sultan 

arasında bir bağ olduğu, Balım Sultan’ın postnişin olmadan önce burada 

Bektaşî tarikat mensupları ile buluştuğundan söz edilmektedir (Birge, John, 

1937, p. 54). Buna göre tekkenin Bektaşî Tarikatı mensuplarına ait merkez 

statüsünde, diğer bir deyişle Bektaşî Âsitânesi olduğu anlaşılmaktadır. 

Yıldırım Bayezid dönemine tarihlenen hicri 804 / miladi 1401-02 arşiv 

belgelerine göre adı geçen tekkeye vakıf arazileri tahsis edildiği 

anlaşılmaktadır (Gökbilgin, 1952, p. 186). Osmanlı’nın son dönemine kadar 

Balkanlar’daki tekkelere tanınan bir takım imtiyazlar sürdürülmüştür. Hicri 

1309 (Miladi 1891) tarihli Edirne Vilayeti Salnamesinde, Yıldırım Bayezid 

döneminden itibaren Dimetoka Kızıldeli Seyyid Ali Sultan Tekkesine, fakir 

fukaranın yiyip içmesi için her yıl devletin maliye hazinesinden yıllık 1.200 

kuruş tahsis edildiğine dair bilgi yer almaktadır (Salname-i Vilayeti Edirne, 

1309, p. 314). 

Seyyid Ali Sultan Tekkesi, 15. ve 16. yüzyılda Balkanlar’da Bektaşî 

Tarikatı’nın merkezi konumunda birçok dervişin, babanın ve dedenin 

yetiştiği Bektaşî âsitânesidir. Burada yetişen dervişler, çevre bölgelerde 

kurulacak yeni Bektaşî Tekkeleri için kadro bakımından öncülük etmişlerdir 

(Mélikoff, 1999, p. 184). Yenişehir (Larissa) Durali Bey Tekkesi (Kiel, 2009, 

p. 53; Lowry, 2008, p. 37) ve Kalkandelen (Tetova) Sersem Ali (Harabati) 

Baba Tekkesi (İbraimi, 1985, p. 54) kurucuları bu âsitânede yetiştikleri 

bilinmektedir. 
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2.  Seyyid Ali Sultan i le i lg il i Velayetnameler  

Seyyid Ali Sultan’ın hayatı ve yaşadığı dönem ile ilgili en sağlıklı 

bilgiler, birkaç nüshası olan velâyetnamelerden, arşiv belge ve 

kaynaklarından öğrenmekteyiz. Bu konuda yapılmış birçok araştırma 

bulunmaktadır. Seyyid Ali Sultan Velayetname örneklerinden Türkiye’de 

bulunan üç nüshasından biri Ankara Milli Kütüphanesinde “Cezbi” mahlaslı 

nüshası1, diğeri İstanbul Atatürk Kitaplığı Belediye Yazmaları bölümünde 

“Gazi Erenler Hakkındaki Risale” adlı nüshası, 1306 tarihli olup cönk içinde 

yer almaktadır (Yıldırım, 2007, p. 45).2 Diğer üçüncü nüshası ise “Mehmet 

Şerif” adında biri tarafından rik’a yazısı çeşidi ile yazılmış örneğidir.3 Ayrıca 

Kızıl Deli Ocağı’nın babası olan Lütfi Akyurt’un elinde bulunan bir kopyanın 

Irené Beldiceanu-Steinherr vasıtasıyla Suraiya Faroqhi tarafından kendisine 

bir kopyasının verildiğini ifade ettiği Abdülbaki Gölpınarlı Nüshasının 

(Gölpınarlı, 1958, p. 121) varlığından bahsedilmekle birlikte diğer üç nüsha 

örneğinden farklı mı yoksa aynısı mı olduğu anlaşılamamıştır.  

Seyid Ali Sultan Velayetnamesi’nin bir nüshası da Kahire Mukattam 

Tepesi’nde bulunan Kaygusuz Abdal Tekkesi’nde bulunup, sonradan 

kaybolduğu, bu nüshanın bir kopyasının John Kingsley Birge tarafından 

ABD’de “Private Collection at The Hartford Seminary Library 

Connecticut”a götürüldüğü ifade edilmiştir (Yıldırım, 2007, p. 46). Birge ise 

bu nüshayı 1937 yılında Arnavutluk’taki Bektaşî Komitesinin lideri Niyazi 

Dede’den temin ettiğini belirtmiştir. Bazı araştırmalarda Niyazi Dede’nin 

elindeki bu nüsha Kahire’deki Kaygusuz Dergâhı’ndaki nüshanın kopyası 

olma ihtimalinden bahsedilmiştir (Şahin, 2010, p. 315). Bu ihtimal doğrudur, 

çünkü Arnavutluk’taki Bektaşîler, Enver Hoca’nın liderliğindeki Komunist 

dönemde sürgüne tabi tutulmuştur. Bektaşîlerin son postnişini Recep Ferdi 

Dede dervişleri ile birlikte önce Kahire’ye göç ederek, burada Kaygusuz 

Abdal Tekkesi’ni kurmuşlardır. Kahire’de 5-10 yıl kaldıktan sonra ABD’den 

iltica vizesi çıkınca Detroit şehrine göç ederek burada da Arnavut Bektaşî 

Merkezi’ni kurdukları bilinmektedir (Turan & Altun, 2006, p. 265). 

Velayetnamenin Türkiye’deki nüsha örneklerinin tamamı muhteva 

bakımından birbirinin hemen hemen aynısı iken, Kahire’deki nüshanın 

                                                             
1 Ankara Milli Kütüphane El Yazmaları Bölümü, 1189 numaralı nüshası Rumi 7 Teşrinisani 

1313 / miladi 1897 tarihli örneği nesih yazı türü ile yazılıdır. 
2 İstanbul Atatürk Kitaplığı Belediye Yazmaları bölümünde K 734/ 4 kayıtlı numarada yer 

almaktadır. 
3 Yapı Kredi Sermet Çifter Kütüphanesi, Kayıt No: 62, Hicri 1303 / Miladi 1885 
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muhtevası ise farklıdır. Türkiye’deki nüshalarda, Seyyid Ali Sultan’ın 

yaşadığı dönemi ve faaliyetlerini Yıldırım Bayezid dönemi olarak 

gösterilirken, Kahire’deki örneğinde ise Orhan Gazi dönemi dervişi olarak 

anlatılmıştır. Bu nüshadaki bilgiler Orhan Gazi’nin oğlu Süleyman Paşa ile 

“Sol Kol” olarak adlandırılan Rumeli fethi yol güzergâhında gösterdiği 

faaliyetler kronolojik ve tarihsel bilgilerle örtüşmektedir. Anlaşılacağı üzere 

velayetnamenin bu iki farklı versiyondaki nüshalarında asıl farkın sadece 

Kızıldeli (Seyyid Ali) Sultan’ın yaşadığı dönemi ile ilgilidir. Velayetnamenin 

ilk yazılış tarihi ile ilgili tereddütler, Ocak, yazı metninin dil ve üslup 

bakımından yaptığı incelemede 16. yüzyıl eseri olduğu sonucuna varmıştır 

(Ocak, 1983, p. 12). 

3.  Seyyid Ali Sultan i le i lg il i Arş iv Bilgiler  

Günümüze kadar Kızıldeli Seyyid Ali Sultan Tekkesi ile ilgili 

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ve 

Cumhurbaşkanlığı Osmanlı arşivinde bulunan farklı dönemlere ait bazı 

vakfiye, hurufat kaydı ve arşiv belgeleri incelenmiş ve farklı ortamlarda 

yayımlanmıştır. Seyyid Ali Sultan Tekke ve Zaviyesi’nin kesin kuruluş tarihi 

ile ilgili arşiv kaydı olmasa da, Yıldırım’ın yaptığı araştırmada, Yıldırım 

Bayezid Han dönemine ait hicri 804 miladi 1401/1402 tarihli muhtelif arşiv 

belgelerine dayanarak inşa edildiği belirtilmektedir (Yıldırım, 2007). 

Osmanlının Balkanlar’da fütuhat döneminde tekke ve zaviyelere verdiği 

önemi Ali Sinan Bilgili makalesinde, 1402 tarihli Cumhurbaşkanlığı Osmanlı 

Arşiv Belgesine ve 1568 tarihli Mufassal defterine dayanarak verdiği bilgiler 

önemlidir (Bilgili, 2010, p. 91). 

Bu bağlamda, Osmanlı döneminde Edirne vilayetine bağlı bölge ile 

ilgili, 1309 tarihli Edirne Vilayeti Salnamesinde, Derbend-i Sagir civarında 

Kızıl Veli adıyla meşhur Seyyid Ali Hazretlerine ait iki yerde Tekke-i Bâla 

(Yukarı Tekke) ve Tekke-i Zîr (Aşağı Tekke) yapıları bulunmaktadır. Her 

ikisinde de Seyyid Ali hazretlerinin mezarı olduğuna inanıldığı ifade 

edilmiştir. Buna ilaveten Dimetoka’ya 50-60 km uzak mesafede günümüzde 

Bulgaristan sınırları içinde yer alan Kırcali ve Koşukavak’ta (Kumovgrad) 

aynı isimde geç dönem mimari özelliklerine sahip birer türbe mevcuttur 

(İbrahimgil & Keleş, 2016, p. 403).  

Yukarda bahsedilen yayımlanmış arşiv belge ve kayıtların dışında, 

hicri 7 Zilkade 1136 / miladi 28 Temmuz 1724 tarihli vakfiye özetine göre 

Gümülcine’ye bağlı Boyluca Baba Köyü ahalisinden, aynı isimli Bektaşî 
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tekkesinin şeyhi olan Şeyh Ali bin Şeyh İbrahim, vakfa akar olarak eşya ve 

hayvanatın gelirini vakfetmiştir. 4  Ancak eğer evladı ve Gümülcine’de 

bulunan Boyluca Baba Tekkesi dervişleri kalmaz ise Dimetoka Kazasına 

bağlı Kızıl Deli Sultan Köyünde bulunan aynı adlı tekke dervişlerine 

verilmesi şartını koymuştur. Söz konusu vakfiyede vakfedilen mallar şu 

şekildedir:  

“Boyluca Baba Tekkesi yanında beş evleklik 1 adet bağ ile yanında 

iki dönüm başka bir bağ,  

Bu bağların yanında 80 adet mürdü fidanı ağaçtan oluşan üzüm bağı. 

Tekkede kullanılmak üzere 4 tencere, 6 sahan, 1 pekmez tavası, 1 süt 

tavası, 1 lokma tavası, 1 leğen, 1 ibrik, 1 kenarlı tepsi, 1 süt bakracı, 1 göbekli 

taş, 2 kağnı arabası, 2 sahan, iki çift öküz, 1 çift tosun, 1 çift inek, 1 tosun ve 

iki kısrak at.” 

4.  Seyyid Ali Sultan Tekkesi’nin Konumu ve Mimari 

Tanı mı  

Seyyid Ali Sultan Tekkesi, etrafı duvarlarla çevrili, takriben 10 

dönümlük bir arazi içinde kurulmuştur. Tekke içinde mescit, türbe, hazire, 

meydan evi, derviş evi, kurban kesim yeri, derviş evleri, misafirhane, han, 

hamam, çeşme, ahır ve samanlık gibi yapılar topluluğu bulunmaktadır. 

Günümüzde bu yapılardan ayakta kalan türbe, meydan evi, kurban kesim 

yeri, aş evi, hazire ve konut olarak kullanılan derviş evi ayakta kalabilmiştir. 

Seyyid Ali Sultan Tekkesi, Balkanlar’da diğer Bektaşî tekkelerinde 

görüldüğü gibi şehir merkezinin uzağında, dini ve sosyal yapıların duvarlarla 

çevrelendiği geniş bir alanda inşa edilmiştir. 

Tekkenin avlu giriş kapısının bir kitabenin olmayışı, günümüzde 

sonradan ilave edilmiş yazılarla yazılmış olması ve taş sövelerinin geniş 

kavisli oluşu giriş kapısına ait olduğu ihtimalini aklımıza getirmemektedir. 

Tekkenin meydan evi duvarına yaslanmış kısmen tahrip olmuş bir kitabe 

bulunmaktadır. Kitabe tahrip olduğundan nereye ait olduğu netleştirilemese 

de silmesinin geniş kavisli oluşu, altında servi ağacı motifinin yer alması ve 

yanında simetrik olarak başka bir servi ağacının bulunması bu kitabenin bir 

giriş kapısına ait olduğu ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Kitabe Hicri 1212 

                                                             
4VGMA, Df. No:623, Sh. No: 274, Sıra No: 296’de kayıtlı ve Hicri 7 Zilkade 1136 / Miladi 

28 Temmuz 1724 tarihli Şeyh Ali Bin Şeyh Abdülkadir’in Kızıl Deli Sultan Tekkesi ile alakalı 
vakfiyesi. 
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/ miladi 1797-98 tarihlenmesi, bu kitabenin, tekkenin tamir kitabesi olduğu 

ve bu tarihte geniş kapsamlı bir onarımdan geçtiğini göstermektedir. 

Kitabenin günümüz Türkçe yazımı şu şekildedir: 

“… Sipahi / Zâde Es-Seyid Halil Dede / Yâ Allah Yâ Muhammed Yâ 

Ali / Sene 1212” 

Şekil 1: Meydan evine yaslanmış Hicri 1212 tarihli muhtemel tamir kitabesi 

Tekke haziresinde istiflenmiş mezar taşları arasında 1864 tarihli 

kısmen hasarlı bir tamir kitabesi daha bulunmaktadır. Ancak bu dört beyitlik 

kitabenin tekkede hangi yapıya ait olacağı konusu anlaşılamamıştır. Kitabe 

dört mısralı olup, tekkenin Hüseyin Dede tarafından 1864 tarihinde tamir 

edildiği yazılıdır. Kitabenin günümüz Türkçe yazımı şu şekildedir: 

“Hamd ola bu vakfiyeleri eyledi perverdigâr su ile ihata / Vakf-ı 

Sultan Kızıl Deli velâyet münbağı himmeti eyleye / Böyle ola payidâr vakt u 

zaman-ı Hüseyin Dede o kâmil / Rehnumâ ruhuna bir fatiha ihsan / Sene 

1280”  

 

Şekil 2: 1864 tarihli tamir kitabesi 

Tekke yapıları arasında mescit, meydan evi, türbeler ve hazire gibi 

dini amaçlı yapıların yanında aş evi-imaret, kurbanlı yeri, çeşmeler, ahırlar 

ve samanlık gibi sosyal amaçlı yapılar yer almaktadır. Bütün yapılar müstakil 
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olarak belli bir mimari plan program içinde değil, ihtiyaçlara cevap verecek 

şekilde emece usulü ile inşa edilmiştir. Yapıların tamamı moloz taşla 

yapılmışlardır. Tekkedeki mevcut yapılar özgün özelliklerini büyük ölçüde 

günümüze kadar koruyabilmiştir. 

 

Şekil 3: Tekkenin giriş kapısı ve avlusunun genel görünümü 

Şekil 4: Kızıldeli Seyyid Ali Sultan Tekkesi - Vaziyet Planı (Çizim: A. İbrahimgil) 
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4.1.  Mescit ve Türbe Yapısı   

Tekke avlusunun merkezinde konumlanan mescit ve türbe yapısı 

dikdörtgen bir plan içerisinde iki bölümden oluşan tek bir yapı şeklinde inşa 

edilmiştir. Mescit ve türbe bölümü tek bir kırma çatı ile örtülmüştür. Yapının 

beden duvarları çevredeki kayrak taşı ile içerdeki bölme duvarı ise kerpiçtir. 

Yapının giriş tarafının sağında sonradan duvara yapıştırıldığı anlaşılan 

kısmen hasarlı bir tamir kitabesi vardır. Kitabe hicri 1302 / miladi 1884-85 

tarihli olup günümüz Türkçe yazımı aşağıda verilmiştir. 

 

 

Münkir olma diden aç bak bu makamı Ali’dir 

/ Rumili fethine me’mûr Seyyid Ali Sultan 

budur  

Fethedup rum iklimin kıldı imaret hoşbent / 

Kutbu âlem nesli haydar Seyyid Ali Sultan 

budur 

Her evin tamiri içun ……. …../ Hıdmetin 

makbul edub himmet eden Seyyid Ali Sultan 

budur 

Bin üç yüz ikidir tamirinin tarihi / Al-ı evlâdı 

resul Seyyid Ali Sultan budur 

Sene 1302 

Şekil 5: Mescit ve türbe yapısının giriş kapısının solundaki kitabe 

Dikdörtgen mescit ve türbeden oluşan iki bölümlü yapıya kuzey 

cephesinde sade bir kapı ile mescit bölümüne girilmektedir. Mescit bölümü 

kareye yakın bir plana sahiptir. Mescidin güney veya kıble duvarında mihrap 

nişi yerleştirilmiştir. Mihrap nişi dışa taşkın bir silme çevrelenmiştir. Mihrap 

nişinin sağında bir pencere ve sonradan açılmış ikinci bir kapı açıklığı, doğu 

duvarında da bir pencere açıklığı bulunmaktadır. Mescidin giriş kapısının 

hemen sağında veya doğu tarafında türbeye geçiş sağlanmaktadır. Türbe 

bölümünün orta kısmında Seyyid Ali Sultan’a ait ahşap sanduka yer 

almaktadır. Türbenin sadece güney cephesinde üç pencere açıklığı vardır. 
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Şekil 6: Mescit ve türbe yapısının genel görünümü 

 

Şekil 7: Mescit ve türbe yapısının planı (Çizim: A. İbrahimgil) 

4-2.  Meydan Evi  

Meydan evi, tekke avlusunun yüksekçe bir yerinde inşa edilmiştir. 

Bütünüyle benzer kayrak taşı malzemesinden inşa edilen yapı, aynı çatı 

altında dört bölümden oluşmaktadır. Giriş kapısının önünde ahşap direklere 

oturan sundurması vardır. Giriş kapısı, ara bir mekâna açılmaktadır. Koridor 

şeklindeki bu mekânın karşı tarafında başka bir kapıya açılmaktadır. Bu 

koridorun sağında meydan yeri, solunda ise buluşma bölümü bulunmaktadır. 

Buluşma bölümü kareye yakın, meydan yeri ise dikdörtgen planlıdır.  
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Meydan evinin giriş kapısının sövesi mermerden yapılmıştır. Dilimli 

kemerden yapılmış üst sövesinin alınlığında kitabe ve her iki yanında da altı 

kollu yıldız motifi yerleştirilmiştir. Tekkenin kuruluşu ve tamiri ile ilgili olan 

bu taş çerçeve alınlığın solunda geç dönemlerde eklenmiş mermer levha 

üzerinde günümüz Türkçesi ile yazılmış ikinci bir kitabe yerleştirilmiştir. Bu 

kitabede tekkenin ilk kuruluş tarihi ve tamiri ile ilgili bilgilerin yanı sıra 

Osmanlı Türkçesi ile yazılmış kitabeden farklı olarak “hicri 804 - miladi 

1401” ibaresi eklenmiştir. Osmanlı Türkçesi kitabenin günümüz Türkçesi ile 

yazımı şu şekildedir: 

Ma’mur / - Sekizyüz dört tarihinde olmuştur ma’mur, binyüz yetmiş 

üçte eylendi ta’mîr.  

Gelub bunda mesken etti, bil ki ol gerçek Veli / Noksan çok, şifa 

umar senden Derviş Ali /  

Sene 1173 (miladi 1759-60) 
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Şekil 8: Meydan Evi iç dış genel görünümü ve kitabesi 

Şekil 9: Meydan Evi planı 

4-3.  İmaret - Aşevi  

Tekke avlusunda aş evi veya imaret yapısı farklı dönemlerde yapılan 

değişiklilerle günümüze kadar gelebilmiştir. Aş evinin arka tarafında kurban 

kesim yeri, diğer tarafında da odunluk vardır. Aş evi, yedigen bir plana sahip 

olup yedi dilimli ahşap bir çatı ile örtülmüştür. İçinde hem iç mekâna hem de 

dış avluya bakan büyük bir ocağı vardır. Ocağın büyük bir bacası 
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bulunmaktadır. Yemekler içerde pişirildikten sonra servis için mevsimine 

göre içeride veya dışarıda farklı kullanımlara uygundur.  

Şekil 10: İmaret genel görünümü 

4-4. Kurban Kesim Yeri 

Bektaşi Tekkelerinde yaygın olarak kurban kesim yeri mevcuttur. 

Orta Asya’ya yaptığımız arazi incelemelerimizde günümüzde de yaygın 

olarak Kazakistan’ın Ahmet Yesevi diyarında özellikle Türkistan bölgesinde 

türbe ve dergâhlarda bu tür yapılara rastlanmıştır. Mezar ve türbe etrafındaki 

cami ile birlikte kurulan kesim yeri vardır. Gelen ziyaretçiler aynı anda ölen 

yakınlarının ruhuna kurban bağışlayarak, yakın çevre köy halkına aş 

hazırlayarak mevlit okuturlar. Bu geleneğin de Türkistan menşe’i olduğu 

açıkça görülmektedir. Yapı üç duvarla çevrili önü açık üç dikmeye oturan 

yapı kalkan çatı ile örtülüdür. Kurban kesimi, hazırlanışı ve depolaması 

yapılan üç bölümlüdür. İnşa malzemesi olarak diğer yapılarda kullanılan 

moloz taştır. 

Şekil 11: Kurban kesim yeri genel görünümü 
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Şeki l  12 :  Kazakis tan,  Kızı lorda,  Şiye l i  İl çes i ,  Okş ı Ata  mezar l ığı  kurban 

kes im yer i  ve  aş  evi .  

4-5.  Seyyid Mehmet Dede Çeşmesi:  

Çeşme, tekke avlusunun içinde aş evine yakındır. Çeşme aynalığı 

mermerden, su teknesi ise taştan yapılmıştır. Aynalıkta sabunluk nişi vardır. 

Zamanla hasar görmüş olan mermer aynalık barok tarzı bitkisel süslemeler 

işlenmiştir. Çeşme, tekke dedelerinden Seyyid Mehmet Dede tarafından hicri 

1202 / miladi 1787 yılında yapılmıştır. Kitabenin günümüz Türkçe yazımı şu 

şekildedir: 

Fi sebilillah cârî oldu bu âb-ı mervân / Hamdulillah “Külli şey’n 

hayyin” ma-i müste’ân / Kemal es-Seyyid Mehmed Dede bünyâd eyledi / 

Hasan Hüseyin aşkına ecrin vere Allah heman sene 1202 (M. 1787-1788) 

Şekil 12: Çeşmenin genel görünümü 

4-6.  Tekke Dış Avlu Giriş inde Çeşme:  

Çeşme, girişin solunda kenar duvarına bitişik olarak yapılmıştır. 

Müstakil çeşme grubundandır. Mimari tarz ve malzemesinden geç dönemde 

yapıldığı anlaşılmaktadır. Çeşme üçgen alınlıkla çevrili, çok dilimli 

mermerden yapılmış veya sonradan buraya eklenmiş niş kemeri vardır. Bu 
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kemerin her iki kenar aynalığında altı kollu mührü Süleyman motifi 

yerleştirilmiştir.  

Şekil 13: Tekke avlusu dışında, ana giriş kapısının sağında duvara bitişik çeşmenin genel 

görünüşü 

4-7.  Seyid Ali Dede Bektaşî  Tekkes i Haziresindeki 

Mezar Taş ları:  

Tekke avlusu içinde olan hazirede farklı dönemlere ait mezar taşları 

bulunmaktadır. Haziredeki mezar taşların büyük bir kısmı hasarlıdır. Bazıları 

da yerlerinden çıkarılarak istiflenmiştir. Hazirede yakın tarihli mezar taşları 

da vardır. Hazirede tekke dedelerine, dervişlerine ve onların aile fertlerine ait 

mezar taşları vardır. Makalede, özelliklerine göre daha değerli görülen 18. ve 

19. yüzyıllara ait 12 adet mezar taşına yer verilmiştir. İncelenen mezar 

taşlarının tamamının baş taşları, Bektaşî Tarikatı geleneğinde 12 imama 

ithafen 12 dilimlidir.  

Şekil 14: Hazirenin genel görünümü 
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Seyyid Ali Dede Mezar Taşı (1803) 

 

El-Fatiha / Der ki Seyyid Ali Sultan 

seccade-nişin / Hazreti Seyyid Ali Dede 

yenabiu’l-hikem Mürşid-i râh-ı hakikat 

pişvâyı salikân / Eyleyub aşk ile pervaz 

lâ bi-tasayyud ve hüneri kadem / Sırrı 

haktan gûşuna irub nidâyı ırci’î / Azm 

edub ukbaya etti dide-i Uşşakî / Söyle 

hasretle kabûli fevtine tarihi tam / Der-

behişt-i Cavid bûd Seyid Ali Dede / Fi 10 

Recep 1218 (26 Ekim 1803) 

 

Hüseyin Dede Mezar Taşı (1863) 

 

  

 

 

Hüve’l-hayyu’l-bâki 

Vucudu kevn-i âdemden murur eyledi 

cânı / Kırk sekiz yıl cihan bağın yâr 

eyledim ânı / Nasib etmiş bana Mevla 

ilmin katresini / Okuyup eyledim ezber 

bi-hamd gayr-ı şekk Kur’anı / Adem 

ikliminde döndü bezmim devretmez 

gayrısı / Akıtsın âl-ı evladım gözünden 

yaş ile kanı / Hüdaya teslim eyledi 

tendeki canı / İlahi kıl mağfiret dâim 

resûlun ümmeti eyledi / Merhum ve 

mağfur postnişin / Hadimu’l-fukara 

Hüseyin Dede / Ruhuna Fatiha sene 

1280 (1863-1864) 
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Veli Dede Mezar Taşı (1809) 
 

 

 

 

 

Fatiha / Veli Dede edub rıhlet / 

Bakaya ol veliyullah / Dedi tarihini 

bizzât / Şefaat ya resulellah / Fi 29 

M (Muharrem) Sene 1224 (miladi 

16 Mart 1809) 

 

Seyyid Yusuf Dede Mezar Taşı  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

El-Fatiha / Es-Seyyid Yusuf Dede edub / 

Rıhlet bekâya ol / Veliyullah dedi 

tarihini/ bizzât şefaat yâ / Resulullah 

ruhiçun / Sene 1232 (1816-1817) 
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Seyyid Osman Mezar Taşı  

 

 

 

 

 

 

 

El-Fatiha / Merhum ve mağfur leh / Es-

Seyyid Osman İbn / İbrahim Ruhiçun / 

Sene 1282 (1865-1866) 

Mestan Beyin Oğlu Mehmet Bey Mezar Taşı  

 

 

Tıfli (tıfıl-çocuk) iken hâifen 

Mestan Beyin mahdumu / Ya’ni bi-

behre (nasipsiz) Mehmed Bey o 

nazik nev-civân / Genç yaşında gitti 

bu muhidden doymadı dünyasına / 

Çehresini soldurub güller gibi bar-ı 

hazân / Saye gibi kara toprağa 

uzandı kameti / Salunurken bir kuş 

gibi? akran arasından Düştü tarihi 

cevher nakline ol nevresin (yeni 

yetişen genç) / Kılsın Mehmet Bey 

behiştî âşiyân / Sene 1285 (1868-

1869) 
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Musli Dede Mezar Taşı 

 

 

 

 

Merhum Musli Dede / Sene 1160 (1747-

1748) 

 

Derviş İbrahim Baba Mezar Taşı 

 

 

 

 

El-Fatiha / Merhum ve mağfur leh / Es-

Seyyid Türbedar / Derviş İbrahim / Baba 

Ömerlerdir ruhuna / Sene 1239 1823-1824 
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Derviş Hüseyin Mezar Taşı 

 

 

 

El-Fatiha 

Hüve’l-hallaku’l-bakî / Merhum ve 

mağfur leh / Babaları ……… / Derviş 

Hüseyin ruhiyçun 

Sene 1285 (1868-1869) 

 

Veli Dede Mezar Taşı 

 

 

 

Fatiha / Veli Dede edip rihlet / Bakaya ol 

veliyyullah / Dedi tarihini bizzat / 

Ömrümüz helâk. eyledik billah / Sene 1239 

(1823-1824) 
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Süleyman Baba Mezar Taşı 

 

 

 

 

Fatiha / Merhum türbedar Es-Seyyid / 

Süleyman Baba / Sene 1218 (1803-1804) 

 

Şerife Cennet Hatun Mezar Taşı 

Tekke haziresinde incelediğimiz 12 mezar taşından altı tanesi 

tekkede dede olanlara, iki tanesi baba olanlara, bir tanesi tekke dervişine, üç 

tanesi de tekke ahalisinin aile mensuplarına aittir. Bunlardan sadece bir tanesi 

kadın mezar taşıdır. Kadın mezar taşı sivri kemer başlıklıdır. Diğerlerine ait 

mezar baş taşların tamamı 12 dilimli başlıklıdır.  

 

 

Sene 1278 (miladi 1861-1862) / 

El-Fatiha / Gel efendim nazar eyle şu 

mezarın taşına / Akil isen gâfil olma aklını al 

başına / Üç ihlas bir fatiha ihsan eyle başıma / 

Taki gezer iken gören dursun başımda / Akibet 

.turab oldum taş ……./ Merhume postnişin 

Hüseyin / Zâde zevcesi Şerife Cennet / Hatun 

binti Yusuf Ağa / Ruhiçun 
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5.  Karşı laştırma ve Değerlendirme:  

Kızıldeli Seyyid Ali sultan Tekkesi imaret yapısının yedigen oluşu, 

söz konusu tekkenin Bektaşî Tarikatının Babaî veya Şii Mezhebinin 

“İsmaililik” kolundan olduğunu göstermektedir (Mélikoff, 1995, p. 402). 

Bektaşîlikte yedi rakamının kutsallığı yedi ulu ozan ile alakalıdır. Nitekim 

yukarda adı geçen daha sonraki dönemlerde inşa edilmiş Dobruca Balçık Ak 

Yazılı Sultan Türbesi ve imareti, Kırcaali Otman Baba ve Razgrad Demir 

Baba türbeleri yedigen yapılarak bu tekkeyi örnek alındığını ve aynı Bektaşî 

kolunun bölgeye yayıldığını göstermektedir. Balkanlarda en eski tarihli tekke 

olması sebebiyle Balkanlarda diğer Bektaşî tekke örneklerine örnek teşkil 

etmiştir. Varna, Balçık Akyazılı Sultan Tekkesinin de vaziyet planı (Eyice, 

1967, p. 552), Dimetoka Kızıldeli Seyyid Ali Sultan tekkesinin vaziyet planı 

ile benzerlikler göstermektedir. Bu tekkede de aş evi (imaret) Seyyid Ali 

Sultan Tekkesi aş evi gibi yedigen planlıdır.  

Akyazılı Sultan tekkesi, Hacıoğlu Pazarcık (Dobriç), Balçık ilçesine 

bağlı Tekketo (Obroçişte) kasabasının Batovo mevkiinde bulunmaktadır. 

Tekke, Gazi Mihayloğullarından Arslan Bey tarafından hicri 901/Miladi 

1495-96 tarihinde inşa edilmiştir. Akyazılı Sultan’ın, Ahmet Yesevî’nin 

talebelerinden olduğunu, Buhara ve Horasan’dan Hacı Bektaşî Velî ile 

birlikte Bursa’ya geldiğini ve Dobruca bölgesinin fethi ile burada dergâhını 

kurmuştur (Eyice, 1967, p. 553). Tekke avlusu içinde meydan evi, aş evi 

(imaret), derviş evi, misafir konağı ve türbe yapılarından oluşmaktadır. 

Günümüzde harabe şeklinde olan yapıların tamamı kesme taş malzeme ile 

inşa edilmiştir. Türbe ve İmaret yedigen planlı olup, imaret yedi dilimli bir 

ahşap külahla, türbe ise kubbe ile örtülüdür. Ayakta olan her iki yapının giriş 

veya medhal bölümleri vardır.  
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Şekil 15: Varna, Balçık Akyazılı Sultan Bektaşî Tekkesi, İmaret ve Türbenin Vaziyet Planı 

(Eyice, 1967, p. 554) 

Demir Baba (Timur Baba) Tekkesi, Hezargrad (Razgrad), Kemaller 

(İsperih)’e bağlı Mumcular (Sveştari) Köyü’nde bulunan tekke, Balkan Dağı 

eteklerinin arasında geniş bir vadide tekke vakıf arazisi üzerinde yer 

almaktadır. Antik döneme ait bir kült yeri üzerine 16.yüzyılda inşa edilen 

tekke, duvarlarla çevrili geniş bir avlu içinde, türbe, meydan evi, aş evi 

(imaret), derviş evi, misafirhane ve kurban kesim yeri yapılarından 

oluşmaktadır. Tekkenin yanında beş parmak su kaynağı bulunmaktadır. 

Yedigen planlı olan türbe kesme taş ile inşa edilmiş üzeri kubbe ile örtülüdür. 

Türbenin giriş veya medhal kısmı kare planlı olup çapraz tonoz ile örtülüdür. 

Tekke avlusunda diğer yapılar ise geç dönemlere ait moloz taş ile inşa 

edilmişlerdir. Bulgaristan’daki soydaşlarımız her yıl 21 Mayıs’ta burada 

çeşitli şenlikler düzenlenmektedir.  

 

Şekil 16: Razgrad Demir Baba Tekkesi Vaziyet Planı ve Türbe planı (Mikov, 2000, p. 86) 

Bulgaristan, Hasköy (Haskovo)’ya bağlı Tekkeköy (Teketo)’de 

Otman Baba Tekkesi, giriş kapısındaki kitabesine göre 1507 tarihlidir 

(İbrahimgil & Keleş, 2016, p. 274). Tekke, bölgedeki Bektaşî-Alevi 
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soydaşlarımızın önemli bir ziyaretgâhıdır. Tekke, türbe, meydan evi, aş evi 

ve iç avlu dışında hazireden oluşmaktadır. Meydan evi, aş evi ve kurban 

kesim yeri son dönem yapılan onarımlar sonucu aynı çatı altında moloz taş 

malzeme ile inşa edilmiştir (Mikov, 2000, p. 85). Yedigen planlı türbe ise 

avlu içinde müstakil olarak kesme taş malzeme ile inşa edilmiş ve kubbe ile 

örtülüdür.  

 

Şekil 17: Otman Baba Tekkesinin vaziyet planı ve türbe planı (İbrahimgil & Keleş, 2016) 

Balkanlar’da Bektaşî tekke örneklerinde dinî ve sosyal yapılar avlu 

içinde müstakil olarak inşa edilmiştir. Bunlardan bir tanesi Kalkandelen 

(Tetova) Sersem Ali (Harabati) Baba Bektaşî Tekkesi’dir. Söz konusu 

tekkenin ilk kurucusu Sersem Ali Baba, 16. yüzyılda Dimetoka Kızıldeli 

Sultan Bektaşî Tekkesi veya âsitânesinde yetişmiştir (İbraimi, 1985, p. 55). 

Kalkandelen Bektaşî tekkesindeki yapıların tamamı tekkenin ikinci kurucusu 

Harabati Baba dönemine denk gelen 1776-1879 yılları arasında inşa 

edilmiştir. Yirmi altı dönümlük tekke avlusu içinde 13 yapı vardır. Bu yapılar 

arasında, mescit, meydan evi (semahane), Sersem Ali Baba Türbesi, Harabati 

Baba Türbesi, derviş evi, aş evi (imaret), yazlık köşk-şadırvan, Fatıma evi, 

çeşmeler, samanlık (motel), ahırlar (restoran) ve mutfak gibi yapılardan 

oluşmaktadır.  
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Şekil 18: Kalkandelen, Harabati Baba (Sersem Ali Baba) Bektaşî Tekkesi, vaziyet planı, 

mescit ve Meydan Evi ile türbenin genel görünümü (Ayverdi, 1982) 

Tekke mimarisindeki yapıların benzer örneklerini de Orta Asya’da 

Kazakistan’da Kızılorda bölgesi Şiyeli İlçesi, Okşı Ata mezarlığı kurban 

kesim yeri ve aş evini gösterebiliriz. .  

6.  SONUÇ  

Seyyid Ali Sultan ve ahvalindeki alperenlerinin Rumeli topraklarına 

gelerek fetihlere katılmaları, daha sonra kendilerine temlik ve vakıf olarak 

verilen yerlere zaviye ve tekkelerini kurmaları Orhan Bey ve I. Sultan Murat 

Hüdavendigâr dönemlerine denk geldiği velayetnamelerden anlaşılmaktadır. 

Balkanlar’da ilk fetihlerin yapıldığı dönemde, Balkanların İslamlaşması ve 

Türkleşmesi sürecinde, halk arasında itibar ve nüfuz sahibi olan dervişlerin 

ve alperenlerin önemli rol oynadıklarını tarihsel bir olgu olarak kabul 

edilmektedir. Bu derviş ve alperenlerin Osmanlı Ordusunun fetihlerine bizzat 

katıldıkları ve çeşitli yararlıklar sağladıkları, bunun neticesinde de sultanlar 

tarafından tekke şeyhlerine beratların yanında vakıf arazileri tahsis edilmiştir. 

Karşılaştırma yaptığımız tekkelerin tamamında, duvarlarla çevrili geniş bir 

avlu içinde dini ve sosyal amaçlı yapıların olduğunu, tamamının Bektaşî 

tarikatına ait oldukları ve hepsinin şehir yerleşiminin dışında su 

kaynaklarının yanında inşa edildikleri görülmektedir. Bütün tekke 



Türkistan’dan Balkanlara Türk Sufizmi 

 369 

örneklerinin yedigen planlı olarak inşa edilmesi tesadüfi bir hadise değildir. 

Bektaşî Tarikatı’nın Babaîler koluna ait oldukları anlaşılmaktadır. 
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Abdülkadir’in Kızıl Deli Sultan Tekkesi ile alakalı vakfiyesi. 
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HOY ERENLERİ 

Reza KHALILY  

GİRİŞ  

Tarihi kaynaklardan öğrenildiğine göre, Türkiye Selçukluları 

çağında Azerbaycan ile Anadolu arasında devamlı bir içtimai, kültürel ve 

etnik bağ mevcut olmuştur. Zaten aynı göç kaynağından gelen boyların 

yerleştiği bu iki bölgeyi, birbiri arkasına Selçuklu ülkesine katılan bir bütün 

gibi düşünmek daha yerinde olacaktır. Türkiye Selçuklularına ait eski yerli 

kaynaklarda Azerbaycan'ın çeşitli şehirlerinden pek çok kimsenin batıya, 

Anadolu'ya geldiği kolaylıkla tespit edilmektedir. Bu göç ta XVI. yüzyılın ilk 

yarısına kadar sürmüştür. Bunlar arasında birçok Hoylu'nun da bulunduğu, 

kaynaklarda görülen nispetlerinden anlaşılıyor (Özergin, 1970: 226-227). XI. 

yüzyılda Selçuklu fethinin ilk yıllarında Oğuzların eline geçen 

Azerbaycan’ın sınır kenti Hoy’dan Anadolu’ya göç eden erenler ise, aynı 

zamanda Anadolu’da Türk tasavvufunun gelişmesinde ve yaygınlaşmasında 

da önemli katkılarda bulunmuştur. Tarihi kaynaklarda Huylular ve Hoy 

Erenleri diye bilinen çok sayıda veli başta Ahilik, Bektaşilik ve Kızılbaşlık 

olmak üzere Türkmen inancının şekillenmesinde ve Türkistan ve Horasan’ın 

manevi kültürünün Anadolu coğrafyasına aktarılmasında ilk saflarda yer 

almışlardır. Özellikle Oğuz kimliğinin ön planda olduğu ilk dönemde (XI-

XV. yy.) Türk milli kültürünün biçimlenmesine damgasını vuran birçok fikri

ve kültürel akım doğrudan doğruya Hoy’la bağlantıda olmuş ya da bu yöreyle 

bağdaştırılmıştır. Bektaşi geleneğinde önemli yeri olan Abdal Musa, Ahilik 

akımının kurucusu Ahi Evren, Geyikli Baba, kimi rivayetlere göre hatta Pir 

Sultan Abdal ve sufi şair ve padişah Cihanşah Karakoyunlu, halk inanışına 

göre Yunus Emre Hoy’dan çıkmışlardır. Şems ve Puryar Veli gibi tasavvufi 

Türk şahsiyetlerinin mezarının benimsenmesi de ortak kültür kodlarının 

 Doktora Öğrencisi, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 
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paylaşımı çerçevesinde değerlendirilebilir. Bir yandan Azerbaycan’da oluşan 

Halvetiye, Safeviye, Sühreverdiye ve Nesimi’nin başını çektiği Hurufilik gibi 

tasavvufi akımlar Anadolu’yu etkilerken diğer taraftan da geridönüşümlü 

olarak Ahilik, Bektaşilik ve Kızılbaşlık gibi Türk inanç hareketleri 

Azerbaycan’daki manevi kültürü beslemekteydi.  

Azerbaycan’da özellikle 12. yüzyıldan beri Türk ata kültü uzantısı 

olan baba unvanını taşıyan sufilerle karşılaşmaktayız: Tebrizli Baba Hasan 

Sürhabi (ö. H. 610), Baba Ahmed, Baba Abidin, Baba Afif, Baba Mezid, 

Baba Ferec, Baba Çoban Meragī, Baba Kulı Erdebili, Baba Talib Türk, Burak 

Baba, Baba Merendi vb.1 Horasan’da da eski Melami inanışları şeyhlerine ve 

Kalenderiye ile Haydariye tarikatı dervişlerine “baba” unvanı 

kullanılmaktaydı. 15. yüzyıldan sonra orta İran bölgelerinde de işleklik 

kazanmıştır. Azerbaycan -özellikle Hoy ve Merend- Türk boylarının ve 

aşiretlerinin kalablık olduğu bir yer olduğu için babalar yalın İslam’ı tasavvuf 

ve Türklerin eski inançlarından olan Şamanizm’le birleştirip kabileler 

arasında oldukça nüfuz kazanmayı başardılar (İmami Xoyi, 2010: 35)2. 

HOY’UN TARİHİ KÜLTÜREL KONUMU  

Azerbaycan’ın Anadolu’ya açılan kapısı, Türkistan-Azerbaycan-

Anadolu köprüsü olarak bir sınır kenti olarak Hoy zaman zaman Anadolu ile 

aynı siyasi birimde yer almıştır. İki Oğuz ili arasındaki kültür akışkanlığı 

büyük ölçüde bu kültürel mecra üzerinden gerçekleşmiştir. Kentin Anadolu 

ile Azerbaycan arasında köprü fonksiyonu 1920’li yıllara dek devam 

etmiştir3.  

Hoy’un çıkmaz konumundan çıkışı ve terakkisi Selçuklu devletinin 

kuruluşu ve Anadolu’nun fethiyle bağlantılıdır. 1071 yılında Alp Arslan 

Malazgirt savaşında Bizans’a saldırmak için Hoy’u ordugâh olarak seçmişti4. 

Selçuklu döneminde Rum’un fethiyle Hoy da batı-doğu arasındaki ana 

bağlantı yolunun üzerinde bulunması hasebiyle bayındırlık dönemini ve altın 

çağını yaşamaya başladı ve özellikle Azerbaycan Atabeyleri döneminde 

                                                             
1 Bkz. Molla Muhammed Emin Haşri Tebrizi, Ravzatu’l-Ethâr, haz. Aziz Devletabadi, Tebriz: 

Sütude, 1371 (1992). 
2 Bkz. Yusufziya Yörükan, Anadoluda Aleviler ve Tahtacılar, Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı, 

1998, s. 478. 
3 Örnek için bkz. Kandemir, İstanbul’a Adam İhraç Eden Bir Şehir (Hoy), Resimli Gazete, S: 

65, 29 Teşrinisani 1340 (29.11.1924), s. 4-5. 
4 Bkz. Ali bin Nâsır Hüseyni, Zübdetü’t-Tevârix, Farsçası: Ramazan Ali Ruhullahi, Tahran: 
Şahseven Bağdadi, 1380 (2001), s. 81. 
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birçok alimin ve edibin yükseleceği önemli kültürel merkezlerden birine 

dönüştü. Sultan Sencer Hoy’u zenginliğinden ve parlaklığından dolayı -Rey 

ve Save ile birlikte- kendi “halisa”sı, yani özel arazisi olarak ilan etti. Bu 

sırada Hoy ahalisinin topyekûn Şafii inancını taşıdığı bilinmektedir (Riyahi, 

1993: 40-42). 

İlki 1221, ikincisi 1231’de gerçekleşen Moğol saldırısı sonucunda 

Hoy yıkıma uğrayınca şehrin edebiyat ve sanat erbabı Anadolu’ya, fıkıh ve 

şeriat ilmi sahipleri ise Bağdat ve Şam’a yöneldiler. 13. yüzyılda ister zorunlu 

olarak ister yeni yurtlarda kendi inançlarını tebliğ etmek üzere, isterse de 

Anadolu’da hakim olan nisbi refah, güvenlik ve hoşgörü ortamında kendini 

geliştirmek ve özgürce ifade etmek amacıyla Hoy’dan Anadolu’ya göç eden 

aydınlar ve sanatçılar arasında Kastamonu’ya yerleşen şair ve sözlük yazarı 

Hasan bin Abdülmü’min (Hüsam) Hoyi, Mevlevi sufilerden Evhadeddin 

Hoyi, Karahisar kadısı Taceddin Hoyi, alim Ebulhakayık Nasîreddin Ahmed 

Hoyi, Topkapı Sarayı Küt. 841 no’lu Varka ve Gülşah yazmasının 

minyatürlerinin yaratıcısı Abdülmü’min Hoyi5; Şam’a göç edenler arasında 

ise dini alim ve tıpçı Şemseddin Hoyi6 ve nakli ve akli bilimler üstadı oğlu 

Kadı Şihabeddin ibn el-Hoyi zikredilebilir (Riyahi, 1993: 58-63). Hüsam-ı 

Hoyi ilk Farsça-Türkçe manzum sözlük olan Tuhfe-i Hüsam’ın da yazarıdır.  

XIII. yüzyıldan başlayarak Hoy’dan Anadolu ve Şam’a doğru 

yaşanan beyin göçü Anadolu’da sosyal ve kültürel kalıcı etkiler bırakmıştır: 

Ahilik, Kalenderilik, Cavlaklık, Kızılbaşlık akımları üzerinde “Hoy Erenleri” 

veya “Hoylular”ın hayati rolü vardı. Bölgede Türk kültürünün ve özellikle 

Türkmen tasavvufunun oluşumuna ve gelişimine bakıldığında 3 ana katman 

tespit etmek mümkündür: İlk katmanda XI. yüzyıl Oğuzlaşma süreci ve 

anonim Şamanik bir evrenin ardından XIII. yüzyılda beliren bir Türkistan 

(Uygur-Hıtay) yüksek kültürü, ikinci evrede XIV.-XV. yüzyılda 

merkezlerinden sayıldığı Karakoyunlu Türkmen devleti dönemi ve Hurufilik 

mezhebinin yükselişi, üçüncü katman ise XVI. yüzyılda Çaldıran Savaşı’nın 

meydanı ve ikinci merkezi olması hasebiyle Kızılbaşlık inancının 

perçinlenmesi süreci gözlemlenebilmektedir.  

  

                                                             
5 Bkz. ÖZERGİN, M. Kemal (1970) ve MUKADDEM, Alirıza (2010). 
6 Süheyl Ünver, Selcuklu Tebabeti, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1940, s. 92. 
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I.  BATI TÜRKİSTAN: UYGUR ETKİSİ  

Meşhur İsmaili şair Sa’deddin Nizâri Ḳuhistâni [ö. 1320] H. 678 (M. 

1280) yılında Tebriz yolculuğu ardından Şemseddin Sahibdivan’la 

İlhanlıların Van Gölü ‘nün kuzeybatısındaki yazlık ordugahı olan Alatak’a 

giderken Hoy’a uğrar, oradan da Urmiye Gölü kenarından geçer. Kuhistâni 

manzum seyahatnamesinde şehrin güzelliğinden ve çevresindeki cennet 

misali çayırlıktan söz ederken yerli halkın etnik kimliği hakkında da bilgiler 

verir (Riyahi, 1993: 66-67): 

 صبحدم دریا ز پس بگذاشتیم

 منزل آن روز دگر خوی داشتیم

 خوی ز بس ترك خطایی چون ختن

 منزلی ایمن و لیکن پر فتن

 شهری از بس الله و گل چون بهار

 مرغزاری چون بهشتش بر کنار

 

“Sabahleyin denizi arkada bıraktık 

diğer gün Hoy’u menzil edindik 

Hoy, Hatâyi Türklerin çokluğundan Hoten gibidir 

güvenli fakat fitne dolu bir menzildir 

Lale ve gül fazlalığından bahar gibidir 

yanında cennet gibi bir çayırlık vardır” 

Nizari mecazi bir anlatım kullanmamışsa Hoylular’ın Hatay 

Türklerinden olduğunu bu dizeleriyle belirtmiştir. Hoy çukurunun coğrafi 

konumu ve doğal dokusuyla İlhanlı döneminde Uygur kabilelerinin göçlerine 

münbit bir yurt sayılmaktaydı. Reşidüddin Fazlullah Hemedani’nin 

Cami’u’t-Tevârih eserine göre Hülagû Han hayatının sonlarında 662 ya da 

663 (1264/1265) yılında Hoy’da birtakım puthaneler (tapınaklar) yapmıştır. 

Bu husus da Moğolların ve divanında bulunan Budist Uygurların Hoy’un 

doğal imkanlarına cezbedilip oraya yerleştiklerini göstermektedir. Bu 

tapınaklar kısa bir süre sonra herhalde yeni Müslüman olan Gazan Han’ın 
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tahta oturmasıyla 694 (1294) yılında tahrip edilmiştir ve günümüzde 

herhangi izi kalmamıştır7 (Riyahi, 1993: 67).  

Azerbaycan’ın Hoy şehri hakkında bilgi veren Hamdullah Müstevfi 

Kazvini (1281-1350) 1340 yılında Nüzhetü’l-Kulub eserinde (Bab III, der 

Ẕikr-i Bilād-i Āzerbaycan) -Azerbaycan ülkesinin 8 tümeninden biri olarak 

Hoy, Urmiye, Selmas ve Üşneviye’yi içine alan Hoy Tümeni’nden 

bahsederken- Hoylular için şu ifadeleri kullanmıştır:  

“Halkı beyaz tenli, Hıtay soylu ve güzel yüzlüdürler. Bu sebepten 

Hoy’u İran’ın Türkistan’ı diye adlandırırlar” (Kazvini, 1983: 85).  

Müstevfi’nin Hoy halkının soy bileşimine dair işareti Nizari’nin 

sözünü doğrulayan bir karine oluşturur. Hoy’la ilgili izlenimlerini paylaşan 

Kâtip Çelebi’de (1609-1657) Kitab-ı Cihannüma’da “[Hoy] ḫalḳı sefīd-çehre 

ve ḫūb-ṣūret ve Ḫıtāyī-nejāddır. Ol ecilden Ḫoy’a, Türkistān-ı İrān dėrler” 

diyerek, Hamdullah Müstevfi’nin verdiği bilgileri aynen tekrarlar (Kâtip 

Çelebi, 1732: 385).  

Zengin Uygur kültürünün himayesi altındaki halklardan biri olan 

Kitañların torunları Ḫıtaylar (Hatayiler) XII. yüzyılda Gür Han 

hükümdarlığında Balasagun merkezli Kara-Hıtay devletini kurmuş ve daha 

sonraki dönemlerde de adları Türkistan ve onun ötesinde Çin’i niteleyen bir 

coğrafi terim olarak kullanılmaya devam etmiştir (Özgüdenli, 1994: 86). 

XIII. yüzyılda Türkistan’daki Hıtaylılar ve Hıtay ülkesinin sanatkâr 

yurttaşları olan Uygurlar boyları da Moğol akınlarına katılarak Horasan’dan 

batıya doğru akıyorlardı. Bu akınların doğal maksatlarından birisi de Hoy 

yöresi olmuştu.  

Uygur-Hıtay (Hatayi) yüksek kültürünün inanç sistemi üzerinde 

etkileri ve mimariden tutmuş süsleme sanatı ve minyatüre kadar güzel 

sanatlarda, dokumacılıkta ve edebiyattaki yansımaları yüzyıllarca sürmüştür 

(Küçükkalfa, 2018: 236-240).  

Bu bilgilerle Şah İsmail’in mahlası olan Hatayi kelimesinin 

Hatay/Hıtay kökeninden geldiği iddiası arasında da bir bağlantı olup 

olmadığı düşündürücüdür (bak. Küçükkalfa, 2018). Hoy, Hatayi döneminde 

                                                             
7 Büyük olasılıkla şehrin kuzeybatısındaki Kumsal Meydanı’nda bulunan Surp Serkis diye 
bilinen kilise ve şehrin 17 km kuzeydoğusunda bulunan Mahlazan köyü kilisesi de Moğol 
dönemindeki dini müsamaha ortamında inşa edilmiştir (Riyahi, 1993: 69-70). 



Reza KHALILY 

 376 

kışlak ve avlak olarak kullanılmıştı ve güzel doğasının onun şiirlerine esin 

kaynağı olduğu anlatılagelmiştir.  

II.  KARAKOYUNLU ETKİSİ: HURUFİLİK DÖNEMİ  

Heterodks Türkmen anlayışına sahip olması hasebiyle “zındık” diye 

nitelendirilen Cihanşah Karakoyunlu kendi döneminde etkin olan Hurufi 

anlayışını şiirlerinde açıkça göstermiştir. İlk oğlunun adını Pir Budak olarak 

seçmesi de anlamlı bir tercihti. Karakoyunlu ve Safevi dönemi tarihçilerinin 

yazdıklarına göre Cihan Şah bir rivayete göre Mardin’de bir rivayete göre ise 

Hoy’da doğmuştur (Budak Münşi Kazvini, 71; Kazvini, 356; Horşah bin 

Kubad, 504; Mecdi, 96; Vale-i İsfahani, 715). Eliyar Seferli ve Halil Yusifli 

gibi Azerbaycanlı tarihçiler de Hoylu olduğunu savunur (Macit, 2000: 10). 

Bu dönemde Hoy da Karakoyunlu konfederasyon devletinin merkezlerinden 

biriydi. 

Bilindiği üzere Karakoyunlu tabiri de Kızılbaş gibi etnonim değeri 

yanında teonim anlamda da kullanılmış ve kullanılmaktadır. 

Karakoyunluların mirasçıları günümüzde Hoy’un kuzeyinde Karakoyunlu 

/بخش قره قویون ) محال قره قویونلو  ) Mahali/Bölüğü (bugünkü Şot ilçesinde) 

yaşamaktalar ve bir kısmı bu soyadı taşımaktalar. Bu yörenin %40’ı halen 

Ateşbeyli kolundan olan Kızılbaş Türklerden oluşmaktadır. Özellikle 

Mergenler bölüğü çevresindeki köyler (İnce, Baş Kehriz, Pirşah, Tazekend, 

Sınıq, Qarazemin, Şerifkendi, Qızılcaqala vs) dışında dağınık olarak Makü, 

Şot, Poldeşt ve Bazergan şehirlerinde de yaşamaktalar. Bu yöredeki 

Karakoyunlu tayfası Türkçe litatürünü, cem ayini, hizmet, niyaz, kurbanlık 

gibi geleneklerini sürdürmektedirler.  

İrène Mélikoff’un tabiriyle “Karakoyunlular cemaat-dışı 

inançlarıyle tanınmaktaydılar. [...] Bu cemaat-dışı öğelere günümüzde, İran 

Azerbaycanı’nın bir bölgesinde, Makü ve Hoy arasında yer alan ve Mohal-i 

Garagoyun (Qaraqoyunlu Mahalı) denilen yörede rastlanmaktadır. Bu 

öğeler, bu yörede oturmakta olan Ehl-i Hak'ların inançlarıyla aynıdır.” 

(Mélikoff, 2010: 227). 

III.  KIZILBAŞLIK DÖNEMİ  

Türkmen beylerinin kışlağı olan Hoy Şah İsmail zamanında 

bayındırlaştırılarak onun da kışlık başkenti haline geldi (Riyahi, 1993: 87). 

Batılı seyyahlar gibi Alem-ârâ-yı Abbasi, Ahsenü’t-Tevrîh, Hülasatü’t-

Tevârîh ve Habîbü’s-Siyer başa olmak üzere Farsça tarih kaynakları da Şah 
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İsmail’in kış aylarını bahara kadar Hoy’da geçirdiğine değinmişlerdir 

(Riyahi, 1993: 90). 23 Ağustos 1514 günü Şah İsmail ile Yavuz Sultan Selim 

orduları arasında başlayan Çaldıran Savaşı da “Hoy yurdu”nun kuzeyindeki 

Çaldıran Ovası’nda gerçekleşmiştir.  

Bölge, avlakları ve güzel iklimi nedeniyle Şah İsmail’in sürekli 

uğradığı bir sayfiye idi. Günümüzde halk arasında “Şemiş Dibi” olarak 

bilinen ve yanı başında Şems-i Tebrizi’nin mezarının bulunduğu düşünülen 

kulenin çevresindeki dağ keçisi boynuzların da Şah İsmail’in avlarından bir 

araya getirildiği rivayet edilmektedir. 

16. yüzyılda Hoy’da da Erdebil gibi sufi meclislerinin kurulduğu ve 

Mukaddesi’nin bunlara katıldığı kayıtlara geçmiştir (Əmanzadə, 2018: 82)8. 

Hoy-Urmiye yöresinde yaratılan en ünlü destanlardan biri sayılan Şah 

İsmayıl ve Gül’izar romansının Afşar aşıkları tarafından halen canlı olarak 

ifa edildiği de kayda değer bir husustur. Yine bölgede anlatılan folklorik 

masallarında daha gaddar ve muktedir kimliği ve tebdil-i kıyafetleriyle ön 

plana çıkan ve Azerbaycan’a sırt çevirdiği imasıyla zımni olarak sitem edilen 

Şah Abbas masalları halk belleğinde canlılığını korumaktadır.  

CELALİLİK VE KÖROĞLU ANLATISI  

Köroğlu destanının Azerbaycan’daki en sağlam ve efsanevi çağdaş 

ifası kuşkusuz Hoylu Aşık Aslan Talibi’nin (1923-1999) sesli kayıtlara geçen 

anlatısıdır. Yerli halkın inanışına göre Köroğlu “Gôran” (Kızılbaş) inancına 

mensuptu ve folklorik rivayetlerde Gôranlar gibi gür ve uzun bıyıklara sahip 

olduğu anlatılır. Urmu-Hoy aşık geleneğinde yalın sazla ifa edilen bu 

rivayetlerde Köroğlu halk kahramanından ziyade bir inanç önderi gibi 

karşımıza çıkar. 

Azerbaycan’ın birçok bölgesinde olduğu gibi Köroğlu’nun karargâhı 

olan Çenlibel kalesinin Hoy’da olduğu da rivayet edilmektedir. Bugün Hoy 

yakınlığında yıkıntıları kalan Çenlibel kalesinin Abaskulu Bakühanov’un 

Gülistan-ı İrem eserinde Hoy valisi Caferkulu Han Dünbüli tarafından 

kullanıldığı anlatılmıştır (Reisniya, 1989: 114). Bu Çamlıbel kalesinin 

günümüzde Kotur vadisinde Hoy ile Van arasında olan Köroğlu kalesi 

kalıntıları olduğu düşünülmektedir (Ağası, 1971: 189). Aleksander Chodźko 

                                                             
8 Bkz. Рзакулизаде С.Д. Мировоззрение Баба Кухи Бакуви. Баку, 1978, s. 19. 
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da 19. yüzyılın ortalarında Köroğlu’nun Salmas vadisinde kendisine bir kale 

yaptığını, harabelerinin halen durduğunu yazar (Reisniya, 1989: 116). 

Anadolu rivayetinde Hoylu karakterinin varlığı da Köroğlu-Hoy 

bağlantısını güçlendirmektedir. Bir kervanın baş koruması olan “Acem 

illerinden serpilip geldim” diyen Deli Hoylu önce Köroğlu ile çatışır, sonra 

onun yanında yer alır. Hoylu Bey’in Bağdat seferinde öldürülmesi üzerine de 

destanda birçok ağıt yakılır.  

Hoylu’nun Ölümü Üzerine Ağıt 

Aldı Şirin Döne: 

Bağdat'a sefer edenler 

Hoylu'm nic'oldu gelmedi? 

Tuna teline gidenler 

Hoylu'm nic'oldu gelmedi? 

Aldı Köroğlu: 

Bağdat'a sefer eyledim 

Hoylu'm da kaldı gelmedi 

Acem ile cengeyledim 

Hoylu'm da kaldı gelmedi 

Aldı Şirin Döne: 

Düğünü bozup gidenler 

Badeyi süzüp gidenler 

Acem ile cengedenler 

Hoylu'm nic'oldu gelmedi? 

Aldı Köroğlu: 
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N'olsam koç Köroğlu n'olsam 

Hoylu'yu düşümde görsem 

N'olaydı da ben de ölsem 

Hoylu'm da kaldı gelmedi9 

CAVLAKLIK 

Cavlaḳ veya cavlaḫ fakirlerin ve dervişlerin giydiği bir tür yün 

kıyafet olarak bu kıyafeti giyen kalenderlere gönderme ile Cavlakī akımını 

oluşturmuştur. Cavlaklar zümresinin de Hoy’la ilişkili olduğu, XIII. yüzyılda 

Kalenderiye’nin teşkilatlarından biri olarak ortaya çıktığı düşünülmektedir. 

Bu akım daha sonra Haydarilik vasıtasıyla takip edilmiştir.  

Moğol istilasından yaklaşık yarım asır sonra İmadeddin Zekeriya 

Kazvini (ö. H. 682) Âsârü’l-Bilâd eserinde Hoy’un Azerbaycan’ın en 

bayındır kentlerinden biri olduğundan, aralarında mezhep ihtilafının 

bulunmadığı tek mezhepli Sünni cemaati olduklarından ve ardından orada 

“cavlaḫ” (جولخ)10 diye adlandırılan bir ipek dokunduğundan söz eder (Riyahi, 

1993: 66). Daha sonra cavlak “dervişlerin ve kalenderlerin giydiği yün 

dokuma” (Burhan-ı Kātı’) anlamını kazanmıştır.  

Menâkıbul-Ârifîn’de bir yerde (3/584) kelender tekkesi şeyhi 

Niksarlı Ebu Bekr-i Cevlaki'den söz edilir. Cevlaki Kalenderiye tarikatının 

Cavlakiyye kolunun kurucusu Cemâleddin-i Sâvî/Sâvecî'nin müridiydi. 

Saveli Şam’da Bilal-i Habeşi mezarlığında inzivaya çekilmiş, saç ve sakalını 

tıraş edip boynuna bir kilim parçası (culah, culak, cavlak) atmış, giderek 

çevresine müritler toplamış, Konya’ya yerleşmiştı. Cavlak giyen bu 

Kalenderler Muhammed bin Mahmud’a göre her şeyi helal ve mübah 

saymakta, genel ahlaka aykırı davranışlar sergilemekteydiler. Onlar aslından 

her türlü kayıttan azade bir hayat geçirmekteydiler. (Eflaki, 1973: II, 19-21) 

  

                                                             
9 Ruhi Su, Köroğlu, Ada Müzik: 1975. Boratav’ın Maraş Metinleri sırasında verdiği 15 no’lu 
metinde Döne’nin söylediği ağıtın son mısraları “N’eylediniz mert Hoylu’yu”, Köroğlu’nun 
söylediği ağıtın son mısraları “Orda koydum mert Hoylu’yu” vs. biçiminde verilmiştir ve 
farklı birkaç bent daha içermektedir. 17 numaralı metinde ise Döne’nin dilinden “Neylediniz 
bey Hoylu’yu” nakaratıyla başka bir ağıt verilir. 16. numarada “Ağlan beyler ağlan Hoylu 

nic’oldu”, 18. numarada Deli Hasan’ın ağıtını ve 19. numarada Köroğlu’nun “Gelin ağlaşak 
Hoylu’ya” nakaratlı ağıtını vermiştir (Boratav, 1984: 149-151). 
10 Riyahi bu kelimenin “ḫolaḫ <Ḫoylaḫ” biçiminden tahrif edilmiş olabileceğini ileri sürer; 

bunu da zorlamayla Pehlevice varsayımsal bir *ḫoyici kelimesinin Türkçeleştirilmişi olarak 

gösterir (Riyahi, 1993: 66). 
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HOY’DAN ANADOLU’YA GELEN ERENLER  

Özellikle 13. asırda çeşitli alanlardaki alim ve sanatçıların yanında 

melamiler, batıniler ve kalenderiler gibi sufiler de şehirleşmenin 

yaygınlaştığı ve ekonomik parlaklığın arttığı Anadolu’ya yöneldi. Hoy 

kökenli olduğunu belgeleyebildiğimiz Ahi Evren, Geyikli Baba ve Abdal 

Musa gibi pirlerin yanında Pir Sultan Abdal, hatta Yunus Emre gibi erenler 

de Hoy asıllı sanılmış ve sahiplenilmiştir.  

Ahi Evren (1171 -1261)  

Bilindiği üzere Ahi Evren lakaplı Nasîrüddin Mahmud Azerbaycn’ın 

Hoy kasabasında doğmuş, Horasan ve Maveraünnehir’de eğitim almış, 

Fahruddin Razi’nin talebesi olmuş, Bağdat’ta fütüvvet Teşkilatı’na girmiş ve 

kayınpederi Şeyh Evhadüddin Kirmani ile Anadolu’ya gelerek Kayseri’ye 

yerleşmiş, ilk Ahi teşkilatını burada kurmuştur. 1255’te ise I. Alaeddin 

Keykubad’ın isteği üzerine Konya’ya gitmiştir. Burada Mevlana anlayışı ve 

çevresi ile çatışmalar yaşamıştır. Moğol isitlasına karşı mücadeleye 

girişmiştir. Nasîrüddin’in bir dönem Akşehir’de yaşayan Nasreddin Hoca ile 

aynı kişilik olduğu ileri sürülmüştür (Bayram, 2012: 144 vd.). 

Günümüzde “tabak” denilen “debbağ” (derici) esnafının piri olan 

Ahi Evren’in atölyesinin mahzeninde yılan beslediği ve yılan derisinden 

kırbaç ve kemer ürettiği ifade edilmektedir. Ahi Evren dağlara çıkıp yılan 

yakalamakta ustaymiş ve yılanların zehrinden panzehir üretmekteydi. Tıp 

alanında Kitabü’l-Efâî (Yılanlar Kitabı) adlı eseri yazmıştır. Mevlana’nın da 

ondan “yılan” ve “ejderha” diye bahsettiği iddia edilir. Ahi şecerename ve 

fütüvvetnamelerinde Kırşehir’de peyda olan bir ejderhayı yakalayıp 

kendisine muti kılar; ejderha da "Gerçek Evren (Ejder) sensin" diyerek ona 

boyun eğer ve onun hizmetine girer (Bayram, 2012: 39). Bir inanışa göre de 

Ahi Evren'in ölümü bir yılan donuna girip, bir kayanın dibine girmek 

şeklinde olmuş, türbesi de bu kayanın üzerine inşa edilmiştir. 

Menakıpnamelerde de onun ejder donuna girdiği sık sık söz konusu 

edilmiştir. Bütün bu ve benzeri menkıbevi bilgilerden yola çıkarak yılanlar 

konusundaki ustalığı menkıbevi olarak ona “ulu yılan” ve “ejder” anlamına 

gelen “evren” denilmesine dayanak oluşturmuştur (Bayram, 2012: 47-50).  

Mevlâna, "Mesnevi"sindeki "Kötü huylu debbağ" hikayesinde ona 

çatmış ve hatta "Huy" (ahlak) kelimesi ile Ahi Evren'in nisbet adı olan "Hoy" 

kelimesini tevriyeli olarak kullanmıştır (Bayram, 2012: 47).  
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Şehrin en kuzeybatısında bulunan ve eyaletin en yüksek dağı sayılan 

Evrin dağının da üç başlı bir ejderhaya benzetilmesi hasebiyle “evren” 

adlandırmasıyla bağlantılı olduğu düşünülebilir.  

Doğrudan ya da dolaylı yoldan Ahilik akımının Azerbaycan’da da 

yaygın olduğu anlaşılmaktadır. Örnek olarak Zîc-i İlhanî (Merağa: 1277) 

eserinin Hoca Nasireddin’in oğlunun elyazısı olduğu düşünülen Paris Ulusal 

Küt. (Persan 163) yazmasının başında (s. 2) Türkçe bir kayıtta Ahilik 

terimlerine rastlanmaktadır. Nikah mihri (kâbin) ile ilgili bu şahadetnameden 

13/14. yüzyılda “aḫı” 11  (aḫi) ve “füke” (Nakîb: Ahilik teşkilatında 5. 

mertebede bulunan, tören erkânını bilen ve mahfil ehlini yerli yerine oturtan 

kişi) terimlerinin varlığı dikkat çekicidir12.  

 

Şekil 19: Zîc-i İlḫâni, Bibliothèque nationale de France, Persan 163 giriş sayfasında Eski 

Oğuzca bir nikah kaydı 

                                                             
11 Ahi kavramının Arapça aḫī (اخی) “kardeşim” değil de, Eski Türkçe aḳı (DLT. el-cevâd) > 

OT. aḫı “cömert” kelimesi olduğunu düşünmekteyiz. Arapçadaki “fütüvvet” ve Farsçadaki 
“āyīn-i cevānmerdī” ıstılahları da Türkçe kavramla birebir örtüşmektedir. Bu konuda bkz: 

Prof. Dr. Sebahattin Güllülü, Ahi Birlikleri, İstanbul 1977, s.18; Prof. Dr. Mikail Bayram, Ahi 
Evran ve Ahi Teşkilâtının Kuruluşu, Konya 1991, s.130,132. 
12 Kurçı Doğan adından yola çıkarak günümüz Şarki Azerbaycan eyaleti Eher ilçesine bağlı 
Kurçu Kendi (F. Qūrchī Kandī) ya da Verzigan kazasına bağlı Kurçu Ahmedabad (F. Qūrchi ̄-

ye Ahmadābād) köyleri ve de Eher’in merkez kazasına bağlı Doğan (F. Dūghān) köyü ile 
ilişkilendirilebilir. 
Metnin çeviriyazısı: «Şāh[iddürler] ki, Beki’nüŋ ḫātunı sekiz bin͡g aḳça kābinden altı biŋini 

bağışlayup iki bin͡g akç̣a kābini ḳalduğına: Mevlānā Kātib Ḫayreddīn bin —— | Derzi 

Muḥyiddīn | Füke Aḫı Muḥyiddīn bin ——. Ṭanuḳdurlar: Ḥācī Savçı bin Ṭura | Turşuçı 

Aḥmed bin —— ve Ḳaragöz Pālūdeçi bin —— ve imām-ı mescid-i Ḳurçı Ṭoğan ṭanuk ̣adı 
Nebī Ḫᵂāce bin ——» 
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Geyikli Baba (1275 -1350)  

Osman ve Orhan gaziler zamanında (XIV. asrın başlarında) olgunluk 

yaşlarında olan Geyikli Baba Hoy’dan Anadolu’ya gelmiş, Bursa civarına 

yerleşmiş, Bursa’nın fethinde de bulunmuştur. Geyikler kendisine müsahhar 

olduğundan “Geyikli” lakabıyla anılmıştır. 13  Osmanlı Devleti’nin 

kuruluşunu yansıtan dönemin menkıbevî tarihinin önde gelen simalarından 

ve bu tarihin kahramanlarından gazi-derviş tipinin en iyi temsilcilerinden 

biridir (Ocak, 1995: 45). 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde bulunan 2 varaklık Türkçe bir 

belgede menkıbesi şöyle anlatılmaktadır: 

“Ḳuṭbü’l-‘ārifīn Şeyḫ Geyiklü Baba Ḫoy’dan gelmişdür. Ulu geyige binüp 

gelmişdür. Geyikler kendüye müsahhar imiş. Gelüp İnegöl’de mekân dutmış. 

Merḥūm Sulṭān Orḫan pādişāh ḥażretlerinüŋ fetḥinde merḥūm Orḫan pādişāh ol 

ḳıyıları fetḥ ėderken Ḳuṭbü’l-‘ārifīn Şeyḫ Geyiklü Baba daḫı ol cānibde üç yüz altmış 

ḳapulı bir kilīsā va[r]mış, Ḳızıl Kilīsā dėmekle meşhūr imiş, ol kilīsāyı kendüler[i] 

fetḥ ėtmişler...”14 

Mustafa Âli’nin Künhü’l-Aḫbâr eserinde (Âli, 1997: 103), Hoca 

Sa’deddin’in Tâcü’t-Tevârîḫ eserinde (c. 2, İstanbul 1279, s. 406) 15  ve 

Şakāyık (s. 31-33) tercümesinde de (Köprülü, 1976: 46) Geyikli Baba’nın 

Hoy kasabasında doğmuş olduğu bildirilmiştir.  

Yunus Emre de iki beytinde Geyikli Baba’dan bahseder: 

“Geyiklü’nüŋ ol Ḥasan söz eyitmiş kendüden  

ḳudret dilidür söyler kendinüŋ söz nesidür”  

“Geyiklü Baba bize bir naẓar ḳılal[ı]dan 

Ḥāṣıl oldı Yūnus’a her ne ki vāyesidür” (Tatçı, 1990: 433-434) 

                                                             
13 Bkz. Köstendili Şeyhî Süleyman, Bahrü’l-Velâye, vr. 143b. 
14 Tamamı için bkz: Hilmi Ziya [Ülken], "Anadolu Tarihinde Dinî Rûhiyât Müşâhedeleri”, 

Mihrab, İstanbul: 1924, s. 13-14; Ahmed Refik, "Geyikli Baba Hakkında Vesîka", Bizans 
Karşısında Türkler, 1927 (3. baskı, Kitabevi: 2013), s. 169-170. 
15 Bkz. Parmaksızoğlu neşri, 1979: c. 5, s. 9. 
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3.  Abdal Musa 

XIV. yüzyılda yaşamış olan Türk 

ereni Abdal Musa Geyikli babanın çağdaşı, 

Ahmed Yesevi dervişlerinden Alevî 

Türkmen şeyhi olan Pîr-i Horasan Hacı 

Bektaşi Veli'nin Alevî-Bektaşî tarikatının 

mensubu, Kaygusuz Abdal’ın mürşidi ve ilk 

gerçek Bektaşi şairi idi. Aslen 

Azerbaycan’ın Hoy şehrinden olan, pîrinin 

de Yatağan Baba adında meşhur bir velî 

olduğu kaydedilen Abdal Mûsâ ile ilgili 

an‘ane ve menkıbeler Bursa ve Teke gibi iki 

ayrı yörede yerleşmiştir (Köprülü, 1988: 

64). Abdal Musa velayetnamesinde neslinin 

Hoy’dan, kabilesinin -belki mecazen- 

Horasan’dan olduğunu dile getirir: 

“Kim ne bilür bizi nice soydanuz 

ne bir ẕerre oddan ne ḫod sudanuz  

Bizim meftûnumuz16 ma’rifet söyler 

Biz Ḫorasan mülkindeki boydanuz [...] 

Ṭur’da Mûsâ durup münâcât eyler 

neslimizi sorarsanız17 Hoy’danuz” 

(Güzel, 1999: 44, 131) 

Bu dizeler ünlü ozanın aslen 

Horasanlı olup Hoy’da bir süre yaşamış 

olduğundan dolayı “Hoylu” olarak tanınmış 

olması ihtimaline de delalet edebilir. 18 

Şakayık'da ve ona dayanan Âli, Hoca Sadeddin gibi tarihçilerde O'nun Bunsa 

                                                             
16 Güzel, 1999: hususumuz 
17 Güzel, 1999: sorarsan asıl 
18 Güzel (1999: 44) ayrıca “Bu tarih ve mısralar Abdal Mûsâ'nın Horasan'daki bir Türk boyu 

olan Hoy'dan geldiğini belirtmektedir” gibi belirsiz bir ifadeye de yer vermiştir. Öncesinde ise 
Ta ̂cü’t-Tevârih’te (II, 1279, s. 406) “Bilâd-ı Âcem'den Hoy'da tevellüd eylemişlerdür” 

kaydının bulunduğunu iddia etse de ilgili kaynakta “Bilâd-ı ‘Acem’den Ḫoy’da mütevellid 

olmuşlardır” kaydı ancak Geyikli Baba için kullanılmıştır.  

Şekil 20 Geyikli Baba menkıbesi, 1a 



Reza KHALILY 

 384 

fethinde bulunduğu ve hemşehrisi Geyikli Baba ile münasebetleri olduğu 

yazılıdır (Güzel, 1999: 85). 

Yunus Emre 

Güney Azerbaycan’da yazılan ve bölge Kızılbaşları 

(Gôranlar/Ehlihak) arasında yaşayan kelamlar toplusunun mukaddimelerine 

göre Yunus Emre Hoy’un Dize adlı köyünde doğmuştur ve bir hanın oğlu 

imiş. Bu kelamlara göre: 

“Yetişdi fəsli (faslı) Yûnis’in 

mələkdi(r) nəsli Yûnis’in 

Xoy’dandır əsli Yûnis’in 

Tapduq’una fərmandadır” (Məhəmmədzadə, 2016: 10) 

Tabiatıyla Yunus’un onlarca mezarının bulunmasını tenasüh (don-

ba-don) anlayışına göre onun birden çok yerde farklı bedenlerde yeniden 

doğup yaşamış olması inancına bağlamak mümkündür. Tarihi gerçeklik 

taşımasa da Yunus Emre’nin mezarının bu bölgeye atfedilmesi etki dairesini 

göstermesi açısından önemli bir ipucudur. Yunus İran’daki Ehlihak fırkasının 

24 kelam yazarı arasında Beyrek Kuşçuoğlu’ndan sonra gelen en meşhur 

kelam yazarıdır. Yunus şiirlerinde Tapduk Emre ile birlikte mürşidi olarak 

söz ettiği Beyrek de işte Beyrek Kuşçuoğlu’dur (Məhəmmədzadə, 2016: 11 

ve 16).  

Pir Sultan Abdal  

XVI. yüzyılda Türk halk sufizminin temsilcilerinden olan halk şairi 

Pir Sultan Abdal’ın Sivas’ta doğmuş olduğu tahmin edilmekle beraber, 

“Benim aslım Horasan’dan Hoy’dandır” mısraından dolayı şairin soyunun 

Hoy’dan geldiği anlaşılmaktadır.  

Evhadüddin Hoyî  

Evhadüddin Hoyi Mevlana’nın çağdaşı olan sufilerden ve onun 

müritlerinden biriydi. Eflaki Menakıbu’l-Arifin’de onunla Mevlana arasında 

yaşanan iki hatıra anlatmıştır (Eflaki, 1973: c. 1, 321 ve 490). 

Bunların dışında Seyid Mehmed Abdal ve Kızıl Deli gibi Anadolu 

erenlerinin de Hoylu kökenleri üzerinde durulmaktadır.  
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HORASAN-HOY MÜNASEBETİ  

Eski Türk geleneğinde mevcut olan ata kültü ve ona bağlı olarak 

türbe anlayışı Selçuklu döneminden itibaren özellikle Horasan’da 8. Şii 

İmam’a yapılan türbe gibi bir bidatle İslami kisveye bürünerek yeni şekilde 

varlığını sürdürmüştü. XIII. yüzyılda, özellikle Moğolların yükselişiyle 

Türkistan ve Horasan’dan Azerbaycan’a ve Anadolu’ya tarikat akınları 

başlamıştı. Horasan Erenleri diye nitelenen anlayış da genellikle bu dönemde 

ortaya çıkar.  

Orta çağlarda Horasan bugünkü İran Horasanı ile birlikte günümüz 

Afganistan ve Türkmenistan ve Türkistan’ın güney bölgelerini de içine alan 

ve Orta Asya’yı temsil eden bir coğrafya sayılırdı.  

İlk dönem Azerbaycan Türk kültürünün yapı taşlarından birçoğu 

doğal olarak Horasan’la bağlantılıydı. Batı Oğuz Türkçesinin edebi tarihi 

İsferayinli İzzeddin Hasanoğlu gibi Horasanlı şairlerin şiirleriyle başlar. 

Anadolu’da Hoca Dehhani gibi kimi ilk şairler de Horasan kökenli idi. 

Günümüzde de geriye kalan Horasan eyaletinde Türk tasavvufi inancının 

ürünü olan bahşı geleneği varlığını sürdürmektedir.  

İlk Osmanlıların hizmetine girmiş bulunan dervişlerin çoğu 

Horasan'dan gelenler olarak anılmaktadırlar. Birçoğunun da Yesevi 

dervişlerinden olduğu söylenmiştir. Her iki durumda, Orta Asya 'dan gelen 

bir göç düşüncesini içermektedir. (Mélikoff, 2010: 209) 

Horasan Erenleri diye Anadolu’da bilinen abdalların bir kısmında ise 

köken olarak Horasan’a mensubiyet değil, Horasan’daki Kalenderilere nispet 

edilen Melami tasavvufundaki ilahi aşkın ve cezbenin varlığına göndermeydi 

(İmami Xoyi, 2010: 35). 

Hoy-Horasan ikilemi ve paralelliğine gelince Horasan tabiri her 

zaman bir toponim olarak kullanılmamıştır. Anadolu’da Horasan asıllılıktan 

da maksat kimi zaman yine Hoy yöresine ve genel anlamıyla Türkmaniye’ye 

(Karakoyunlu yurduna) göndermedir.  

Son dönemde oluşan Horasan anlayışının aksine Horasan “Güneş ili, 

maşrık; gün doğusu” ve aslında Klasik Farsçada hipernim olarak “doğu” 

demekti. Burhan-ı Kâtı’, Ferheng-i Cihangiri, Encümen-Ârâ-yı Nâsıri, 

Anendrac vb. tarihi sözlüklerde kelime anlamı “mağribe mukabil maşrık” 

olarak verilmiştir. Klasik şiirin başlangıcından itibaren de çoğu zaman bu 
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genel anlamıyla karşımıza çıkar. Örneğin Rudeki’nin aşağıdaki beyitlerinde 

zıt anlamlısı olan “xāver” (batı) ile aynı beyitte kullanılmıştır: 

 برد مه طاووس وش خراساناز 

 میخرامد شاد و خوش خاورسوی 

* 

 مهر دیدم بامدادان چون شتافت

 می شتافت خاورسوی  خراساناز 

Dehhuda Lugatname’de aynı zamanda özel ad olan Ḫorāsān 

maddesinde de bu husus dile getirmiştir: “Horasan kadim Fars dilinde doğu 

yurdu anlamındadır. Bu ad Ortaçağların başlarında genel olarak Hint 

dağlarına kadar Lut çölünün doğusunda bulunan bütün İslami eyaletler için 

kullanılmaktaydı. Böylece güneyde Sistan ve Ḳuhitān dışında kuzeydoğudaki 

bütün Maveraünnehir beldelerini kapsamaktaydı. Horasan’ın dış hududu 

Orta Asya’da Çin ve Pamir ovası, Hindistan tarafından ise Hindukuş 

dağlarıydı. Fakat daha sonraları bu hudut hem daha belirgin, hem de daha 

küçük oldu, nitekim İran’ın Ortaçağlarda İran’ın eyaletlerinden biri olan 

Horasan kuzeydoğu tarafından Ceyhun nehrinden ötesini kapsamıyordu, 

fakat yine de bugün Afganistan’ın kuzeybatısı olan Herat’ın bütün 

yüksekliklerini içine alıyordu...” 

Yönlerin bu minvalle isimlendirmesinin bir örneği de Nimruz’dur. 

Genel ad olarak “1. gün ortası, öğle; 2. güney”, özel ad olarak ise Horasan’ın 

güneyinde bulunan Sistan’a verilen unvandı (Dehhuda: “nīmrūz”). 

Sonuç olarak kimi Anadolu erenlerinin kendilerini Horasan’a 

mensup bilmesi illa özel bir toponim olan Horasan’a değil, ikisi de Horasanlı 

olan Belhli Mevlana ve Nişaburlu Hacı Bektaş’a manevi mensubiyetin 

dışında zaman zaman Anadolu’nun doğusuna işaret eden bir “ism-i âmm” da 

sayılabilir. Bu şekilde düşünülünce, “Aslımız Horasan’dan, Hoy’dandır” 

dizeleri içindeki “tebâud” ortadan kalkar ve daha anlamlı hale gelir.  

Tarihi / Büyük Horasan coğrafyasının bugünkü Horasan’la sınırlı 

olmadığı, güney Türkistan’ı da içine alan kültürel bir coğrafya olduğu göz 

önünde bulundurulmalıdır. El-Cahiz’in daha 9. yüzyılda (840-859) 

Menāḳıbu Cündi’l-Ḫilāfe ve Feżāʾilü’l-Etrāk (Hilafet Ordusunun 

Menkıbeleri ve Türklerin Faziletleri) adlı eserinde Horasani tabiri ve 

Türklerle ilişkisi konusundaki açıklaması da ilginçtir: “Horasanlılar ile 

Türkler kardeştirler. Bunların memleketleri aynıdır. [...] Aralarındaki ırk 

bağları aynı değilse de müşabihtir. Onları barındıran memleketler aynı 
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değilse de benzerdir. Türklerle Horasanlılar bazı bakımlardan birbirlerinden 

farklı iseler de esas itibariyle hepsi de Horasanlıdırlar. Türklerle 

Horasanlılar arasındaki fark, daha uzak olmak şöyle dursun, Araplarla 

Acemler, Rumlarla Islavlar, Zencilerle Habeşiler arasındaki fark gibi de 

değildir. Aksine, bu iki sınıf arasındaki fark Mekkeli ile Medineli, bedevi ile 

şehirli, dağlı ile ovalı, dağlarda oturan Ṭayy kabilesi mensupları ile ovalarda 

oturan Ṭayy kabilesi mensupları arasındaki fark gibidir. Huẕayl kabilesi 

Arapların kürtleri olduğu gibi [Türkler de Horasanlıların göçebeleridir]. 

Veyahut Horasanlılar ile Türkler arasındaki fark, ovalarda oturanlarla 

dağlarda oturanlar veya yüksek yaylalarda oturanlarla çukur yerlerinde 

oturanlar arasındaki fark gibidir. Bunlar dil bakımından farklı, şekil 

bakımından birbirinden bazı cihetlerden ayrı ise ehemmiyeti yok. [...] 

Horasanlılar ile Türkler Allah’ın, memleketlerine verdiği hususiyetler, her 

memleketin ahalisine ayrı olarak verdiği benzerlik, ahlak ve dil yakınlığı 

bakımından Ḳaḥṭāniler ile ‘Adnānīler arasındaki yakınlıktan daha sıkı 

yakınlığa sahiptirler...” (el-Cahiz, 1967: 42). 

TÜRK TASAVVUFİ İNANIŞLARININ GÜNÜMÜZ -

DEKİ İZLERİ  

XIX. yüzyıldan itibaren bir yandan yerleşik hayatın ağırlık 

kazanması ve ardından şehirlileşme oranının yükselmesiyle, bir yandan da 

Acem Müteşerria Şiiliği’nin şehrî kültürde egemenlik kazanmasıyla 

Azerbaycan’ın genelinde yerli Türkmen inancı parlaklığını yitirdi ve son 

dönemde yasaklı bir kimliğe dönüştü. Ancak şehrin simasında bin yıllık 

inanç sisteminin kalıcı ve saklı izlerini görmek mümkündür.  

Günümüzde bölge Kızılbaşlarının asimilasyondan kurtulmuş olan bir 

bölümü Urmiye-Salmas-Hoy-Kareyni-Makü ekseninde halen “Abdalbegler” 

adıyla (dışadlandırmayla: Ehlihak diye) yaşamaktalar.  

Meşhur Türbe ve Tekkeler:  

Sarı Saltuk Zaviyes i  

911 no’lu tahrir defterinde bulunan bir vakıf senedinden Hacı Bektaş 

Veli’nin evladından olan Pir Saltuk adında Sünni bir tarikat ehlinin zaviyesi 

Hoy’da bulunduğu anlaşılmaktadır.  

Hoy’da halk dilinde Zeyve diye anılan Zaviye adlı 3 köy 

bulunmaktadır: Hasan Han Zeyvesi ve Sökmenava Zeyvesi şehrin batısında, 
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Şeyhler Zeyvesi ise Hoy’un 25 km güneyinde Karatepe yamaçlarında 

bulunan, çevresindeki köyler gibi Küresünlü/Küresünni köylerinden biridir. 

Hacı Bektaş’ın torunlarından olan Pir Saltuk’un mezarının burada 

bulunduğuna inanılır. Tahrip olduğundan acemice yenilenen Sarı Saltuk 

tekkesi köyün 500 m uzaklığında bir yamaçta bulunmaktadır.19 

Şems - i Tebrizi Mezarı  

Fasih Havāfī’nin Mücmel (H. 845) eseri gibi kimi kaynaklar Şems-i 

Tebrizi’nin Tebriz’e dönerken Hoy’da vefat edip burada gömüldüğünü 

rivayet etmektedir (Muvahhid, 1997: 208). 

Halk inanışına göre Şems-i Tebrizi’nin mezarı olarak bilinen, şehrin 

batısında bulunan ve yüzlerce dağ keçisi kafatası ve boynuzuyla süslenen 

Şems Minaresi halen varlığını korumaktadır.  

Jack Mourier seyahatnamesinde 1813 yılında Şems Minaresi’ni 

ziyaretini anlatırken “Kelle Minar”daki dağ keçisi kafatası ve boynuzlarının 

Şah İsmail’in avama göre bir günlük havasa göre ise bir yıllık avının yadigarı 

olduğunu kayderder. Riyahi ise binanın görünüşüne göre Moğol saldırıs 

öncesine ait olduğunu düşünmektedir (Riyahi, 1958: 11). 

Hammer’in de belirttiği gibi Sultan Süleyman 31 Ağustos 1535 günü 

Tebriz dönüşünde Hoy’a uğradığında sadrazamıyla birlikte Şems’in türbesini 

ziyaret etmeye gider (Riyahi, 1993: 94). Bu bilgi ışığında da Şems’in 

ölümünden üç yazyıl sonra bile Osmanlı tarafından mezarının Hoy’da 

olduğunu kabul ettiği kanısına varmak mümkündür.  

Şems Türbesi’nin en azından 15. yüzyıldan beri bilindiği ve Avrupalı 

seyyahlarca ziyaret edildiği, son zamanlara kadar iki minaresi olduğu, 

minarelerin birinin zamanla tahrip edildiği ve mermer taşlarının bir caminin 

tamiri için kullanıldığı bilinmektedir (Muvahhid, 1997: 209). Venedikli 

seyyahların seyahatnamelerine göre 16. yüzyılda 3 minarenin varlığı 

tescillenmiştir (Riyahi, 1993: 88). 

                                                             
19 Fazla bilgi için bkz. Ali Sinan Bilgili & Ahmet Beşe, "Hacı Bektash Velı’s Son: Pır Saltuk 
Zavıye Foundatıon In Iran (İran’da Hacı Bektaş Velî Evladından Pir Saltuk Zaviyesi Vakfı)", 

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, vol. 1, 2009, pp.57-68; Alirıza 
Mukaddem, “Vaqfnâme-i Zâviye-i Bektâşi der Xoy”, Vaqf-i Miras-i Câvidan, S. 70, Yaz 
2010. 
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İlk Şems-i Tebrizi Kurultayı Hoy’da 2010 yılında uluslararası çapta 

gerçekleştirildi ve her yıl 29 Eylül günü bir haftalık etkinlik olarak 

yinelenmektedir.  

Pir Veli Türbes i:  

Farsça literatürde güreşçi pehlivan gibi ve Pûriyâ-yi Velî adıyla 

tanınmış olan şair ve arif Mahmud Harezmi (Piryar/Piryay Veli yahut Pir Bay 

Veli) efsane ve menkıbelere çevrilmiş tarihi şahsiyetlerden biridir. Onun adı, 

doğum tarihi ve yeri, vefatı ve mezarı hakkında ihtilaflar olsa da Safevi 

döneminden kalma bir tomara dayanarak onun Hoy şehrinde yaşadığı 

düşünülmektedir (Enuşe, 2001: 232). Kimileri de onun Harezm kentlerinden 

Ürgenç, bazıları ise Gence ahalisinden olduğunu ileri sürerler. Puriyay Veli 

Türkistan’ln çeşitli şehirleri ve ülkelerine seyahat etmiştir. Horasan ve 

Hindistan’da da bulunmuş ve bu gittiği şehirlerde pehlivanlıkla ün 

kazanmıştır. Gençliğinde güreşle birlikte dericilik ve börkçülükle meşgul 

olmuştur. Güreşçiliği hakkında bir destan yayılmıştır. Bu destana göre 

Puriyay Veli yolculuklarının birinde Hindistanlı bir genç pehlivanla 

güreşmek zorunda kalır. 

Hoy’un en büyük mahallelerinden Gaziler’de bulunan ve yerli halk 

tarafından günümüzde Pir Veli diye adlandırılan bir şahsın türbesi Piryar 

Veli’ye ait olduğuna inanılmaktadır. Bu iddia için Yaklaşık 400 yıl önce 

ceylan derisi üzerinde yazılmış olan eski bir tomar, sözlü kültürde tevatür 

eden anlatılar, Emir Kemaleddin Hüseyin Gâzergâhi’nin Mecâlisü’l-

Uşşâk’ta (96) onu Darüssafa’nın tekkedarı olarak tanıtması ve bu vasfın 

Hoy’a ait olması ve geç döneme de ait olsa mezar taşı gibi kanıtlar ileri 

sürülmüştür. Harezm’in merkezi Ürgenç’in 25 km güneyinde Hive’de 

bulunan mezarın ise aslında Puryar Veli’nin oğlu olan Pehlivan Mahmud 

Kıtali’ye ait olduğu ileri sürülmüştür. Muhammed Emin İmami Hoyi (ö. H. 

1367) ise Mir’âtü’ş-Şark eserinde Pir Veli diye bilinen mezarın aslında 

Dünbüli beylerinden Emir Veli’ye ait olduğunu ve onun için de Puriyay Veli 

tarzı güreş hikayelerinin anlatıldığını yazar (İmami Xoyi, 2006: I, 110).20 

Bir yiğitlik/fütüvvet timsali olarak Pir Veli imgesi daha sonra ortaya 

çıkan “koçuluk” ahlakının prototipi mahiyetindeydi. 

                                                             
20 Daha fazla bilgi için bakınız: Pehlivan Puriyâ-yi Veli (Şerh-i Ahval ve Âsâr-i Pehlivan 

Puriyâ-yi Veli), Ali Sadrayi Hoyi, Tahran: Elşen (Mecmua-i Mutalaat-ı Azerbaycan) 1394 
(2015); Puruyâ-yi Veli der Şehr-i Hoy, Hüseyn Kerlu, Tahran: Endişe-i Nev, 1390 (2011). 
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Kızılbaş Aşık Kültürü: Hoy-Urmu yöresinde teşekkül eden Şah 

İsmail destanı ve ideolojik temalar taşıyan Köroğlu destanı (Aşık Aslan ve 

Aşık Dehkan rivayetleri); Müteşerria Şiiliğe karşı aşık-molla çatışması  

Ocak Kültü: Şehrin ve özellikle kırsalın birçok noktasında ve 

yüksekliklerinde bazılarının son dönemde Şii yönetim tarafından tahrip 

edilmesine karşın “ocak” (ziyâretgâh) diye nitelenen bir kısmı anonim çok 

sayıda türbe varlığını ve canlılığını korumaktadır. Yerli halk tarafından 

ziyaret edilen ve adaklar adanan başlıca ocaklar21: 

Pir Musa Ocağı: Pir Musa (Pürmüsü) adlı bir köyün içinde bulunan 

türbe 

İlçenin kalabalık köylerinden olan Dizediz köyünde Erenler Ocağı ve 

aynı köyde bulunan Sufi Ocağı 

Kemerdere ve Memişxan köyleri arasında Kôra Baba ocağı 

Taxta Körpü adlı mahallede Ulaş Baba mezarı 

Sınır köylerinden Elend’de Baba Nur türbesi 

Zeyve (Zaviye) ve Dibe köyleri arasında Çangıl Baba türbesi 

Güldür ve Qapot köyleri arasında dağ başında Pir Anber türbesi 

Kemerdere-Memişxan arasında Pir Qamber ocağı 

Meşhur Pir Ömer Nahçıvani adına olan Pirkendi köyü 

Adını taşıdığı köyün yakınlığında Şabanlı (Şamanlı) ocağı 

Kerametler atfedilen Şeyh Nevayi (ö. 1765) Makberesi 

Karaziyadın kazasına bağlı, kerametler atfedilen Ebelfez(l) Ocağı 

Çillexana (Çilehane) zirvesi: Nimetullahi tarikatının kurucusu Halep 

doğumlu mutasavvıf şair Şah Nimetullah Veli’nin (XIV-XV) çile çektiği yer. 

SONUÇ  

Azerbaycan’da 11. yüzyıl Türk doğacı inancı üç aşamalı bir evrim 

geçirerek İlhanlı döneminde şehirli Uygur kültürüyle yoğrulmuş, 

Karakoyunlu döneminde Hurufilik ve ardından Safevi döneminde Kızılbaşlık 

                                                             
21 Ayrıntılı bilgi için bkz. Muhammed Elvansâz Xoyi, Mezârât-i Xoy, Tahran: Kitabxane, 
Muze ve Merkez-i Esnâd-i Meclis-i Şûrâ-yi İslâmi, 1389 (2010). 
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inanışlarıyla Türk tasavvufunu ve manevi dünyasını oluşturmuştur. Bu 

ortamda ata kültünün ve kamların yeni tezahürü olarak ortaya çıkan babalar 

13. yüzyıldan başlayarak Anadolu’ya göç edip Hoy Erenleri unvanıyla yeni 

yurtlarda yerli evren görüşünün biçimlenmesinde ve yaygınlaşmasında 

büyük rol üstlenmişlerdi. Bu dönemde Azerbaycan erenleri Oğuz kültürünün 

ilk gelişme alanı olan Horasan ile Anadolu arasında bir köprü görevini 

üstlenmişlerdir. Anadolu’da Ahilik ve Bektaşilik gibi örgütlenmelerinde 

Hoylular birinci sıralarda yer almışlardır. Kızılbaşlık evresinde ise 

Anadolu’da olgunlaşan kültür Azerbaycan’da hazırlanmış olan münbit alanı 

geri beslemeye başlamıştır. Son birkaç yüzyılda buradaki halk Müteşerria 

Şiilik anlayışının asimilasyonuna maruz bırakılsa da hâlâ kadim halk 

inanışları, ata, pir ve ocak kültü, bazı tekkeler, Kızılbaş aşık kültürü ve yer 

yer Gôran/ Karakoyunlu/ Kırklar/ Kızılbaş cemaatleri arasında saklı varlığını 

koruyan halk inancı günümüze ulaşmayı başarmıştır.   
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NASİHATLER BAĞLAMINDA YUNUS EMRE 

Zuhal KÜLTÜRAL * 

GİRİŞ  

Yüzyıllar boyu dil yadigârlarımızda insan ve toplum ilişkisi 

bağlamında birçok konu ele alınmıştır. Bu konuları işleyen eserler arasında 

nasihat içerikli olanların temel niteliği öğütler vererek toplumun değer 

yargılarını sağlam temellere oturtmak, insanların duygu ve düşünce 

dünyasını iyiye, doğruya, güzele meylettirmek gibi bir fikir yapısına sahip 

olmaktır. Bir edebî tür olarak edebiyatımızda dinî, tasavvufi konularda 

kaleme alınmış pek çok nasihatname vardır. Yusuf Has Hacib’in Kutadgu 

Bilig’i, Edib Ahmed’in Atabetü’l-Hakâyık’ı, Ahmed Yesevî’nin Hikmetler’i, 

Yunus Emre’nin Risâletü’n-Nushiyye’si bu türün en başta gelen örnekleri 

arasındadır. XI. yüzyıldan itibaren İslamiyet’in kabulüyle birlikte İslam 

dininin düşünce yapısı ve İslam kültürü eserlerde geniş ölçüde yer almıştır. 

XII. yüzyılda Orta Asya’da Ahmed Yesevî’nin Dîvân-ı Hikmet’i İslami Türk

Edebiyatının Kutadgu Bilig’den sonra en eski örneği olup Türkçe kaleme 

alınmış olması ve halk edebiyatı unsurlarını kullanarak İslam’ı milli şekil ve 

vezinle ifade eden ilk eser olması bakımından önem taşımaktadır. İslam ve 

tasavvuf kültürüne sahip, Arapça ve Farsçayı iyi bilen Yesevî, İslamiyet’in 

esaslarını ve Tasavvufun inceliklerini öğretmek için “Hikmet” tarzını 

seçmiştir. Yesevî dervişleriyle bütün Türk dünyasına yayılan Hikmet en 

güzel meyvelerini “İlâhî” adıyla Anadolu’da Yunus Emre ile vermiştir 

(Eraslan, 1995: 812). “Yesevî’nin Hikmetleri ile başlayan tasavvufi düşünce 

ve duygu sistemi Horasan erenleri yoluyla Anadolu’ya getirilmiş, bu 

dervişler vasıtasıyla da İslami bir hüviyete sokulmuştur. Hikmet veya İlâhi 

*Prof. Dr,. Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 

zuhal.kultural@marmara.edu.tr. 
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adı verilen bu halk edebiyatı ürünleri dinî-tasavvufi unsurları ve Türk halk 

edebiyatının milli unsurlarını birleştirmiştir. Yesevî dervişleriyle Orta 

Asya’ya, Horasan erenleri vasıtasıyla da Anadolu’ya ulaştırılarak 

gelenekleşmiştir.” (Eraslan, 2000: 4-5). Bu gelenek, XIII.-XIV. yüzyıllarda 

Anadolu’da Mevlâna, Sultan Veled, Ahmed Fakih, Yunus Emre gibi 

mutasavvıf şairlerin eserleriyle devam etmiştir. Anadolu’da kaleme alınan bu 

dil yadigârları, siyasi bir birlik oluşması sürecinde Türkler için manevi bir 

güç olmuş, birlik beraberlik, güzel ahlak, doğruluk, adalet, ilim gibi 

kavramlarla onlara yol göstermiştir. XIII. yüzyıldan itibaren Anadolu’da 

teşekkül eden ve “Eski Anadolu Türkçesi”, “Eski Türkiye Türkçesi”, “Oğuz 

Türkçesi” gibi terimlerle ifade edilen yazı dili döneminde gelişen tasavvufi 

edebiyatın en güçlü temsilcilerinden biri Yunus Emre’dir. “Yunus Emre, 

Sultan Veled, Dehhânî ve Gülşehrî ile çağdaştır; daha önce yaşayan Mevlânâ, 

Ahmed Fakih ve Şeyyâd Hamza da yine aynı asrın şairleri olup eserleriyle 

yeni bir edebî dil kurmuşlardır. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında din ve 

ilim dili olarak Arapça, edebiyat dili olarak Farsça kullanıldığı bir dönemde 

Yunus Emre ve çağdaşları Türkçeyi edebî dil haline getirmişlerdir. “İslamî 

tasavvufu ve vahdet-i vücûd görüşünü edebiyatımızda en güzel dile getiren 

şair Yunus Emre'dir. Tasavvufun esası İlâhî aşktır. Yunus Emre de bir 

mutasavvıf olarak İlâhî aşk, varlık-yokluk, hayat-ölüm konuları üzerinde 

durmuş; dünyanın faniliği, ilimle gerçeğe erişilemeyeceği, insân-ı kâmil 

olabilmenin önemini anlatmıştır. İslamî tasavvuf felsefesini çok sade, fakat 

çok derin olarak en güzel şekilde anlatan Yunus Emre, Türk tasavvuf 

edebiyatının en büyük temsilcisi olduğu gibi Türk edebiyatının da en büyük 

şairlerindendir.” (Timurtaş, 1972: 35-38). 

1.  Yunus Emre ve Eserleri Üzerine Genel Bakış  

Anadolu’nun siyasi ve iktisadi açıdan sıkıntılı ve buhranlı olduğu bir 

dönemde yaşayan Yunus Emre, mesajlarıyla içinde bulunduğu çağda âdeta 

yol gösterici olmuş, insanları birliğe davet etmiştir. Bu bakımdan Anadolu’da 

siyasi birliğin sağlanmasında önemli bir rol oynamıştır. Ayrıca Türk dilini 

kullanmadaki başarısı ve Türk tasavvufuna getirdiği bakış açısıyla da Türk 

tarihinin, kültürünün ve edebiyatının en önemli şahsiyetlerinden biri 

olmuştur. İlk olarak Fuat Köprülü, Türk Edebiyatı’nda İlk Mutasavvıflar adlı 

eserinde Yunus Emre konusunu ele almış, ardından pek çok araştırmacının 

Yunus Emre üzerindeki çalışmalarına da öncülük etmiştir. XIII. yüzyıl 

ortaları ile XIV. yüzyıl başlarında yaşadığı tahmin edilen Yunus Emre’nin 

hayatı hakkında çeşitli araştırmalar yapılmış ve yapılmaya devam 
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edilmektedir. Araştırmacılara göre bir tarihî hayatı ve bir de menkıbevi hayatı 

söz konusudur. Hayatı ve yaşayışı hakkında pek çok menkıbe vardır. Yunus 

Emre’nin tarihî şahsiyeti hakkında ise çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. 

Yaygın görüşe göre Orta Anadolu’da Sakarya Nehri civarında doğmuş, 

Tapduk Emre dergâhında yaşamıştır (Tatçı, 2013: 602-603). 

Yunus Emre’nin eserleri üzerinde ayrıntılı çalışmalar yapılmıştır. 

Yunus Emre Divanı üzerinde yapılan çalışmalar arasında Burhan Toprak, 

Yunus Emre Divanı I-III (İstanbul 1933-34); Abdülbaki Gölpınarlı, Yunus 

Emre Divanı I (İstanbul 1943); Yunus Emre Risaletü’n-Nushiyye ve Divan 

(İstanbul 1965); Faruk Kadri Timurtaş, Yunus Emre Divanı (İstanbul 1972). 

Yunus Emre üzerindeki son ilmî yayınlar Mustafa Tatçı’ya aittir: Yunus Emre 

Divanı I-II (İnceleme-Tenkitli Metin) Ankara 1990. Yunus Emre Külliyatı, 

Yunus Emre Divanı-Tenkitli Metin (İstanbul 2008).1 Bütün şiirleri “İlâhi” 

başlığı ile değerlendirilebilecek niteliktedir. Yunus Emre’nin İlâhileri 

söylenip yazıldığı tarihten itibaren dilden dile dolaşmaya başlamış, XIV. 

yüzyıldan itibaren abdalân-ı Rûm vasıtasıyla Osmanlı fetihlerine paralel 

şekilde bütün Türk-İslam coğrafyasına yayılmıştır. Günümüzde Anadolu’dan 

Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada Müslüman Türk kültürünün izlerinin 

sürmesinde Yunus’un İlâhilerinin büyük etkisi vardır.  

Yunus Emre’nin Risalet’ün-Nushiyye’si (H.707/M.1307-8) yılında 

yazılmış tasavvufi bir nasihatname olup Eski Anadolu Türkçesi döneminin 

de ilk nasihatname örneğidir. Eserin başındaki on üç beyitlik kısımda insanın 

Allah tarafından nasıl yaratıldığı anlatılır. İnsan anâsır-ı erba’a ve cândan 

ibarettir. Anâsır-ı erba’a, insan ölünce tekrar asıllarına döner; cân (ruh) 

ölmez, ebedidir. İnsan bu dünyaya eşyanın aslını ve yaratılış sırrını öğrenmek 

için gelmiştir. Bu eser, Yunus Emre’nin, çağının toplumsal sorunlarından 

ilhamla kendi manevi yol tecrübelerini anlattığı altı yüz beyitlik bir 

mesnevidir. Yunus Emre bu eserinde Anadolu’da fütuhatını gerçekleştiren 

Müslüman Türk’ün o devirdeki hayat tarzından hareketle soyut, sade, derin 

bir üslupla insanın nefsi ile mücadelesini, yoklukla varlık arasındaki 

arayışlarını, kendini bilme ve bulma gayretlerini, Allah’a vuslat sırlarını 

anlatmaktadır (Tatçı, 2013: 603). Yunus’un Risaletü’n-Nushiyye’si 

Abdülbaki Gölpınarlı, Umay Günay-Osman Horata ve Mustafa Tatçı 

tarafından yayımlanmıştır. Mustafa Tatçı, eserin en eski beş yazma nüshasını 

karşılaştırarak tenkitli metnini yayımlamıştır. Eserde ruh ve akıl, kibir ve 

                                                             
1 Ayrıntılı bilgi için bk. Mustafa Tatçı. Yunus Emre. TDVİA. C. 43, s. 600-606. 
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kanaat, buşû ve gazab, sabır, buhl ve hased, gaybet ve bühtân konularının 

şerh edildiği ifade edilmiş ve Yunus’un bu konuları şerh ederken mutasavvıf 

bir nâsih (öğütçü) olarak karşımıza çıktığı belirtilmiştir. Onun öğütleri, kişiyi 

Hakk’a ulaştırmanın yollarıdır. 

“Sanur mısın öğüdümi dak içün  

Nasîhatdür sana cümle Hak içün”  

Didaktik bir mesnevi olan Risalet’ün-Nushiyye XIII. ve XIV. yüzyıl 

Türk mesnevi edebiyatının ilk ve en güzel örneklerinden biri olarak 

değerlendirilmiştir (Tatçı, 1991: 2-3). 

2.  Yunus Emre’nin Nas ihatleri  

Yunus Emre’nin şerh ve telkine çalıştığı “tasavvufi ahlak” esasları 

şöyle özetlenebilir: Yunus’ta tasavvufi ahlak öğretisinde ilk olarak şeri 

esaslara uymak gerekmektedir. Çünkü tarikatın esası şeriattır. İslam 

ahlakının gerektirdiği sabır, kanaat, cömertlik, kerem vb. gibi hususlara 

riayet edilmelidir. Bunlar İslam ahlakının gerektirdiği genel hususlardır. Asıl 

tasavvufi ahlak ise öncelikle bir mürşid-i kâmile intisâb etmekle 

başlamaktadır. Tasavvuf yolu zahmetlidir. Yunus Emre’nin birçok İlâhileri 

bu müşkillerin açıklamasından ibarettir (Köprülü, 1976: 302). 

 Gerek Risalet’ün-Nushiyye gerek Divan’ındaki şiirlerinde Yunus 

Emre tasavvufi duygu, düşünce ve esaslarını dile getirmiş, insan sevgisi, 

alçak gönüllülük, iyi ahlak, adalet, tevazu, cömertlik gibi kavramları çok 

güzel bir Türkçeyle ifade etmiştir. Tasavvufi düşünce sisteminin esaslarından 

olan “insân-ı kâmil” olgun insan olabilme, doğruluk ve adaletle 

davranabilme, hoşgörü sahibi olma gibi hasletleri anlatan Yunus, İslamın ve 

manevi sırların mahiyetini derinden kavrayarak insanoğlunu aşka, 

kardeşliğe, merhamet ve şefkate, tevdid yoluyla Hakk’a ve hakikate davet 

etmektedir.” (Tatçı, 2020: 194-196). 

Tanrı’nın birliğ i  

Yeri göğü yaratan mutlak varlık Tanrı’dır. O, kâinattaki en yüksek 

ve yüce hakikattir:  

“Padişahlık senündür heybetün var  

Yaratdın yer ü göğü kudretün var”  

“Bî-nişânsın nişânın kimse bilmez 

Eğerçi bî-nihâyet âyetün var” 
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“Cümle ins ü melek vuhûş u tuyûr  

Kamunun üstünde ibâdetün var.” (Günay ve Horata, 2019: 26).  

Kâinattaki en yüksek ve yüce hakikat olan Tanrı, dış dünyada değil 

insanın içindedir. Bu sebeple bir mutasavvıf olarak Yunus, insanı sürekli 

manevi değerlerin kaynağı olan içe çağırır. İç ise kalp / gönüldür. Gönül her 

şeyden evvel Tanrı’nın, “Çalab’un tahtı” olduğu için önemlidir. 

Gönül  

Arapça “kalp”, “hatır”; Farsça “dil”, Türkçe “yürek” kelimeleriyle de 

karşılanan gönül kelimesi tasavvufi açıdan Allah’ın evi, tecelli ettiği yer gibi 

derin bir anlam ifade etmektedir. Yunus Emre’nin şiirlerinde gönül 

kelimesinin “gönül kulağı, gönül dili, gönül yapmak, gönül yıkmak, gönül ele 

getirmek, gönül ziyareti, gönül gözü, gönül eri gibi birleşik şekilleri vardır:  

“Yakîn bil Hak yolı gönlünde sırdur  

Bu cümle hâslar gönülde birdür”2 (Tatçı, 1991: 48). 

Dosdoğru (layıkıyla) bak. Hak yolu gönülde bir sırdır. Dosta gidenin 

yolu gönülden geçmektedir.  

“Şular kim ol gönülden taşra kala 

Nasîbin aldurur ayruk ne ala” 

Gönlünden uzaklaşanlar, nasiplerini kaptırırlar. Kendilerine yabancı 

olanlar, ne kazanabilirler? (Günay ve Horata, 2019: 128). 

“Gönül eri bilür gönül haberin  

Kamu gönüllerin içinde varın” (Tatçı, 1991: 48).  

Gönül eri, her şeyin aslını, gerçeğini görebilme kudretine eren arif 

kimsedir. Gönül eri, gönüllerin içinde olanları bilir.  

“Düriş, kazan, ye, yedir, bir gönül ele getir 

Yüz Ka’beden yigrekdür bir gönül ziyâreti” 

“Bin kez hacca vardın ise bin kez gazâ kıldun ise  

Bir kez gönül kırdun ise gerekse var yollar doku” 

                                                             
2 Bu beyitteki “yakîn bil” ifadesinin Mustafa Tatçı’nın tenkitli metnindeki çeşitli nüshalarda 

“onat gör” şeklinde olduğu kaydedilmiştir (1991: 48). Onat kelimesi, “doğru, uygun, iyi, 

mükemmel, layıkıyla anlamlarıyla Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde kullanılmakta olup 
beyitte de “onat görmek” layıkıyla bakmak anlamında kullanılmıştır (Yeni Tarama Sözlüğü, 
1983: 162). 
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“Gönül mü yeg Kâ’be mi yeg ayıt bana aklı eren  

Gönül yegdürür zîrâ gönüldedir dost durağı”  

Bu beyitleriyle gönül elde etmenin önemini dile getirerek gerçek 

kerametin nefsi Müslüman etmek olduğunu söyler. Yunus’a göre en büyük 

savaş, en üstün hac, en makbul kulluk gönül yapmaktır; en yüce iş gönül 

alçaklığıdır (Gölpınarlı, 2020: 374).  

Gönlün gözi uyur iken ‘ışk n’eylesün senünile” diyen Yunus Emre’ye 

göre ancak gönül gözü ile Hakk’a ulaşılır. Bazen de can kulağı deyimini 

kullanarak bu düşünceyi ifade etmektedir: 

“Sûret gözi ne göriser dost meclisi kandalıgın  

Cân kulagıdur işiden bu ‘âşıklar nâlesini” (Tatçı, 2020: 433). 

“Gözi yok kişinün sevmek nesidür  

Gönül kul olsa gözün fitnesidür.” 

(Gözü olmayan kişinin sevmek neyinedir? Gönül kul olsa bile bu 

gözün fitnesindendir.) 

“Sûret gözi degül bu göz didügüm  

Bilürem ben neden ne istedügüm” 

(Bu söylediğim suret (beden) gözü değildir. Benim anlatmak 

istediğim gönül gözüdür.) 

“Göz oldur kim müdâm ol cânı göre  

Farîzadur kula sultânı göre.” 

(Göz odur ki daima ol canı (Allah’ı) görür. Sultanı (Allah’ı) görmek 

kula farzdır.) 

“Bu baş gözi degül ol cân gözidür  

Kimün cânı var-ısa anı görür.”  

(Bu, baş gözü değil can gözüdür. Kimin canı varsa onu görür) (Günay 

ve Horata, 2019: 200-201).  

Tasavvufun temel esaslarından olan ilahi aşk varoluşun sebebidir. 

İnsanın amacı, ilahi aşk yoluyla Allah’a varmak olmalıdır. Bunun için de 

insan gönül gözüyle hissedebilmeli ve nefsin isteklerini bırakıp dünya 

nimetleriyle ilgisini kesmelidir. Tasavvufi olarak Hakkın tecelli ettiği yer, 

tasavvufi aşkın da kaynağı olan gönlü kırıp incitmemek gerekir. Gönül 
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kırmak davranışla özellikle de sözle olur. O hâlde kişi söylediği sözün aslını 

bilmeli ve sözü ona göre söylemelidir:  

Söz  

“İy sözlerin aslın bilen gel di bu söz kandan gelür 

Söz aslını anlamayan sanur bu söz benden gelür” 

“Söz vardur kılur gönüli şâd söz var kılur bilişi yâd 

Eger horluk eger izzet her kişiye sözden gelir.” 

“Söz karadan akdan degül yazup okımakdan degül  

Bu yüriyen halkdan degül Hâlık âvâzından gelür” (Tatçı, 2020: 245).  

Sözü söyleten Hak’tır. Gönlü şad eden söz olduğu gibi, dostluğu 

bitiren, tanıdığı yabancı kılan da sözdür. 

“Keleci bilen kişinün yüzini ağ ide bir söz 

Sözi bişürüp diyenün işini sağ ide bir söz”  

“Kelecilerin bişürgil yaramazunı şeşürgil  

Sözün usıla düşürgil dimegil çağada bir söz” 

Sözi bişürmek, söylenecek sözü ölçüp biçmek, olgunlaştırmak 

anlamındadır. Söz anlamına gelen keleci kelimesi de bişürmek fiiliyle birlikte 

kelecilerin bişürmek deyimiyle de sözü olgunlaştırarak, pişirerek söylemek 

anlamında kullanılmıştır. Yine sözü usıla düşürmek, sözü akıl süzgecinden 

geçirip olgunlaştırarak söylemek anlamındadır. Çağada söz dimek deyiminde 

ise olgunlaşıp pişmeden söz söylenmemesi belirtilir.  

İnsan sevgisi  

Yunus Emre insana değer veren, bütün insanlara aynı göz ile bakan 

ve bütün yaratılmışları bir gören mutasavvıf bir şairdir. “Yaradılanı hoş gör 

yaradan da ötürü” deyişi de bu sebeptendir. Allah’a inanan, gönlünde sevgi, 

aşk bulunan insanın bütün insanları ve yaratılanları aynı görmesini ister.  
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“Cümle yaradılmışa bir göz ile bakmayan 

 Halka müderris ise hakîkatde âsîdür.”  

“Sen sana ne sanursan ayruga da anı san  

Dört kitabun ma’nîsi budur eger var-ısa” (Timurtaş, 1972: 31-32). 

Tanrı’nın yarattığı her şey yaratandan dolayı hoş görülmelidir. 

Tanrı’nın nuru her varlığı kuşatmış olduğundan insanı sevmek gerektir. İnsan 

kendisi için ne düşünüyorsa başkasına da aynı şeyleri düşünmelidir.  

Yunus Emre, Risâletü’n-Nushiyye’de bir salikin gönlünü her türlü 

ihtiras ve kötülüklerden temizleyerek Allah’a kavuşmasını ele almaktadır. 

Şair, insan gönlünü büyük bir ülkeye benzetir ve burayı ele geçirmek isteyen 

tekebbür-tevazu, tamâ-kanaat, öfke-sabır, cimrilik-cömertlik, gıybet-

doğruluk gibi kavramlar arasındaki mücadeleyi, diğer tasavvufi eserlerde de 

rastlanıldığı gibi teşhis ve intak sanatlarıyla somutlaştırarak anlatır. Bir 

tarafta nefs (şeytani), diğer tarafta ruh (rahmani) ve bunlara yol gösteren 

adaletli, ulu bir sultan olarak akıl vardır. Önce kötülük içindeki insanın 

perişan hâli anlatılır; akıl da doğru yolu gösterir (Günay ve Horata, 2019: 74). 

“Bu muhtasar cihân iki cihanca  

 Dükeli bakarısan yüz bin anca”  

Bu kısa dünya, (iki cihan) dünya ve ahiret kadardır. Hep ona 

bakarsan, ona bağlanırsan yüz bin kadar gelir. 

“Azîm cihândurur gönül cihânı  

 Seni izler-isen bulasın anı” 

En büyüğü gönül dünyasıdır. Eğer sen kendini izlersen (kendine 

dönersen) onu bulursun (Günay ve Horata, 2019: 112). 

“Key arı cân gerek şeh hazretinde  

Irılmadın tura sultân katında” 

Allah’a ulaşabilmek için gönlü bütün kötülüklerden temizlemek 

gerekir (Günay ve Horata, 2019: 114). 

Yunus’a göre ahlak, insani olmayan davranışları terk edip ilahi 

yaradılışa yönelmektir. Olgun insan, insân-ı kâmil hiç kimseye hor gözle, 

aşağılayarak bakmamalıdır. Bu da ancak alçak gönüllü, tevazu sahibi 

olmakla mümkün olabilir. 
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Alçak gönüllülük (Tevazu)  

Risâletü’n-Nushiyye’de kibir ile alçak gönüllülük karşılaşırlar.  

“Sakıngıl olmagıl kibrile yoldaş 

Kibir kandayısa anunla savaş” 

Sakın kibirle yoldaş olma, neredeyse onunla savaş 

“Sana kibr ü hevâ ne vefâ kıla 

Vay ol gününe kim suret nakşı yıkıla”3  

Kibri bırak, sana o vefa eder mi? Vücudun toprak olduğu zaman vay 

o gününe, o haline! 

“Suret yıkılmadın kibri yıkagör  

Bu düşvârlık makamından çıkagör”  

Vücudun yok olmadan kibri öldürmelisin. Kötülüğün içinden hemen 

çıkmalısın (Tatçı, 1991: 47). 

“Aşaklıkdur yiri göğü götüren  

Yidi kat yirde aşağa duran” 

“Aşaklık üzeredür yirile gök  

Ögersen cümleden aşaklıgı ög” (Tatçı, 1991: 59). 

Yer ve gök alçak gönüllülük üzerinde durur; eğer öveceksen alçak 

gönüllülüğü öv.” 

“Aşak varan kişi devlet iletdi  

Ana kim yitiser uzadı gitdi” (Tatçı, 1991: 60).4 

Alçak gönüllü olan kişi saadete kavuşur, ona erenler ölümsüzlüğe 

kavuşurlar. Alçak gönüllülük kâmil insanın davranışıdır. Alçak gönüllü olan 

kişiler kemale erer, ölümsüzlüğe kavuşur.  

Aşak: alçak, aşağı; aşaklık: alçak gönüllülük; aşak dilli: alçak 

gönüllü; aşak gönüllü: aciz, gönlü kırık; aşak varmak: alçak gönüllülük 

                                                             
3Bu beyit Günay ve Horata Risâletü’n-Nushiyye’de “Kogıl kibri vefâ sana ne kıla / Vay ol gün 

kim suret nakşı yıkıla” şeklindedir (2019: 128). M. Tatçı tenkitli metninde bu nüsha farklarını 

göstermiştir (1991: 47). 
4 Mustafa Tatçı, tevazu anlamındaki aşaklık kelimesinin yazma metinlerde alçaklık şekliyle 

sürekli değiştiğini belirtmektedir (a.g.e. 59).  
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göstermek anlamındadır. Bu beyitlerde Yunus Emre tevazuyu, alçak gönüllü 

olmanın önemini anlatmaktadır.  

İnsanın Allah’a ulaşabilmesi için nefsinin isteklerini bırakıp gafletten 

uyanması, dünya ikbaline güvenmemesi, dünyanın faniliğini bilmesi ve 

insanlara haksızlıkta bulunmaması gerektir. Doğruluk, adalet insanın sahip 

olduğu en güzel erdemlerden biridir. Yunus Emre bu esası şu dizelerle 

anlatır:  

Doğruluk (Adalet)  

“Gör imdi togrulık bir neler eyler 

Yıkar gaybet evin küllî yir eyler” 

Doğruluk şimdi neler yapar gör! Gıybet evini yıkıp tamamıyla yerle 

bir eder. Bazı nüshalarda küllî kelimesi kara yir eyler şeklindedir (Tatçı, 

1991: 131). 

“Togurluk cümlesinden üstün üzer 

Togurluk besleyenler arşda gezer” 

Doğruluk her şeyden yüksektedir. Doğruluk besleyenler arşta gezer. 

“Âşıkdur togrulıga togru cânlar 

Togurlıgı bulur dostı sevenler” 

Doğru canlar doğruluğa âşıktırlar. Allah’ı sevenler doğruluğu 

bulurlar.  

“Sadıkdur togrulukda eyü kişi 

 Togurluk eyü ider yavuz işi”  

İyi kişi doğruluğu seçer, doğrulukla iş işler; çünkü doğruluk, kötü işi 

iyi hale getirir. 

“Fidî cânum sana ey toğru varan  

Müşâhede bulur anı başaran” 

Doğru olmayı başaran kişi ilâhi güzelliği görür. Ey doğrulukta olan 

insan, canım sana feda olsun! 
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“Ezel ebed ne ola togrulara  

 Zâhir bâtın hicâb olmaz bulara” (Tatçı, 1991: 132). 

Dostu (Allah’ı) sevenler doğru yolu bulur, doğrulukla hareket eder. 

İyi insan, olgun insan doğrulukla iş işler. Doğruluğu sayesinde kötü giden 

işleri de yoluna girer.  

Buşu-Gazab  

“Gel imdi aydayın buşu haberin 

Birin birin sana gönülde varın”5 

“Sakıngıl buşudan ol gizlenüpdür 

Nerede sizmesen anda turuptur” 

“Buşu kimdeyise îmânı gider 

Îmân gerekise varını gider” (Tatçı, 1991: 65). 

Öfkenin ne kadar kötü olduğunu sana anlatayım: Öfkeden sakın, 

çünkü o gizlidir; fark edemeyeceğin bir anda ortaya çıkar. Buşu, öfke 

kimdeyse onun imanı gider; eğer iman istersen varlığını yok et, öfkeyi bırak.  

“Eger senden buşu gitmeye kala 

‘Azrâil ol tamardan cânun ala” 

“Kanı sabır buşu gelince olmış 

Düzenlikle safâ andak yoyulmış”6 (Tatçı, 1991: 71-78).   

Sabır neredeyse öfke gelince düzenlik, huzur bozulmuş. Eğer senden 

öfke gitmezse (öfkeyi bırakmazsan) Azrail canını alır.  

Sabır  

“Sabır kimdeyse ol ‘arşa süner 

Ki sabr içinde bulınur dürlü hüner” 

                                                             
5 Bu beyit Günay ve Horata’da “Gel imdi eydeyin buşu haberin/ Birin birin sana gönülde 

varın” şeklindedir (2019: 143); Abdülbaki Gölpınarlı’da ise “Gel imdi aydayın boşu 
haberin/Birin birin sana gönülde varın” şeklindedir (2020: 19). Mustafa Tatçı, tenkitli 
metninde nüsha farklarını göstermiştir.  
6 Bu beyit Günay ve Horata Risâletü’n-Nushiyye’sinde şu şekilde kaydedilmiştir: “Sabır kanı 

buşu gelince olmuş/ Düzeng ile safâ andak bozulmış” (2019: 156); Tatçı’da yoyulmış olan 

kelimenin nüshalardaki bozulmuş şekli de gösterilmiştir (1991: 78). Gölpınarlı’da da 
bozulmuş olarak geçmektedir (2020: 26). Burada yoyulmak fiili, “zail olmak, silinmek, 
bozulmak” anlamındadır (TTS, 1972: 4678). 
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“Sana her hâl-ile sabır gerek hoş 

Ki sabrıla kılurlar kahrı hem nûş” 

“Sabır gerek sana her hâl içinde  

Sabırsuz kimse kalur kâl içinde” (Tatçı, 1991: 83-84). 

Sabır kimdeyse o arşa yükselir. Çünkü her türlü hüner sabır 

gerektirir. Bu sebeple her zaman sabırlı olmak gerekir.  

Buhl-Hased 

 “Hasûd ehli anunçün irmez işe 

Kime kim kuyı kaza kendü düşe” 

“Diyem sana bahîlün neyidügin 

Sakınur kendüden kendü yidügin” 

“Togurlık bekleyene buhul irmez 

Hasûd hod kim-durur hiç anı görmez” (Tatçı, 1991: 88-93). 

Haset olan kişilerin eline hiçbir şey geçmez; aksine yaptıkları 

kötülüğün karşılığını görürler. Kazdıkları kuyuya kendileri düşer. Cimri olan 

kişilerin hâlini sana anlatayım. (Onlar) kendi yediklerini bile esirgerler. 

Doğruluk içinde olan kişilere cimrilik gelmez.  

Gaybet ü Bühtân  

“Eger varısa ‘aklun gaybeti ko 

Ki gaybet koyanun haznesi tolu” 

“Padişâh hazretinde meta’ öküş 

Uykudan uyanup dut sözüme gûş” 

“Çü buhl u gaybet ile gide tâ’at 

Gerek bu ikiden itmek ferâgat”7 (Tatçı, 1991: 116). 

Eğer aklın varsa gıybeti bırak. Gaflet uykusundan uyanıp sözlerime 

kulak ver; çünkü buhl ve gıybet ile ibadetler gider.  

  

                                                             
7 Bu beyit Günay ve Horata Risâletü’n-Nushiyye’sinde şu şekilde kaydedilmiştir: Çü bugz u 
gaybet-ile gide tâ’at / Gerek bu ikiden itmek ferâgat (2019: 192). M. Tatçı, nüsha 
farklılıklarında buhl: bugz şekillerini göstermektedir (1991: 78). 
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Dünyanın Faniliğ i  

Bu dünya geçicidir. Bunu hiç akıldan çıkarmamak gerek. Niceleri 

gelip geçmiş, konup göçmüştür dünyadan. Bu gerçeği bilip dünya 

heveslerinden sıyrılıp kini, öfkeyi bırakanlar insân-ı kâmil olabilenler Hakk’a 

ulaşabilir. 

“Bu dünyâya gönül viren sonıcı pişmân olısar  

Dünyâ benüm didükleri hep ana düşmân olısar” 

Bu dünya geçicidir. Bu dünyaya bağlanıp nefsinin isteklerine uyan 

sonunda pişman olur. 

“İy dostunı düşmân dutan gaybet yalan söz söyleme  

Bunda gammazlık eyleyen anda yiri tar olısar” 

Ey dostunu düşman gören kişi, yalan söyleme, gıybet yapma. Bu 

dünyada gammazlık eyleyenin ahirette yeri dar olacaktır.  

“Çünki olısar yiri tar kazançlu kazancı kadar  

Mü’minlere geldi haber ‘âşıklar dîdâr göriser” (Tatçı, 2020: 258). 

Herkes yaptıklarının karşılığını görecektir. Ancak âşık olanlar, 

kötülükten arınmış, nefsin isteklerine uymayanlar Hakk’a ulaşabilir.  

“Geldi geçti ömrüm benüm şol yil esüp geçmiş gibi  

Hele bana şöyle gele şol göz açup yummış gibi” 

Ömrüm sanki bir yel esip geçmiş gibi geçti, gitti. Sanki göz açıp 

yumuncaya kadar geçen süre kadar geldi.  

“İşbu söze Hak tanukdur bu cân gevdeye konukdur  

Bir gün ola çıka gide kafesden kuş uçmuş gibi” 

Allah tanıktır ki bu can tende konuktur ve bir gün ten kafesinden 

çıkıp gidecektir.  

“Miskîn Âdem oğlanını benzetmişler ekinciye  

Kimi biter kimi yiter yire tohum saçmış gibi” (Tatçı, 2020: 459). 

İnsanoğlunu birinin bitip diğerinin yetiştiği tohuma benzetirler. 

Dünyada kalıcı olan yoktur. Dünyaya gelen göçecektir. Bu düşünceyi akıldan 

çıkarmayıp davranışları ona göre düzenlemek gerektir. Dünyada yapılan 

iyilikler Hak katında makbuldür.  
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“Bir hastaya vardun ısa bir içim su virdün ise 

Yarın anda karşu gele Hak şarâbı içmiş gibi” 

“Bir miskini gördün ise bir eskice virdün ise  

Yarın anda sana gele Hak şarâbı içmiş gibi” (Tatçı, 2020: 459). 

Dünya için gam yememek, dünya ikbaline güvenmemek, Hak'tan 

başka her şeyi gönülden çıkarmak, insanlara karşı haksızlıkta bulunmamak, 

nefsin arzularından arınarak ölmeden evvel ölmek gerekir. 

Mutasavvıf bir şair olarak Yunus Emre ilahi aşkı, yaşamın esas 

amacının Tanrı’ya ulaşmak olduğunu ve ilahi aşkın da varlığın sebebi 

olduğunu dile getirmiştir. Aynı duygu ve düşünceyle Ahmet Yesevî’nin  

“Işkıng kıldı şeyda mini cümle alem bildi mini / Kaygum sin sin tüni 

küni minge sin ok kirek sin” (Aşkın beni deli-divane kıldı ve bütün alem beni 

bildi; gece gündüz kaygım sensin, bana sen gereksin sen) beyitlerinde 

görüldüğü gibi Yunus Emre de “Işkun aldı benden beni / Bana seni gerek 

seni” diyerek aynı duyguları dile getirmiştir. 

SONUÇ  

Orta Asya’da Ahmet Yesevî ile başlayan tasavvufi edebiyat, 

Anadolu’da XIII.-XIV. yüzyıllardan itibaren şiir, ilahi, destan, türkü vb. 

edebî ürünlerle Anadolu’ya yerleşen Türkler için manevi güç olmuş, birlik 

beraberlik, güzel ahlak, doğruluk, adalet gibi kavramlarla insanlara yol 

göstermiştir. Bu alanın Anadolu’daki en önemli temsilcilerinden biri Yunus 

Emre’dir. Yaşadığı dönemde tasavvufi duygu, düşünce ve esasları içten ve 

samimi bir dille ele almış; bu samimi ifade tarzı, derin manaların kalplere 

dokunuşu, Yunus Emre’nin halk tarafından sevilmesinin başta gelen 

nedenlerinden olmuştur.  

Bu çalışmada Yunus Emre’nin eserleri nasihat bağlamında ele 

alınmış, Yunus Emre’nin öğütlediği ve tasavvufi duygu ve düşüncenin temel 

esaslarından olan Allah’a ulaşabilmenin yolları, insan sevgisi, adalet, 

doğruluk, alçak gönüllülük konularıyla ilgili örnekler verilmiştir. Tasavvufi 

duygu ve düşüncenin temel esaslarından olan insan ve insan sevgisi, 

doğruluk, alçak gönüllülük, adalet, sabır gibi hasletler günümüz için de son 

derecede önem arz etmektedir. Çünkü insanın, insanlığın huzurlu, mutlu 

olabilmesi, söz konusu kavramların anlaşılıp benimsenmesi ve nesilden 

nesile aktarılması yoluyla mümkün olabilecektir. Yunus Emre konusunda 
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yapılacak çalışmalar mükerrer de olsa Yunus Emre’nin mana derinliğinin, 

ifade gücünün genç nesillere aktarılması bakımından önem taşımaktadır.   

Eski Anadolu Türkçesinin oluşumunda büyük rolü olan Yunus Emre, 

İslamî tasavvufu, tasavvuf felsefesini halka halkın diliyle anlatmış bir 

şahsiyettir. Bu husus yukarıda seçilen örnekler ile de gösterilmeye 

çalışılmıştır. Yunus Emre yaşadığı dönem Eski Anadolu Türkçesinin söz 

varlığını çok güzel kullanmış, kelimelere, deyimlere, birleşik şekillere mana 

derinliği yüklemiştir. Yunus Emre’nin kullandığı bu kelime ve deyimlerden 

bir kısmı bazı ses değişiklikleri ile günümüz Türkiye Türkçesi yazı dilinde 

ve ağızlarda yaşamaya devam etmektedir. Yunus Emre tasavvuf esaslarını, 

tasavvuf öğretisini içten ve samimi bir şekilde ifade ederek bir nasihat dili 

oluşturmuştur. Bu samimi ifade şekli onun sevilerek okunmasını, 

benimsenmesini sağlamış, yüzyıllar boyu ilahileri yaşamış ve yaşamaya 

devam etmektedir.  
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FUZULİ'NİN TASAVVUFİ GÖRÜŞLERİ 

Nezaket MEMMEDLI 

GİRİŞ  

Mutasavvıflara göre, kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim ve mübarek 

dinimiz sadece insanlara doğru yaşamayı gösteren bir dizi emir 

topluluğundan ibaret değildir. Dinimizde öyle sırlar vardır ki bunları anlayan 

insanın hayata bakış açısı, ona verdiği değer tamamen değişir. İnsanı 

aydınlatan ve meleklerden daha yüksek bir ahlak sahibi olmasını sağlayan 

Kur'an-ı Kerim ve ayetlerinin açılımı yalnızca yüksek düşünme gücüne sahip 

olan beyinler içindir ve sıradan insanlar bunu anlama kabiliyetine sahip 

değildir. (Hulusi, 1986: 55). 

Bu nedenle sûfîler, ilahî hakikatleri ifade etmek için sıklıkla bir araç 

olarak "delilik" (mecnunluk) (meczupluk) terimini kullanmışlardır, çünkü 

mevcut kurallara göre deliler söz ve hareketleri için sorumluluk 

taşımıyorlardı. 

Hallac-ı Mansur'un ve diğer birçok sufi'nin trajik kaderi, sufileri 

kendi fikirlerini sadece “hal ehli” olarak tanımladıkları insanların 

anlayabileceği mistik semboller ve metaforlar, alegorik destanlar içerisinde 

saklamaya mecbur ediyordu. Bu açıdan bakıldığında en uygun araç, poetik 

metaforlar bakımından zengin olan Doğu şiiriydi. Birçok sufi mütefekkiri, 

şiiri kendi fikirlerini yaymak ve insanlara aşılamak için kullanıyordu. İlk defa 

tasavvuf edebiyatı adı verilen çok yönlü, zengin ve son derece ayırt edici 

karaktere sahip bir edebiyat, böyle bir ihtiyacın sonucu olarak ortaya 

çıkmıştır. Ancak mutasavvıflar arasında gerçekten şairlik yeteneğine, tutkulu 
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bir ilhama ve Hakk ile vahdetten meydana gelen doğaüstü bir duyguya sahip 

şairler de yetişiyordu. 

Fuzuli'nin eserleri tam da böyledir. Bu nedenle şairin felsefi 

görüşleri, dine karşı tutumları ve bir mezhebe mensup olup olmadığı 

konusunda araştırmacılar arasında çok farklı ve bazen tamamen çelişkili 

görüşler vardır (Bkz. Hüseynzade 1926; Köprülüzade 1926; Zakuyev 1958; 

Karahan 1989; Mazıoğlu 1922; Mazıoğlu 1956; Levend 1959; Tarlan 1922; 

Azade 1958). Fikrimizce, şairin tasavvufi görüşleri asla İslam’ın temel 

prensiplerine aykırı değildir: 

Öğle değilim ki bu arade 

Zıdd ola sülukim itikade (Füzuli, 2005: 15). 

 Fuzuli, tasavvufi düşüncelerini zengin şiirsel biçim ve kalıplara 

yerleştirir. Ancak şairin son derece sanatsal eserlerinin iç katmanlarına 

girildiğinde tasavvufi özü ortaya çıkar. Hakikat talebi ile mecaz yolunu 

izleyen şair, dünyevi olayları, insani duygu ve hisleri ilahi hakikatleri ifade 

etme aracı olarak kullanır. 

Şairin Leyla ile Mecnun, Sıhhat ve Maraz, Sakiname, Yedi Cam adlı 

eserleri tek bir sistem temelinde alegorik bir şekilde vahdet-i vücut felsefesini 

ifade eder. Türkçe ve Farsça divanlarında yer alan gazellerin çoğu Kuran-i 

Kerim poetikasına dayalıdır ve tasavvufi semboller ve mecazlarla manzum 

betimlemelerin ve ifadelerin dahice bir sentezidir. 

Fuzuli'nin "Yedi Cam" eseri yalnızca salikin, Hak yolcusunun 

gelişim aşamalarını değil, tüm insanlığın ve dünyanın evrimini simgesel 

olarak yansıtan bir sanat abidesidir (Fuzuli, 1377: 307-317). 

Yedi Cam’da Tasavvuf Yolculuğu  

Sanai-Rumi-Attar mektebinin Farsça ve Türkçe Azerbaycan 

edebiyatının gelişmesinde rolü büyüktür. Bu ekolden yararlanan şairlerden 

biri de Muhammed Fuzuli'dir. Büyük Mevlana Celaleddin Rumi'nin Mesnevi 

adlı eserinde “Ney”e verdiği tasavvufi anlam, Fuzuli'nin eserlerine de eşsiz 

bir şekilde yansır. “Ney kimi her dem ki, bezmi-vaslını yad eylerem / Ta 

nefes vardır, kuru cismimde, feryad eylerem” “Ney gibi, ne zaman senin 

vüsal meclisini hatırlaram / Kuru cismimde nefes oldukça, ağlarım.” Bezm-i 

vasl dediğimizde alem-i ervah (ruhlar alemi), insan ruhunun bu maddi 

dünyaya gelmeden önceki mekanı kastediliyor. Şairin Türkçe divanının ilk 

gazelinde (Kadd enarel-aşka-lil-üşşaki-minhacel-hüda / Salik-i rah-i hakikat 
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aşka eyler iktida) “Aşkdır ol neşey-i kamil ki, ondandır müdam / Neyde 

teşvir-i hararet, meyde tesir-i seda” mısraları Mevlana Celaleddin Rumi'nin 

Mesnevi’sindeki meşhur  

 آتش عشق است که اندر می فتاد

 (Mevlana, 1384: 13)       که اندر نی فتاد جوشش عشق است

“Ateş-i aşk est ke ender ney fetad / Cuşeş-i aşk est ke ender mey 

fetad” (Neyin içine düşen aşk ateşidir / Meyin içine düşen aşk cünbüşüdür) 

mısralarını hatırlatıyor. Mevlana, Mesnevi’de, ruhlar aleminden bu dünyaya 

girdikten sonra bir önceki makamını hatırlayarak, hasret ve hicran 

duygularıyla kıvranan bir âşığı ifade eder. Fuzuli’nin Leyla ile Mecnun'unda 

ruhun bu dünyaya “cam-i cehl” (cami-cehaletle) girmesi, dünyayı vatanı 

olarak görmesi ve asıl vatanı olan ruhlar dünyasını unutması, aşk acıları 

sonucunda manevi tekamül yoluna girerek yeniden eski makamına dönüş 

süreci Mevlana’nın Mesnevi’sindeki ney hikayesi ile benzerlik gösterir. Bu 

fikir Şeyh Feridüddin Attar'ın Mantıku’t-Tayr’ında da vardır. Eserde 

kendilerine padişah arayışında olan kuşların yola çıkması ve bu tehlikeli 

yolda çeşitli engellerle karşılaşmaları tasavvuf yolculuğunun bir sembolü 

olarak verilmiştir. Sonunda binlerce kuştan, tüm imtihanlara ve sıkıntılara 

katlanan otuz kuş yolun sonuna gelir. Önlerinde parlak, nur saçan bir ayna 

görürler. Aynada görülen otuz kuş Simurg’dur. Kuşlar Simurg'un se morg 

(Farsça otuz kuş) olduğunu anlarlar. Bu meşakkatli, azaplı yol insanın 

kendine giden yoluymuş aslında. Gönül aynasında kendini görebilmen için 

tek yapman gereken onu insani tutkularının, şehvani ihtiraslarının tozundan 

ve pasından temizlemektir. 

Her iki eser de "İnna lillahi ve inna ileyhi raciun" (O'ndan ayrıldık ve 

O'na döneceğiz) fikrini yansıtmaktadır. Attar gibi Fuzuli de  

Yoktur bu vücudun itibarı, 

Hak ayinedir, cihan ğubarı (Füzuli, 2005:18). 

 diyerek, maddi dünyanın insanın kendini mükemmelleştirmesi ve 

anlaması için sadece bir araç olduğu sonucuna varıyor. Şair, Leyla ile Mecnun 

eserinde sabır, şükür, tevhid, hayret, istiğna, fena ve beka yolculuğunun 

aşamalarını ayrıntılı olarak anlatır. Şeyh Feridüddin Attar da Mantıku’t-Tayr 

adlı kitabında kuşların geçtiği yedi vadiden ve özelliklerinden bahseder. 

Bunlar talep, aşk, tevhid, aşk, hayret, tevhid, fena ve beka aşamalarıdır. 

Fuzuli'nin Leyla ile Mecnun isimli eserinde Mecnun, talep, aşk, 

tevhid, hayret, istiğna, fena ve beka aşamalarından geçer. Bu aşamaların her 
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biri ayrı bölümlerde yansıtılır. Örneğin: “Bu Mecnunun Leyladan nihayet-i 

hayretidir ve dust vüsalından istiğna üzre ğafletidir”, vs... 

Bu aşamalar Fuzuli'nin Yedi Cam adlı eserinde biraz farklı şekilde 

yansıtılır. Eser, âşığın uykusundan uyanıp "pir-i mugan" ve "murşid-i 

kamil"den nasihat almasıyla başlar. Kamil mürşid, âşığın kalbine ilahi 

şarapla dolu yedi kadeh vermesini öğütler. Şair burada, büyük Nizamî'nin 

"Şerefnâme"sinin başındaki "Biya saqi" hitabı ile başlayan sakinamelerden 

geniş ölçüde yararlanır. Nizami Gencevi'nin 

 نه آن می که آمد به مذهب حرام

 (Nizami, 1947: 60) می که اصل مذهب بدو شد تمام

beytine göre salikin içtiği şarap şeriatta haram buyurulan bir içki 

değildir. Aksine, bu öyle bir meydir ki, şeriat onunla helal olur. "İlk camın 

keyfiyyeti" bölümünde şair, sakiye hitap ettikten sonra "Ney'le sohbet" 

bölümünü verir. Ney, sevgilisinin hikayesini  anlatır:  

“Ney söylədi: “Ey halımı məndən soran həmdəm; 

 Ol dəm ki ədəm idi yerim, bilməz idim ğem” (Füzuli,1985: 159). 

Bu beyitler  Leyla ve Mecnun’un başındaki 

Asude seraçe-i edemde; 

 Ne güssede idimü ne ğemde.  

Bilmezlik ile hoş idi halim, 

Ne hüsn ne aşk idi hayalim. (Füzuli, 2005: 69) 

beyitlerini hatırlatır. Ney şaire gizli sırlarını anlatır: 

 مرا محرم راز خود ساخت نی،

 (Füzuli, 1377: 308)    ز راز نهان پرده انداخت نی

)Beni kendi sırlarına mahrem etti ney: Gizli sırların üzerinden 

perdeni attı ney) 

Ney, sazlıklarda su ve toprakla beslendiği eski günlerini anlatır, esen 

rüzgarların etkisiyle fısıltılarla neşeli şarkılar söylerdi. Parçalanmasından, 

vatanından ayrı kalmasından, göğsünde delikler açılmasından bahsediyor. 

Ney yaralı aşığa, sazlık bezm-i eleste, neyin göğsündeki delikler aşk 

ateşinden açılan yaralara benzetilir Öykünün sonunda şair, "kendisinden 

alınan mutlu günlerin geri dönmesini" diler.  

"İkinci camın keyfiyyeti" adlı bölümde şair "Def ile sohbet" verir. 

Şair burada defin meydana çıkma sürecini anlatır. Şair ona dünyanın 
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yaratılışı, varlığın sırrı hakkında sorular sorar. Def, ölümlü dünyaya itibar 

etmemeyi, sonsuzluk, ebediyyet alemine bağlanmayı tavsiye ediyor ve 

kendinin yapılma aşamalarını anlatıyor. Önce meyve veren bir ağaç kesip 

ondan halkalar yaptılar. Daha sonra taşlar ateşte eritildi ve defin boynu için 

parçalar yapıldı. Sonra vücudundan  bir kafa  çıkardılar ve derisini yüzdüler. 

Sonra kurutup aşıladılar. Def şeklini aldıktan sonra parlak ve güzel bir yüzü 

oldu. Ama her kaba, serseri adam yüzünü tokatlamaya başladı. Defin yüzüne 

indirilen darbelerden sonra gelen müzik sesleri, insanın hayatın ve kaderin 

imtihan ve çilelerinden sonra Allah'a daha çok yöneldiğine ve kendisine 

insanlar tarafından yapılan zulümlerden sonra yakıcı dua ve yalvarışlarla 

Yaratan’a hitab etmesine işarettir. 

Görüldüğü gibi şair, kamil insanın manevi gelişim sürecinin 

aşamalarını anlatır. Ateş ilâhî aşkın, başı kesilmiş ağaç, kabuğu soyulmuş 

deri, Hak âşığı Hallac-ı Mansur'un sembolüdür. Defi çalmak için yüzüne 

vurulan darbeler, âşığın azaplarına, cahillerin, cahil toplumun ve zamanın 

verdiği darbelere benzetilir: “Söyle bana, soyulmuş bin deriden bahset. ” 

"Üçüncü camın keyfiyyeti"nde şair, sakiden kendisine sırlarını açığa 

vuran ve insanı yücelten bir şarap vermesini ister. 

 “Çark-i felekin sillesinin darbi gücünden;  

Def tek soyulan bin deriden söyle, danış sen” (Füzuli,1985: 161) 

Şair sakiden öyle bir şarap istiyor ki, onu içtikçe yeni remzler, sırlar 

açabilsin. Bu bölümün adı "Tar ve çeng ile sohbet"tir. Burada tarın yakıcı 

iniltileri âşığın kalbine ateş salar. Şair tar ve çengin yakıcı hikayesini burada 

anlatır. Tar ve çengin telleri, ilahi aşk hasretiyle inleyen hakiki aşığının 

kalbinin telleri gibidir. Ancak yüzüne tokat vurulan deften farklı olarak tar 

aynı zamanda vuslat anlarını gören âşığı da temsil eder. Çünkü sevgili onu 

göğsüne bastırarak çalar. Şaire göre, insan kalbi, Allahu Teâlânın elinde bir 

çalgı aleti gibidir.  

Fuzuli "Dördüncü camın keyfiyyeti" bölümünde "Ud ile Sohbet", 

"Beşinci camın keyfiyyeti"nde, "Setar'la Sohbet", "Altıncı camın 

keyfiyyeti"nde, "Kanun ile sohbet”, “Yedinci camın keyfiyyeti"nde mutrib 

(şarkıçı, müzisyen) ile konuşur.  

Şairin yedinci camın keyfiyyeti (niteliği) bölümünü mutrible 

tamamlaması tesadüf değildir. Evrendeki tüm zerrelerin, cüzlerin sesleri 

“Ene’l-hak” diyerek inliyor. Ancak insan nefsi daha kıymetli bir cevher 
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olduğu için ilahi sırlar onda daha çok tecelli eder. Mutrib, sevgiliye sırrını 

cansız aletlere açıklamamasını öğütler. “Çünkü cansızlar emaneti tutamaz” 

diye uyarıyor: 

 نشد مستعد امانت جماد

ضا آن امانت به دست تو دادق   (Füzuli,1377: 317) 

Cansız olanlar emaneti taşıyamazlar; Kaza bu emanetir senin 

(insanın) eline verdi. 

Bu, Cenâb-ı Hakk'ın dağlara, göklere ve diğer bütün varlıklara ilahî 

emaneti sunduğundan bahseden bir hadise işarettir. Ama sadece insan bu 

yükü taşımayı kabul etmiştir. 

 Şeyh Feridüddin Attar'ın Mantıku’t-Tayr ve Heft Vadi'sinde olduğu 

gibi bu eser de yedili sisteme dayanmaktadır. Her iki eserin karşılaştırmalı 

analizi, bu iki büyük düşünür ve tasavvuf edebiyatı şairi arasındaki fikir 

benzerliğini, manevi yakınlığı, ifadeyi ve üslubu ortaya çıkarır. Şeyh 

Feridüddin Attar'ın vadi tasvirleri, alegorik imgelerle kuşların soru ve 

cevapları, bedii ifadeler ve metaforlar, şairin eserinin daha geniş bir okuyucu 

kitlesi ile yazıldığını kanıtlamaktadır. Mantıku’t-Tayr sadece tasavvufun 

teorik temellerini anlatan ve Hakikate ulaşmanın yollarını gösteren 

aydınlatıcı bir eser değil, aynı zamanda şiir gücü yüksek bir şairin kaleme 

aldığı bir eserdir (Attar, 1958). Bu eserin bir parçası denebilecek olan Yedi 

Vadi isimli mesnevisi, tasavvuf yolculuğunun yedi aşamasını ve salikin bu 

aşamalardan geçtiği durumları özel olarak anlatmaktadır. Fuzuli'nin Yedi 

Cam eseri, sadece insan gelişiminin aşamalarını değil, tüm insanlığın ve 

dünyanın evrim sürecini sembolik olarak yansıtan bir sanat abidesidir. 

Fuzuli ve Melametilik 

Fuzuli'nin melametilik hakkındaki görüşleri daha çok Farsça ve 

Türkçe divanlarına ve Leyla ile Mecnun adlı eserine yansımıştır. Mecnun'un 

eserdeki manevi tekamül merhaleleri, bazı farklılıklarla, tasavvuf 

yolculuğunun makamlarına tekabül etmektedir. Mecnun'un herhangi bir 

tasavvuf mezhebine atfedilmesi gerekiyorsa, onun melametiliğe daha yakın 

olduğunu düşünüyoruz. 

Ortaçağ felsefi ortamında melametilik hakkında farklı görüşler 

vardır. İmam Ebul-Kasım el-Kuşeyri ve Şahabaddin Sühreverdi gibi 

düşünürler melametileri reddetmişlerse de İslam dünyasının en büyük 

filozoflarından biri olan İbnü'l-Arabi onlara çok yüksek kıymet vermiş ve 
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hatta kendini de “bu güruhtan biri” olarak değerlendirmiştir. Ona göre 

melametiler öyle bir düzeye ulaşmıştır ki ancak peygamberler onlardan üstün 

olabilir (Nefisi, 1343: 180).  

Melаmetilerin birçоk tarikatları оlmuştur. Ahmed Cami’ye mahsus 

Cаmiyye, Necmeddin Kübrа’yа mahsus Kibriyye, Kutbüddin Haydar’a 

mahsus Hayderiyye, Sеyyid Celаli Buhаri’ye mahsus Kalenderiyye, Hаcı 

Bektаş-i Veli’ye mahsus Bektаşiyye, Mevlаnа’nın аdı ile bаğlı оlаn 

Mevleviyye vb. tarikatlar buna örnektir. 

Fuzuli ile pek çok konuda hemfikir olan Nakşibendi tarikatinin 

temsilcileri de melametilere çok değer vermiş ve kendilerine derin bir 

sempati beslemişlerdir. Muhammed Parsa, kitabında Nakşibendî şeyhlerinin  

melametileri diğerlerinden üstün gördüklerini söylemektedir (Nefisi, 1343: 

182). 

Leyla ve Mecnun eseri, başlangıcından (İlаhi, Lеyliy-i sırrı-hakikat 

serаperde-i vahdetten iktizа-i zühur edip...) sоn mısrаlаrına dek (İzhаre gelip 

rümuz-i vahdet / vahdette temаm оlur hikаyet) vahdet-i vücut felsefesini, aşk 

yоlu ile Tаnrı’yа kavuşmаyı, bu yоldа insаn evlаdının çektiği azаp ve 

meşakkatleri aksеttiriyor. Şaire göre Leyla ve Mecnun destanı bu gerçeği 

ifade etmek için bir bahanedir: 

Türkçe divanındaki ilk gazel, Fuzuli’nin tasavvufi görüşleri hakkında 

çok şey söylüyor: 

Qad anaral aşka-lil-uşşaki minhacel hüda, 

Salik-i rah-i hakikat aşka eyler iktida. 

Aşktır ol neşe-i kamil ki, ondandır müdam 

Meyde teşvir-i hararet, neyde tesir-i seda 

Vadi-i vahdet hakikatta makam-i aşktır 

Kim, muşahhas olmaz ol vadide sultandan geda. 

Ey ki, ehl-i aşka söylersin melamet terki et, 

Söyle kim, mümkünmüdür tağyir-i takdir-i Huda? (Füzuli, 1958: 51) 

Şair, burada da melamet yolunda olduğunu açıkça ifade etmektedir. 

Ancak Fuzuli, şeriattan asla taviz vermeyecek bir yolda olmak ister. Mevlana 

Celaleddin Rumi gibi Fuzuli de şeriata büyük önem vermiştir. 
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Yareb, hemişe lutfunu et rehnüma bana 

Gösterme ol tariki ki getmez sana, bana  

Bir yolda sabit et kademi-itibarımı 

Kim rahber-i şeriat ola mükteda bana (Füzuli, 1958: 53)  

Melametiler, şeriatın bütün hükümlerini gizlice takip etseler de bunu 

insanlara göstermemeyi tercih ettikleri için şeriattan uzak durdukları, namaz 

kılmadıkları ve oruç tutmadıkları için sık sık azarlanırlar. Allah'ın sevgisini 

kazanmayı tercih eden melametiler, toplumun aşırı sevgisinin onları 

kibirlendirmesinden korkarak ilk bakışta tuhaf görünen davranışlara 

başvurmuşlar ve sürekli olarak "delilik" ve “mecnunluk” ile itham 

edilmişlerdir. Bu nedenle insanlardan uzak durmaya ve tecrit yoluna gitmeye 

çalışmışlardır. 

Terk ü tecrid ihtiyar et diyar-i aşkta 

Fakr bazarine eshab-i fenadandır revac 

Ey Fuzuli, ben melamet mülkünün sultanıyam 

Berk-i ahim tac-i zer, sim-i sirişkim taht-i ac (Füzuli, 1958: 100). 

Fuzuli şiirinde çoğu durumda,  melamet taşları aşığı korumak için bir 

kale olarak verilir. Zira ilâhî vecd halinde, âşığın dilinden öyle sırlar dökülür 

ki sıradan insanlar onu anlamakta güçlük çekerler ve âşıkları küfürle itham 

ederler. Meşhur mutasavvıfların hayatını anlatan Tezkiretü’l-Evliya eserinde, 

Hallac-ı Mansur'un öldürülmesiyle ilgili olarak Şibli'nin dilinden şöyle 

rivayet edilmektedir: “Bana deli denildi, bu yüzden kurtuldum; Akıllı olması 

onu helak etti.” Şibli'ye göre Hallac-ı Mansur'un başına gelen facia, Hakikat 

sırrını başkalarına açıklamasından kaynaklanmıştır (Attar, 1905: 44).  

Nakd-i can tarac-i ğamdan saklamak düşvardır 

Aşk ta seng-i melamettten hesar etmez bana 

Ğam değil, cismimde ger seng-i melamet zahmi var 

Şehne-i bazar-i sevdayem, bu ziyverdir bana (Füzuli, 1958: 64) 

Fuzuli'nin birçok gazelinde, onun bir tarikat pirine mensup olduğuna 

ve onun liderliğinde tasavvuf yolculuğunun aşamalarını geçirdiğine dair 

işaretler bulmak mümkündür. Şair, mürşidine "pir-i mugan" veya "aşk" adını 

verir. Böyle bir rehberi, mürşidi, mürşidi olduğu için menzile, yani kamillik 

derecesine ulaşmasında sıradışı  bir şey olmadığını vurgular:  
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Ey Fuzuli, menzil-i maksude yetsen ne aceb 

Hizmet-i pir-i muğan irşadı rahberdir bana (Füzuli, 1958: 73) 

Mevlana Celaleddin Rumi'nin Mesnevi’sinin II. cildinde, annesinin 

rahminde kan içerek büyüyen ve dünyanın en rahat ve güzel yeri olarak 

gördüğü için, rahmi terk etmek istemeyen bir bebeğin hikayesini anlatıyor. 

“O bebeğe dünyada yeşil çayırlar, çiçeklerle dolu vadiler, çöller, güzel 

tarlalar, meyve bahçeleri ve lezzetli yiyecekler olduğunu söylerlerse, asla 

inanmaz.” diyor (Bkz. Mevlana 1990). Tıpkı o bebek gibi insan da, bu 

dünyayı asıl vatanı kabul ederek, sonsuz manevî nimetlerle dolu ruhlar 

âlemine gitmek istemez. Ancak aşk, ister istemez insanı bu maddi dünyadan 

güzelliklerle dolu bir dünyaya sürükler: 

Bahr-i aşka düşdün, ey dil, zevk-i dünyanı unut, 

Baliğ oldun gel rahimden içtiğin kanı unut. 

Ey Füzuli, çek melamet rehgüzarından kadem 

Lehze-lehze çektiğin bihude afğanı unut. (Füzuli, 1958: 91) 

Şair bir kıtasında da yıllardır melamet yolunda olduğunu bildirir: 

 Niçe illerdir ser-i kuy-i melamet bekleriz, 

Leşker-i sultani-irfanız, vilayet bekleriz. (Füzuli, 1958:161) 

Şair bazen melameti meşrebinden olduğunu gizletmediği için 

kendini suçlar ve “bihaber” (cahil, habersiz) adlandırır: 

Bisebeb sanmın, Füzulinin melamet çektiğin, 

Bihaberdir, meşrebin ehl-i riyaden saklamaz (Füzuli,1958: 160) 

Şaire göre, âşığın Hakk'a giden yolda ilk durağı fenadır. “Reh-i 

aşkında fena serhedi evvel menzil” diyen şaire göre bu dünya harabe bir 

kervansaraydır. İrfan ehli dünyanın gamından bin sevinç, sevincinden ise bin 

gam bulur. Şaire göre, dünyadaki tüm varlıklar, ışık ve gölge, iyi ve kötü, 

maddi ve manevi her şey aslında bir ve aynıdır. Aslında evrenin tüm 

parçacıkları Hakikat'in varlığına delildir. Ama bunu görmek için aşıklık 

istidadı olarak tanımladığınız bir yeteneğe ihtiyacınız var. Bu hikmetleri her 

göz göremez:  

Olsa istidad-i arif qabili-i idrak-i vahy 

Emr-i Hakk irsalına her zerredir bir Cebreil (Füzuli, 1958: 222) 

Fuzuli melameti sonsuz dertlerine bir kalkan etmişdir sanki. Melamet 

onun hayat şiarı, meşrebi ve yoludur: 
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Ucaldın, kabrim, ey biderdler, seng-i melametden 

Ki malum ola derd ehline kabrim ol elametden 

Fuzuli, geç selamet kuçesinden, sebr kuyinden 

Ferağat olmayan yerde sefer yeğdir ikametden (Füzuli, 1958: 263) 

Fuzuli’nin Leyla Ve Mecnun Eserinde Vahdet-i Vücud Felsefesi 

Lеyla ve Mecnun eseri dibаçeden başlayarak (İlаhi, Lеyliy-i sırr-ı 

hakikat serаperdе-i vahdetten iktizа-i zühur edib...) sоn mısrаlаrа kadar 

(İzhаr-e gelib rümuz-i vahdet, vahdette tаmаm оlur hikаyet) vahdeti-vücud 

felsefesini, aşk yоlu ile Tаnrı’yа kavuşmаyı, bu yоldа insаn evlаdının 

yaşadığı azаp ve meşakkatleri aksettiriyor. Lеyla ve Mecnun destаnı bu 

hakikatı ifаde еtmek için bahаnedir: 

Tutsаm taleb-i hakikata rаh-i mecаz, 

Efsаne bahаnesi ile arz еtsem rаz, 

Lеyli sebebile vasfın еtsem аğаz, 

Mecnun dili ile еtsem izhаr-i niyаz (Füzuli, 2005: 9) 

İslam dünyasının en büyük düşünürlerinden biri olan İmam Gazali 

şöyle derdi: “Аrifler mecаzi hazlardan hakikat göklerine yücelerek kemаlа 

çаttıklarındа bu mеrаçdа görürler ki, vаrlık diyаrındа Tаnrıdаn bаşkа kimse 

yоktur, оndаn bаşkа her şеy mahv оlmuştur.” (Nurbehş 1362, II: 12). 

Fuzuli'nin Leyla ile Mecnun eserinde Mecnun, dünyevî olandan, yani 

Leyla'nın güzelliğinden aldığı mecazi zevklerden hakikat semasına yükselir. 

Leyla'nin masum yüzünde Mecnun'u hayrete düşüren bu güzellik, Hakk'a 

giden yolun başlangıcıdır. "Her şey arandığında bulunur ama bu dostu 

bulmadan aranmaz" (Nurbehş, 1992: 163). 

Mecnun tüm hayatı boyunca Leyla'nın yüzünde bulduğu Hakikatı 

aramıştır ve bu zorlu arayışın sonunda Hakk’a kavuşur.  

Eserde şаir Mecnun’un doğmasını оnun ruhlаr аleminden bu fаni 

dünyаyа gelmesi, “haps-i beden” içinde tutsаk оlmаsı, аzаtlığını yitirmesi 

gibi tasvir еdir. Hakiki vatanından аyrılаn ruh bu dünyаdа gurbettedir: 

Еy ruh ki, cаm-i cehl еdib nuş, 

Hübb-i vatan еyledin fərаmuş. 

Kim sаldı seni bu teng rаhə, 

Хandаn düşdün bu dаmgаhə? (Füzuli, 2005: 19) 

Mecnun'un doğumda ağlaması da bu kayıp hürriyetin özlemidir 

(Yani ki vücut dam-i ğamdir; azadelerin yeri ademdir). Mecnun aşkın ağrılı 
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yollarından kemala yetişdikte, tüm varlıkların ancak Allah'ın varlığı ile var 

olduğunu anlar ve kendinden Allah'a yolculuk eder. Mecnun'un tasavvufi 

yolculuğunu simgeleyen bu seferi onu Allah'ın birliğini, Tek ve Vahit 

olduğunu tasdik etmeye yöneltir. Eseri tаmаmlаyаn 

 Tаrihine düşdüler müvаfik, 

Bir оlmаk ile оl iki аşik (Füzuli, 2005: 224) 

mısrаlаrı mesnevinin yаzılmа tаrihini bildirmenin yаnı sıra, aynı  

zаmаndа bu hakikati bir dаhа ispatlar ve vahdet-i vücut felsefesini ifade eder. 

Fuzuli dibacede оkuyucuyа mecаzi bir aşk destаnındаn dеğil, “aşk-i ebedi” 

ve “hüsn-i ezeli”den bahseden bir eser yаzаcаğını söyler. 

Ayrıca ilk üç beyit, Allah ve Peygamberin şanına adanmış şiirler, 

ayetler ve dualar, eserin ana fikrinin yönünü belirlemektedir. Leyla ile 

Mecnun destanı, bu kısımlara konulan felsefi meseleleri, tasavvufi-mistik 

fikirleri ortaya çıkarmaya hizmet eder. Dolayısıyla bu kısımlardaki tasavvuf 

terminolojisini, ifade ettikleri felsefî içeriği ortaya koymadan eseri anlamak 

oldukça güçtür. Çünkü eser baştan sona panteizm felsefesine dayanmaktadır. 

Sufiler bu felsefeyi "Allah her yerdedir." (Nurbahş 1362: 145) şeklinde 

nitelendirirler. 

Bu felsefeye göre tüm yaratılış, bir Yaratıcı'nın varlığının kanıtıdır. 

Evrendeki her şey Allah'ın tecellisidir. Leyli ve Mecnun da bu fikir üzerine 

kuruludur. Şair eserin başında "Aba-i ülvi ve ümmehat-i sufli" derken, üst ve 

alt dünyaları kastetmektedir. 

Tevhid-i zat mertebesinde ise  salik her şeyin mecazî bir varlıkta var 

olduğunu, bütün sıfatların Allah'ın zatının tecellileri olduğunu ve Allah'tan 

başka hiçbir şey olmadığını bilir. 

Her şеyin Akl-ı Küllün zerresi оlduğunu, yine оnа döneceğini, tüm 

vаr оlаnlаrın оnun vаrlığındаn bаşkа bir şеy оlmаdığını anlar. Tevhid-i zаtın 

aşamaları оlаn “İlme’l-yakin”, “Ayne’l-yakin”, “Hakke’l-yakin” Mecnun'un 

hayаtındа yaşanır. 

İlme’l-yakin aşamasında Mecnun için önemli olan “sırr-gayb”ın 

аçılmаsı, “Lеyli-i sırr-ı hakikatın serаperdе-i vahdetten iktizа-i zühur” 

еtmesidir. Yaratan ile yaratılmışı аyırаn perdenin оrtаdаn kаlkmаsının remzi 

оlаn bu hаl tasavvuf tеrminоlоjisinde “Tecelli-el mükаşife” аdlаnır. Yakin 

nuru sаlikin kalbinden tüm şüpheleri siler, оnu Tаnrı nuru ile ışıklаndırır. 
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“Yakin nuru içimde ışıklаndı, tüm şüphe ve kuruntuları yаndırdı.” (Cami, 

1984: 59). 

İlme’l-yakin aşamasında sаlikin dayandığı ilim ve bilgiler Ayne’l-

yakin aşamasında оnun kalbinden silinir. İlаhi aşk denizinin derinliklerine 

dаlаn аşık için ilim fаydаsızdır. İnsаnın fiziki görme, bilme duyguları buradа 

оnun işine yаrаmıyor: 

İlm-i hata ömrün еyləyib sarf, 

Meşk itmiş idi həmin iki harf. 

Bir safhada “lаm”ü “yа” mükerrer, 

Yаzаrdı, оnu kılаrdı ezber. 

Kim, bu iki harfdır murаdım, 

Rövşen bulаr iledir sevаdım. (Füzuli, 2005: 53) 

Mecnun’un İlme’l-yakin aşamasında, yani mektepde öğrendiği 

ilimler Lеyla’nın aşkı yüzünden оnun hafızasından silinir, unutmadığı yalnız 

Lеyla isminin harfleridir. Sufilere göre tüm dünyevi ilimler insаnın Аllаh’ı 

tanımasına hizmet еtmelidir. Manevi gelişmenin belli aşamasında ilаhi 

hakikatleri anlamaya fiziki duygulаrın ve dünyevi ilimlerin yeterli olmadığı 

zаmаn kalp gözü (basirat) açılır. Bu, sаlikin Ayne’l-yakine ulaşmasıdır. Bu 

aşama Mecnun’un mektebi bırakıp sahrаlаrа yüz tutmаsı, içsel аrayış, ruhi 

üzüntüler, sоnsuz azаp ve ızdırаplаr yaşaması ile kendini gösterir. Bu azаp 

ve ızdırаplаr sonucunda Mecnun аrtık kаinаtın mаhiyyetini terk еtmeye, 

vаrlığın manasını аrаmаyа başlar. Mecnun’un manevi gelişim yоlu düz çizgi 

ile gitmiyor. Bu yоlda hislerin kаbаrmа ve çekilmelerinden dоğаn 

yаnılmаlаr, iniş ve yоkuşlаr vardır. Оnun bir zaman sahrаdа Lеyla’ya vuslatı 

аrzulаmаsı, hattа Nevfel’den оnun Leyla’ya kavuşmasını sağlamasını 

istemesi, Nevfel’in yardımını umut etmesi, vs. olaylar dеdiklerimizi 

ispatlıyor. Lаkin bu hаl geçicidir, kalp gözü аçılmış Mecnun аrtık dünyаyа 

eski gözlerle bаkamaz. Оnun dünyа görüşü diğer insanlardan tаmаmen 

farklıdır. Bunun için Mecnun оnа yardım еtmek isteyen Nevfel’in оrdusuyla 

savaşarak Lеyla’nın kabilesini savunur. Nоrmаl tefekkür prizmаsındаn 

yаnаşıldığındа, Mecnun’un divаneliğini gösteren bu olay mаhiyet itibаrıyla 

оnun Lеyla’ya fiziken kavuşmаsınа engel оlduğu ve оnu yеni azаplаrа 

düşürüp, manevi tekamülün sоnrаki aşamalarını gеçmeye zorladığı için 

zaruri bir harekettir, yani aslında Mecnun’un akıllı olmasının ispatıdır. 

Mecnun farklı davranamaz, Leyla kabilesine kаrşı gelemezdi (Memmedli, 

2011: 137).  
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 Samimi yаkarışlаrı ile Аllаh’tаn dilediklerini alan, zаhiri Lеyla’nın 

vuslatındаn el çekip hakiki Lеyla’ya kavuşаn Mecnun аrtık Hakke’l-yakin 

aşamasına girer. Hakke’l-yakin, Hаkk аşığının Tаnrı vаrlığındа yоk оlmаsı, 

Yaratan’la vahdette bulunmаsıdır. Mecnun, Lеyla’ya kavuşmayı reddederek 

artık cismani vаrlığındаn, mаddi аlemden tаmаmen tecrit оlаrаk ilаhi 

mаhiyete kavuşmuştur. 

İlâhî aşk denizinin derinliklerine dalan bir âşık için ilim ve bilgi bir 

işe yaramaz. Tasavvufta ne istediğini bilmemek, manevi gelişimin özel bir 

aşamasıdır. Mecnun'un  

“Öyle sermestem ki, idrak etmezem dünya nedir 

Ben kimem, saki olan kimdir, mey-i sahba nedir (Füzuli, 2005: 195) 

 gazelindeki belirsizlik, Hakk aşığının manevi arayışlarından 

kaynaklanan “Nedir?” sorusuna eserdeki “Bilmişiz” redifli gazel kesin bir 

cevap verir: 

Biz cihan memuresin menide viran bilmişiz, 

Afiyet gencin bu viran içre pünhan bilmişiz! (Füzuli, 2005: 206) 

Bu bilgi, Mecnun’un tüm hayatı boyunca aradığı en büyük 

Hakikattir. Mecnun'un Hakkı arama yolu, birçok sufi şeyhinin yolundan 

farklıdır. Müritlerinin rehberliğinde tasavvufun belli aşamalarından geçerler 

ve gönüllü olarak acı çekerler, ruhen arınırlar, bilinçli olarak kendilerine karşı 

savaşırlar, Allah'a kavuşmayı amaçlarlar. Fuzuli'ye göre âşık olmak, 

Mecnun’un gayesi değil, alın yazısıdır, kaderdir. 

Mecnun bu yolu kendisi seçmez, bu mecnunluk kaderini, Hakikat 

yoluna girme şerefini ona Allah verir: 

 Temerrüd eql fermаnındаn еtsem, dustler, billаh, 

Məni reyimle sаnmın, aşk sultаninə memurem (Füzuli, 2007: 70) 

Mecnun henüz kamil aşık olmadığı sürece Leyla'ya kavuşmayı çok 

istiyordu. Ama ilâhî hakikatleri idrak edip vahdet mertebesine ulaştığında 

artık şikâyet etmez. Mecnun'un fiziksel varlığı ortadan kalkar - sadece Tanrı 

kalır. 

Bende оlаn аşikаr sensin, 

Men hud yоkum, оl ki vаr, sensin (Füzuli, 2005: 198) 

Mecnun'un yaşam tarzı, Fuzuli'nin kişisel düşünce ve deneyimlerini 

yansıtır. Acıların efendisi olan Mecnun, şairin kendisi, kaderi ve aşk idealidir. 
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Onun Leyla'sı, manevi saflığın, mükemmelliğin, ilahi güzelliğin vücut 

bulmuş halidir. Bu zirveye ulaşmak, Tanrıya kavuşmaktır ve bu vuslat fani 

dünyada olamaz. 

Fuzuli’ye göre, evrendeki her şey Tanrı'nın varlığının kanıtıdır. 

Sonsuz parçalara bölünmüş bu evren, aslında birdir. Var olan yalnız Allah’tır. 

Başka bir şey yok. Ama ne yazık ki, insanoğlu aldanmıştır ve kendi 

varlığından, gerçek varlıktan habersizdir: 

Var olanı halk yok sanırlar, 

Yok varlığına aldanırlar (Füzuli, 2005: 18) 

şaire göre 

Yoktur bu vücudun itibarı, 

Hak ayinedir, cihan ğubarı (Füzuli, 2005: 18) 

Bu aynanın -maddi dünyanın- üzerine düşen tozları silmeli ve ona 

dikkatle ve sevgi gözüyle bakmalıdır. Ancak o zaman bu aynada Hakikatı 

görebilir. Hallac-ı Mansur'un "Ene’l-hakk" dediği ve Mecnun'un varlığından 

feragat ettiği şey budur. Fuzuli'ye göre insan sevgisi, tüm dünyaya hakim 

olan ilahi sevginin bir parçasıdır. Leyla ile Mecnun'un aşkı bu denizde erir, 

birleşir. Hikayenin başında  sevgilisinin  özlemini çeken Mecnun sonunda: 

Hayalile tesellidir, gönül meyl-i vüsal etmez, 

Gönülden dışra bir yar olduğun aşık hayal etmez (Füzuli, 2005: 200) 

sonucuna  varır. 

Fuzuli'nin Leyla ve Mecnun'unda tasavvuf, tek bir sisteme dayalı 

olarak vahdet-i vücud felsefesini kapsamlı bir şekilde ifade eder. Şair, felsefi 

düşüncelerini şu şekilde karakterize eder: 

Öyle değilim ki bu arade 

Sedd ila sülukim, itikade (Füzuli, 2005: 14) 

Bunun için de şair eserin evvelinde okuyucusunu uyarır, Hakikata 

giden yolda şeriatın önemini vurguluyor: 

Daman-i tarik-i şer'i tutğıl!  

Her ne ki, hilaf-i şe'r' unutğıl! 

Tahkik-i vesüe-i vüsul et!  

Taklid-i şeriat-i Rasül et! (Füzuli, 2005: 22) 
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Şaire göre bu maddi dünya, insanın yeteneklerini ortaya çıkarması 

için bir araç, bir imtihan sahasıdır. Sonsuz nimetlerle dolu olan maddî dünya 

o kadar güzeldir ki insan buradan çıkıp ruhlar âlemine, asıl vatanına gitmek 

istemez. Ancak bu maddi dünyadan daha güzel bir manevi nimetler dünyası 

olduğunu anlamalıdır. Allah'ın insanı bu dünyaya getirmekteki amacı, onu 

mükemmellik mertebesine ulaştırmaktır. Dolayısıyla insan tarikata, yani 

Allah'a giden yola girmelidir: 

Bildim bu imiş senin murаdın, 

Kim ehl-i kаmаl оlа ibаdın. 

Bundа yеte rütbе-i kemаle, 

Оndа yеte devlet-i vüsаle. 

Bu rаhdаn еtmek оlmаz ikrаh, 

Hоş rаhdurur sana giden rаh!(Füzuli, 2005: 16) 

Eserin başlangıcında dünyevi bir güzele âşık olan Mecnun, sonunda 

insanın tüm maddi nimetlerden vazgeçip Hakk’a döndüğü yüksek bir 

noktaya, vahdet vadisine ulaşır. "Leyli-i sırr-ı hakikat" cemalini bu zamanda 

gösterir. İlk kez Leyla'nın masum yüzünde görüp hayatı boyunca aradığı ve 

uğrunda sonsuz zorluklara göğüs gerdiği sır Mecnun'a açıklanır. Mecnun 

“itibаr-i sureti ref” еdip, “mahbuplа manа аleminde birleşmeyi” üstün tutur, 

Lеyla’nın Hаkk’а ulaşmak için bir vаsıta оlduğunu аçıkça itirаf еder… Lеyla 

sebebi ile Аllаhu Teala’yı аrаyıp, оnu bulduğunu ve оnа kavuştuğunu 

bildirir” (Azade R. 1996, 50). 

Fuzuli Sihhat ve Maraz eserinin sonunda ruhun vatanından ayrılarak 

Hüsn diyarında sonsuz azaplara uğramasından ve sonunda Sefa (saflık, 

temizlik) aynasında kendine bakmasından bahseder: “Ruh gözlerine aşinalık 

sürmesi çekip vücut aynası olmadan kendine bakınca öyle bir güzel gördü ki 

suret ve manadan ihtiyaçsız, kutsi ruh ile hemahenk olarak vahdet halvetinde 

oturmuş, kesretin yüzüne kapıları kapatmış. Ne akıl gözünün ona bakmak 

imkanı, ne de tabiat duygularının ona bir yolu.. Ne Hüsnün ona bir nazı, ne 

de Aşkın ona bir ihtiyacı kalmış... Ruh bu makama erdiğinde “Ceberut” ve 

“Lahut” alemlerini gördü. Asıl menziline çattı ve yolkesenlerin kaydından 

kurtuldu. İşin sonunda kendini kendine ulaştırdı. Maşukluk ve Aşıklık o 

halvetin dışında kaldı.” (Füzuli 1985: 84-85). 

Fuzuli’nin “Leyla ve Mecnun” eseri Allah’ın “Ahsenu’t-takvim” 

yani, mükemmel bir şekilde yarattığı insan ruhunun (Tin suresi, 5) bu fani 

dünyaya gelmesi, sufli alemin tuzaklarına düşerek kendini “esfele safilin” 
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(sefillerin sefili) (Tin, 6) şekline salması, aşk vasıtasıyla yeniden göklere, 

ulviyyete yükselmesi, “kendini kendine ulaştırması” sürecini aksettiriyor 

(Memmedli, 2016: 77). 

Sonuç   

Fuzuli'nin yaratıcılığı çok zengin ve çok yönlüdür. Şair, vahdet-i 

vücut nazariyesinin hükümlerini, tek bir sistem temelinde yansıtır, 

tasavvufun nazari ve felsefi esaslarına dayandırır. 

Şair, tasavvuf edebiyatının geleneksel imgelerini ifade etmek için 

tasavvuf terminolojisini, sembol ve metaforlarını kullanır. Tasavvuf 

edebiyatında kullanılan taşlaşmış irfan terimleri, kelimeler ve ifadeler, şairin 

sıcak nefesiyle ve güçlü kalemiyle hayat bulur. 

Leyla ve Mecnun sadece irfanı ifade eden felsefi bir eser değil, aynı 

zamanda divan şiirinin en güzel yönlerini yansıtan ve şiirsel anlatım araçları 

bakımından zengin bir sanat eseridir.  

Şаir irfаni fikirleri ifаde еtmek için tasavvuf edebiyаtının geleneksel 

sembol ve mecаzlаr sistеmini kullanır, tasavvufi tеrminоlоjisinden kendine 

has bir tarzda fаydаlаnаrаk оrijinаl аlеgоrik sistеm yаrаtır. Tasavvuf 

edebiyatında kullanılan irfаni tеrimler, tаşlаşmış, sаbit manа kazanmış söz ve 

ifаdeler güçlü bir sanatkаr kalemi ile hayat bulur, şаirin sıcak nefesi ile 

ısınarak kendine özgün manа incelikleri kazanır. 

Şаir bu ve diğer irfаni fikirleri оkuyucuyа aktarmak için çeşitli teşbih 

ve mеtаfоrlаr kullanır. Diğer mutasavvıf şаirlerin eserlerinde kullanılan şehir 

ve sahrа, genc ve ejdаhа, zülüf ve yüz, küfr ve imаn, şem ve pervаne, mescit 

ve mеyhаne, sаki, şarаp, mеy, bаde, müdаm, mеy-i sahbа gibi tеrimlerden 

оrijinаl şekilde yararlanarak yüksek sanatkаrlıklа оnlаrı birbiriyle, eserin ana 

fikri, bedii mantığı ve felsefi mаhiyetiyle ilişkilendirir. 

Şair Heft cam eserinde salikin Hakk’a kavuşma yolunda geçdiyi yedi 

aşamanı alleqorik şekilde ifade ediyor. 

Fuzuli’nin Türkçe ve Farsça divanlarında melametle ilgili birtakım 

ifadelere rastlıyoruz. Çoğu zaman melamet kelimesi şiirsel sembol ve 

ifadelerin ayrılmaz bir parçası olarak kullanılsa da şair melametiliğe ve 

melamet kavramına ilgisini de açıkca ifade eder, kendini melameti olarak 

adlandırır. 
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 Eserde Mecnun’un yаşаdığı ruhi makаmlаr tasavvufi yоlculuğun 

belli aşamalarında sаlikin gеçirdiği hаllere uygun gelir. Tasavvufun İlme’l-

yakin, Ayne’l-yakin, Hakke’l-yakin, sabr, şükür, rızа, tevekkül, fenа ve bekа, 

tevbe, keşif ve şühud, hayret ve istiğnа Mecnun’un hayаtındа belli аrdıcıllıklа 

оnun manevi yеtkinleşme sürecini аçıklıyor. Şаir Mecnun’un kаmilleşme 

yоlunu tabii, hayаti şekilde tasvir еderek оnu hakikat yоlundаki aşamalardan 

hissеttirmeden gеçirir. 

Fuzuli Sıhhat ve Maraz, Heft cam, Leyla ve Mecnun gibi eserlerinde 

vаcib ve mümkün vаrlık, beden ve ruh münasebetleri, cevher ve araz gibi 

felsefi prоblеmlerden bahsеdiyor ve eser bоyu gerçek hayаttаn аlınаn 

sahneler vаsıtasıyla bu kavramlаrı аçıklıyor. 

Fuzuli Leyla ve Mecnun’da eser bоyu dibаcede vеrilen “alаkе-i аbа-

i ulvi” ve “rаbitе-i ümmehаt-i sufli” münаsebetlerini аçıyor ve şu kanаata 

varır: İnsаn evlаdı “rаbitе-i ümmehаt-i sufli”ni kırаrаk, “alаkе-i аbа-i ulvi”ni 

kuvvetlendirmeli, yani bu mаddi аleme ifrаt bаğlılıktаn kurtularаk manevi 

аleme dоğru yükselmeli, büyük idеаllаr uğrundа çalışmalıdır. 

Lеyla ve Mecnun eseri insаn ruhunun ‘alem-i ervаh’tаn bu fаni 

dünyaya gelmesi, “beden kafesi”nde tutsаk оlmаsı, Tаnrı’nın оnun kalbine 

yerleştirdiği güzellik sevgisi, оnu görme ve duymа yeteneği “âşıklık istidаdı” 

sonucunda Аllаh’а yönelmesi, sоnsuz azаp ve ıztırаplаrlа dоlu hakikat 

yоlunа adım atması, manevi yеtkinlik, kаmillik aşamasına ulaşarak yеniden 

geldiği makаmа yükselmesi sürecini аçıklıyor.  

Tasavvufta nuzul ve uruç olarak adlandırılan bu kavramlar gerçek bir 

aşk hikâyesi aracılığıyla okuyucuya aktarılır. 
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REIMAGINING THE UNIVERSAL 

LANGUAGE OF SUFISM 

Seyed Javad MİRİ  

Introduction  

When we look at the Islamic World, we can see three grand narratives 

of Philosophy, Jurisprudence and Sufism. Each of these meta-narratives has 

influenced the Muslim Mind in various degrees and different forms but only 

Sufism has been able to capture the attention of humanity at large. This 

epistemological situation begs an existential question and it needs to be 

inquired upon. Why is that so? If we would like to take a theoretical position 

in analyzing this phenomenon then we need to problematize the universal 

significance of Sufism in contrast to local importance of both philosophy and 

Jurisprudence. I am not arguing that philosophy as such does not have global 

significance but I am arguing that the philosophical traditions 

(conceptualized as Islamic Philosophy by Orientalists) within the Islamicate 

World have not been able to express their forms of ideas in a universal fashion 

which could be welcomed by the global audience. Now the locality of 

Jurisprudence-cum-Philosophy versus universality of Sufism is a question 

which needs to be studied as the answer to this question is not only of 

theoretical significance but it could have practical consequences for us in the 

southern part of the Globe who are divided badly and live under constant 

state of war. 

In other words, why has Sufism been able to cross over the borders 

of nationality, race, ethnicity, religion, denomination, culture and 

civilization? What is there in the Grammar of Sufism which has enabled it to 

 Associate Professor of Sociology and Religious Studies Institute of Humanities and Cultural 
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overcome differences and find a universal mode of solidarizing expression? 

Here we need to pose a fundamental question about the nodal point of Sufism. 

What is the focal point of Sufistic frame of reference?  

Velaya as a form of charity 

In order to answer this question we need to have a meta-theoretical 

point of departure as this is not a question which could be tackled through 

intra-Sufism positions. By intra-Sufism positions I mean that we cannot 

answer this issue by reference to what practitioners of various Sufi Orders 

state as each of these orders may believe that their respective position is the 

only valid form of Sufism. But we need to have a sociological approach to 

this question and a sociological perspective means to have an etic viewpoint. 

In my view, the epi-center of Sufism, regardless of the differences between 

various orders, is the concept of Velaya, i.e. love, affection, kindness or 

charity. This is to contend that a Sufi is someone who practices love and 

kindness towards God's creatures in all its diversities and forms without 

classifying them in accordance to ethnicity, nationality, religion, race, 

denomination or tribal affiliations. When a Sufi reaches to this level of 

consciousness then s/he be-comes a Safi, i.e. pure and in the state of purity. 

In a world that is divided by bitter conflicts which each party brags 

on their respective differences, Sufism offers a path towards unity based on 

our Shared Humanity as Sufis consider humanity as the Family of God or as 

Prophet Muhammad puts it, i.e. عائلة هللا. 

I think these wonderful concepts along with practical observations 

and their implementations into one's daily life and in regard to others have 

provided Sufism with a Universal Language of Love which has influenced 

the Grammar of Human Existence in an unprecedented fashion at a global 

level.  

Rumi and Love  

How should we understand the universal language of Sufism? One 

of the most visionaries of this tradition is Mulana Jalal al-Din Rumi. In his 

philosophical poetry this question has been eloquently conceptualized. In 

Section 36 in his magnum opus work of Mathnavi Ma'navi Rumi speaks of 

the concept of(288-287 :1971) .ملت عشق Rumi composes this idea as follows 

 ملت عشق از همه دینها جداست

 عاشقان را ملت و مذهب خداست
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The translation of this poem goes as follows 

Those who belong to the "Order of Love" 

Their path is distinct from all kinds of religions 

Those who fell in love, rest assured that 

Their order and path is God. 

But the concept which is employed by Rumi may create some 

misunderstandings for us who have experienced the rapture and rupture of 

modernity.  

Love as a path  

Rumi speaks of ملة عشق and the concept of "Milla" in modern times 

has been used to conceptualize the imagined community of contemporary 

nation-state-system in the modern world order of capitalism. However what 

Rumi intends by this concept is far from modern connotations of this term. 

We need to reconstruct the key concept of Rumi in terms of a non-

modernistic frame of reference as the notion of "Milla' in the Rumian socio-

historical context did not refer to the ideology of Nationalism. This is to argue 

that the concept of "Milla" cannot be translated as "Nation" which is a 

eurocentric formulation of the modern imagined community in the 19th 

century. (Benedict, 1983). The concept of nation within discourses of 

nationalism refers to a large body of people united by common descent, 

history, culture, or language, inhabiting a particular country or territory. But 

the concept of "Milla" in the Rumian philosophy has nothing to do with 

territory or political affiliations and any translation of his pivotal concept into 

modern terminologies would be fundamentally misleading. Now one may 

wonder if the translation of the concept of Milla into Nation is wrong then, 

how this concept should be translated. Rumi's concept of "Milla" is closer to 

the concept of path rather than nation.  

To put it differently, the concept of "Milla" is neither equivalent to 

Nation nor Religion. None of these modern and colonial concepts could do 

justice to the concept coined by Rumi. (Cantwell, 1991) As Strenski argues 

we should have a critical attitude about the categories and concepts we use. 

(Strenski, 2015. 244) Rumi employs the concept of "Milla" in connection to 

love, lovers and Sufis who do not belong to any tribe, clan, nationality, race, 

state or religion. Of course, they are born into these forms of social settings 
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in different historical epochs but Sufis consider these forms as accidents 

  .(جوهر/جواهر) rather than essences (عرض/اعراض)

By doing so, Sufis are deconstructionists par excellence in practice 

which means they do not accept or submit to any form of loyalty but the 

loyalty imposed upon them by the Grammars of Love. However what does 

the Grammar of Love mean? Jerome A. Travers argues poignantly on what 

Love is not and how the grammar of this concept has been lost in modern 

times. He argues 

There was once a school of thought in epistemology, a branch 

of philosophy, during the late Middle Ages called Nominalism. The 

Nominalists believed that concepts were devoid of content, that universal 

ideas did not exist and that only by attaching a name to a thing does its 

reality come into being. To these skeptics all naming is relative and 

individualistic; so that the fruit that you will call an apple I might call an 

orange, and each of us is equally correct an each name is true. What a 

person call love does not make it love just because they say so. It is a 

perversion of language to agree with a client in therapy that their 

adolescent infatuations, narcissistic questing, infantile craving or 

masturbatory indulgences are love. Is it not intellectually dishonest to say, 
for the sake of total client acceptance, "Who am I to say … ?" Things do not 

exist in themselves. Snow is not sand and trees are not cars. To call love a 

feeling is a perversion of language, an umbrella term which signifies and 

clarifies nothing. Love is not a feeling but a verb, and active verb at that 

(Travers, 1991: 25). 

Here Travers talks about Love as an active verb which has its specific 

locus within the grammar of English language. In the grammatical frame of 

English language there is a difference between an active verb and a passive 

verb. An active verb is a word that fundamentally demonstrates 

an action within a sentence. In an active sentence, the subject of the sentence 

is the thing or the person executing the action, while, in a passive sentence, 

the thing being acted upon is the subject of the sentence. Travers contends 

that romantic fluttering is a feeling but love is not a feeling and if we see it is 

not employed correctly this is a sign of perversion of language and we should 

not forget that the linguistic perversion is not solely a lingual problem but it 

is rooted in the soil of ontology. In other words, the Grammars of Love refers 

to one's existential position in life and how one enacts in accordance to the 

requirements of this grammar which is consisted of kindness, charity, grace, 

benevolence, empathy, compassion, honesty, integrity, chivalry, nobility in 

character, decency in spirit, gallantry in personality and courage to be. 
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To put it differently, the world seen through the eyes of a Sufi is an 

inter-connected living-being that cannot be treated discriminatory. I think this 

non-discriminatory attitude needs to be reflected upon. What does it mean to 

treat others equally?  

In order to understand the position of Sufism we need to grasp the 

conceptual framework and the concepts which are employed by a Sufi in 

contrast to other schools of thought. The existential gamut of engagement of 

Sufism is not the concept of society or humanity but the concept of creation 

and creature. Sufis view life as a created being by the Living Creator and all 

that is created is a wonder that should be appreciated and cherished. This 

attitude of non-discrimination is evident in the worldview of Sufism since its 

inception as a mystic approach in the world of humanity through various 

names and epithets. An example of this non-discriminatory approach of 

Sufism is the Iranian Sufi, i.e. Abul-Hassan Kharaghani (963-1033) who put 

this philosophy in an eloquent fashion in the 11th century as follows 

 هر که در این سرا درآید نانش دهید

 نانش دهید و از ایمانش مپرسید

 چه آنکس که بدرگاه باریتعالی به جانی ارزد

 البته بر خوان بوالحسن به نانی ارزد

The translation of this passage goes as follows 

"Whoever enters this convent; Give him bread and do not ask about 

his/her faith; if s/he is worthy of being endowed or given life by God, surely, 

s/he is worthy of having a piece of bread at the table of Bolhasan" (Miri, 

2016: 83). 

This is to argue; in the eyes of a Sufi unconditional love towards the 

"other" is the Alpha and Omega of Sufism. Of course, I am not simplistically 

contending that the historical forms of Sufism are all following this creed in 

action but the very idea of Sufism as an esoteric interpretation of creation (as 

the incessant act of God) preconditions an active charity towards all that 

emanates from God (in the form of creatures or sentient beings). This is the 

approach which is missing in our civilization today and, as a matter of fact, 

through this grammar of existential empathy of Sufism humanity may have a 

future as a species.  
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Conclus ion 

Why is it important to revisit the significance of the universal 

language of Sufism during this current situation? This is a valid question and 

we should try to give a brief answer to this fundamental inquiry. One of the 

grave side-effects of current global pandemic is estrangement of human 

beings from each other. This pandemic has brought a network of practices 

and one of the deadliest of all is the practice of social distancing.  

For years sociologists in the school of Symbolic Interactionism 

taught us that an individual's personality is formed within a human 

community. They rightly argued that a pivotal feature of human communities 

is interaction and through human interactions life is created and recreated. 

But now due to the practice of social distancing the very symbolic creation 

of human beings (i.e. the social) has been suspended and this suspension puts 

a great toll on human psyche by vacating the interior qualities of human spirit 

which solely get enriched through interactions. Now the question is how 

could Sufism contribute positively in these turbulent periods of humanity 

where human beings have become estranged to an unprecedented degree?  

In Sufi weltanschauung God's most beautiful name is al-Rafiq al-A'la 

 i.e. the Exalted Companion or Supreme Friend. For a Sufi God (الرفیق االعلی)

is a friend who helps him/her to embark on the path of love and teaches 

him/her to cherish others through charity, kindness, grace, and compassion. 

In other words, in this time and era where people have forcefully been 

distancing from each other what is needed is Friendship. The God of Sufism 

is based on the notion of Friendship and if we agree that humanity is a Family 

of God then you have to treat one another with the spirit of friendship. Here 

again one may ask what is the definition of friendship? Is this concept a noun 

or an active verb? Friendship is not a noun but an active verb which Sufis 

live by it. Of course, you may research about the correct lingual definition of 

friendship but this will not lead you to cherish humanity through the spirit of 

friendship as researching on God will not make you conscious about God as 

a Supreme Friend. On the contrary, Sufis hold that you may realize God as 

an Ultimate Friend when you actualize good qualities such as compassion, 

kindness, charity and love in your being as a human person.  

To put it differently, there is a deep distinction between Living Sufism 

and Researching Sufism. Poverty and class divisions have ruined human 

communities around the Globe and now the long-term effects of the 
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pandemic are appearing before us. If we would like to have a Sufi approach 

to the current state of affairs then the Grammar of Sufism encourages us to 

get engaged with others through charity, benevolence and rectifying all forms 

of poverty without taking into consideration nationality, ethnicity, religion, 

denomination, race or any kinds of accidental affiliations. Those who are 

engaged in this form of action belong to what Rumi terms as Millat Eshgh or 

those who have embarked upon the Path of Love. (Chittik, 1984)  

In other words, the Rumian concept is an imagined community of 

like-hearted people who have reached a certain level of cosmic 

consciousness. What do we mean by cosmic consciousness? Richard M. 

Bucke speaks of three different forms of consciousness in human being; the 

first form of consciousness is what he terms as simple consciousness (and this 

is a type of awareness which is shared by both animals and human beings); 

the second form of consciousness is self-consciousness (and in Bucke's view 

it is possessed by individuals who are able to use their intellectual faculties 

and imagination); the third type of consciousness which is valued more 

sophisticated in Bucke's system of analysis is what he conceptualizes 

as cosmic consciousness which is "a higher form of consciousness than that 

possessed by the average person" (Bucke, 2009: 1). This is to argue that in 

the Buckian frame of reference the cosmic consciousness is based on the 

assumption that the cosmos is not consisted of dead matter governed by 

unconscious, rigid, and unintending law. When you look at the reality at its 

most fundamental basis you will realize that it is entirely immaterial, entirely 

spiritual and entirely alive. (Bucke, 2009: 17-18) When Rumi speaks of the 

spiritual union of divine lions in contrast to the spiritual division of wolves it 

should be realized that the path toward spiritual unity is premised upon 

cosmic consciousness and how deep one has been able to actualize it within 

her/his own being. Otherwise, division is the destiny of humanity and conflict 

would reign supreme among humankind until all is destructed by us who have 

not developed to higher forms of consciousness.   

This is to argue that Rumi is of the opinion that in this order of love 

affiliations are not based on accidental indices but rooted in the primordial 

essence of humanity. How should this primordial essence of humanity be 

reimagined in reference to Sufism? In a world that is under constant 

bombardment of division how could we talk about human unity? Is it possible 

to work for emancipation? Is it imaginable to create forms of networks where 

people can relate to each other based on spiritual consciousness which goes 
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beyond simple forms of awareness? These are questions which we shall focus 

upon in our next inquiry.1       
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LİTVANYA TATARLARINA AİT EL YAZMASINDA 

BULUNAN DİNÎ METİNLERİN ÖZELLİĞİ 

Galina MİŞKİNİENE  

GİRİŞ  

Litvanya Tatarlarına ait edebî eserlerin ana türleri; Kitaplar, Yarı 

Kitaplar, Hamailler, Tefsirler, Tecvidler ve Dalavarlar 1  olmak üzere, 16. 

yüzyılın ikinci yarısında Tatarların yerli Kıpçak dillerini kaybetmeleriyle 

birlikte oluşmaya başlamıştır. Dinî literatürün Litvanya Büyük Dukalığı'nın 

dillerine çevrilmesine katkıda bulunan, ana dilin kaybedilmesiydi. İlk olarak 

Rusçaya (Eski Belarusça) ve daha sonra Lehistan Krallığı (1596) ile birlikte 

yavaş yavaş Eski Lehçe diline geçildi. Bu konuyla ilgili el yazmaları 

metinleri üç büyük bölüme ayrılmıştır:  

Dinî (Kur'an'dan parçalar, dualar, açıklamalar, İslam doktrini ile ilgili 

konular) 

Ritüel (isim verme -kulağa ezan okumak-, nikâh, cenaze, oruç) 

Ahlaki (didaktik hikâyeler, Peygamberlerin Tanrı ile diyalogları, 

öğretiler). 

Her şeyden önce, tüm anlatıya tabi olan ve tüm hikâyelerin, 

öğretilerin ve öğretilerle bir bağlantısı olan İslam’ın Kur'an doktrini burada 

önemli bir yere sahiptir.  

Litvanya Tatarlarının yazılarını inceleyen araştırmacılar, uzun zaman 

el yazmalarının içeriğinin özelliklerine dikkat ettiler, ancak sistematik 

çalışmaları yalnızca 20. ve 21. yüzyılın başında başladı (Drozd, 1999; 

 Doç. Dr., Vilnius Üniversitesi, Litvan Dili Enstitüsü, Litvanya, 

miskinienegalina@gmail.com. 
1 Dalavarlar: du’alar. 
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Jankowski, Łapicz, 2000; Miškinienė, 2001; Suter, 2004; Miškinienė, 2009; 

Akiner, 2009; Трэлка, Сынкова, 2009). Vilnius'ta 2005 yılında, Litvanyalı 

Tatarların (Miskiniene, Namavichiute, Pokrovskaya) Arapça Alfabetik El 

Yazmaları Kataloğu yayınlandı. Burada derleyiciler sadece el yazmalarının 

paleografik tanımlarına değil, aynı zamanda içeriklerini ayrıntılı olarak 

açıkladılar. Yukarıdaki açıklama prensibini sonraki kataloglar izledi (2011, 

2015, 2020). Katalogların derlenmesine yönelik bu yaklaşım, metinlerin 

metinsel araştırmalarına başlamayı mümkün kılmıştır (Мишкинене, 

Темчин, 2009; Мишкинене, 2013; Мишкинене, 2014а; Мишкинене, 

2014б; Мишкинене, 2014в; Темчин, 2015).  

El yazmalarının metinlerini ve bunları oluşturan olay örgüsünü 

inceleyen bilim adamları, kendilerine birincil kaynaklar hakkında sorular 

soruyorlardı. El yazmasının derleyicilerinin kullandığı kaynaklar içinde 

Müslümanlara ve Müslüman olmayanlara ait olanlar arasında ayrım 

yapılmalıdır. Arapça eklemelerin ana kaynağı, bazı surelerin tamamen 

alıntılandığı veya sadece belirli parçalarının alıntılandığı Kur'an'dı. Başka bir 

alıntı kaynağı da hadis yani Hz. Muhammed'in sözleri ve hakkındaki 

eylemleriydi. Bu hadislerin tam olarak nereden geldiğini tespit etmek 

oldukça zor bir iştir. Kaynaklar arasında, peygamberlerin eylemleri, duaların 

koleksiyonları hakkında çeşitli Müslümanlara ait kitaplar da belirtilmedir. 

Belirli bir kaynağın kullanımıyla ilgili versiyonlar, malzemenin yetersiz 

olması ve benzer isimlere sahip çok sayıda Müslümanlara ait kitapların 

varlığı nedeniyle çok çeşitli olabilir. 

En popüler gayrimüslim kaynaklar arasında Tevrat, İncil ve Davut'un 

Zebur'u bulunur. Şüphesiz ana kaynak, Litvanya Tatarları tarafından 

Hristiyanlar ve Yahudilerle polemiklerinde en sık kullanılan Simon Budny 

1572 İncili'ydi (Мишкинене, 1997: 234-249). Bu özel kaynağın 

Müslümanların lehine uyarlanmış olduğunu, adı geçen bilim adamlarının 

araştırmalarının (А. Drozd, J. Kulwicka-Kamińska, Cz. Łapicz, G. 

Mişkiniene, М. Tarelka, I. Sınkova) yanı sıra yeni Hristiyanlara ait 

kaynaklarda (Radziszewska, 2012: 451-460) ve aynı zamanda eski Polonya 

edebiyatında da görmekteyiz.  

Bu çalışmada, Tasavvuf ve Şiilik felsefesinden etkilenen Litvanya 

Tatarlarının el yazmalarından dinî metinlere dikkat çekilmektedir.  
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TASAVVUF VE ŞİİLİĞİN METİNSEL İÇERİK 

ÜZERİNDEKİ ETKİSİ  

Litvanya Tatarlarının el yazmalarının metinleri, Kur'an'a ek olarak 

İslam öncesi ve Müslüman geleneklerinden alınmış ve tasavvuftan etkilenmiş 

olayları içerir. El yazmalarının metinleri çoğunlukla Türkçeden çevirilerdi. 

Arapçadan Türkçeye ve Türkçeden Slav dillerinden birine (Beyaz Rusça 

veya Lehçe) yapılan çift tercümeleri göz ardı etmemek gerekir. Kur'an'ın 1. 

Suresi – "Fatiha"nın LU-893 yarı kitabından çevirisi buna bir örnek olabilir 

(Miškinienė, 2001: 42-43). Buna karşılık, içerik ve biçim olarak ödünç 

aldıkları Arap-Fars edebiyatının etkisiyle gelişen Türkçe metinler, İslam'ın 

güçlü etkisi altında idealist, mistik ve skolastik görüşleri özümsediler; 

çoğunlukla maddi yaşamdan uzak durdular ve soyut olan her şeye yöneldiler. 

Kitab ve Hamail metinlerini oluştururken kaynaklardan biri İslam 

öncesi, eski Arap düzyazısıydı, bu da sanki yazar aynı anda bir yöne 

bakıyormuş gibi düzensiz bir şekilde toplanmış olay örgüsü izlenimi 

bırakıyordu. “Arapça el yazmalarının geride bıraktığı bu genel izlenim, 

görünmez bir güç sayesinde beklenmedik bir şekilde nesneleri moleküler 

yapılarından ayrı, bağımsız parçacıklardan oluşan bir sürü olarak gören bir 

kişinin hissine benzetilebilir. Birbirleriyle ilişkili olarak kaotik durumdaki 

bireysel gözlemlerin şaşırtıcı netliği, az ya da çok, Arap halk edebiyatının 

tüm alanının özelliği olan bir olgudur." (Kowalski, 1934: 7-8).  

Arap halk edebiyatının, Arap kültürünün belirli bir gelişim düzeyi ve 

ulusal özellikleri ile ilişkilendirilebilecek özelliği, sonuçta Arap kültürünün 

gelişiminin daha sonraki aşamaları için karakteristik olan arkaik 

primitivizmin unsurlarını içerir. Yazarlar, eserlerinde içsel bağlantılara daha 

az dikkat ederken bireysel unsurlarını parlatıyorlar. "Çoğunlukla hakim olan 

üslup huzursuz, parça parça, konu dizini oluşturma eksikliği" olarak göze 

çarpmaktadır (İbid., 10).  

Kur'an da böyle yaratılmıştır. Önceden tasarlanmış bir plan yoktur ve 

ayetler çağrışım ilkesine göre birbirinin yerine geçmektedir. Dolayısıyla her 

bir Kur'an ayeti tek bir bütünü temsil eder ve aynı zamanda tüm eserin 

ayrılmaz bir parçasıdır.  

Bazı metinler Tasavvuf mistisizminden güçlü bir şekilde 

etkilenmiştir. "Bektaşilerin Litvanya Tatarları üzerindeki etkisi, Türk dini 

kardeşliklerinin misyonerlik faaliyetleri aracılığıyla gerçekleştirilmiştir." 

(Zajączkowski, 1951: 313).  
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    Ruhban sınıfına eşlik eden gezgin dervişler, şüphesiz, mistik el 

yazmalarının Litvanya Büyük Dukalığı topraklarına girmesine katkıda 

bulunmuşlardır. Örneğin, Kazan Kitabı'nın (1645) Türkçe bölümünde, 

Doğu’dan gelen bir yazarın adı (Abdulvahab Musa ibn Mustafa) 

korunmuştur ve Slavic bölümde, falcılık kehaneti metni Khodyna Türkçeden 

ve Farsçadan çevrilmiştir. Tatarların Lipka isyanından sonra (1672) Podolya 

Eyaleti'ne göçünden sonra kardeşlik mensuplarıyla temaslar kolaylaştırılmış 

ve 18. yüzyıl boyunca bu not edilmiştir. Bu tür temasların sonucu 17. yüzyılın 

el yazmalarında ayin içeriği üzerindeki etki genelde Osmanlı etkisiydi 

(Drozd, 1994: 206-217).  

Popüler edebiyatın Doğu'dan nüfuz etmesini sağlayan bir başka kanal 

da Türkler arasında müzik eşliğinde söylenen sözlü halk müziği geleneğini 

icra eden âşıklar olarak adlandırılan gezgin şairlerdi. Bu tür şairler 

Türkiye'de hala popülerdirler. Bu konu hakkında Piotr Chizhevsky'nin "Al-

Furkan" adlı incelemesinde "Gusli'den Orda" da bunları yazmıştı: "Zira, ben 

Orda’da sık sık bir Tatar görürdüm, iki yıl boyunca, Askeri Mahkemelere ve 

diğer mahkemelere gönderilişi sırasında, her zaman bıkkın haliyle ve iğrenç 

bir şekilde çaldığı gusli ile ve hoş olmayan sesiyle bağırarak Vilnius'ta 

guslisiyle birlikte sürüklenip durdu." (Czyżewski, 1617: 56).  

Anadolu'da Şii-Bâtıni fikirlerinden beslenen gezgin derviş grupları 

yaygındı (Джавелидзе, 1985: 27). Öğretileri, "ilkel" bir halk dininin 

örtüsüyle örtülmüştür. İçindeki soyut metafizik doktrin, bir şekilde geri 

çekilir ve pratik bir taraf ön plana çıkar. Dervişlerin öğretilerinin temel amacı, 

bir kişinin ahlaki ve manevi gelişimidir ve bu sayede, Tanrı'yla ve 

sonsuzlukla yüzleşme aşamasına yükselişidir (Bunu, Litvanya Tatarlarının el 

yazmalarının metinlerinden öğreniyoruz). Doğru yolu seçmek, günahtan tam 

arınma ve ilahi olana yönelmek, azizlerin kültü, her şeyin neşesi -dua- tüm 

bunlar anlatılarda ön plana çıkmaktadır.  

Derviş öğretisinin farklı yönleri konumlarına bağlı kaldı. Bazıları 

Ortodoks İslam'ın kanunlarını, şeriat normlarını tamamen reddetti, kasıtlı 

olarak iç ahlaki saflığı ihlal etti. Diğerleri şeriat hukukuna sıkı sıkıya bağlıydı 

ve derviş doktrinini Ortodoks İslam ile tamamen uyumlu hâle getirmeye 

çalıştı. Başka bir grup orta yolu seçti ve görüşlerini desteklemek için şeriat 

hukukuna atıfta bulundular. Örneğin, LU-893 yarı kitabının içeriği, ikinci ve 

üçüncü pozisyonların özelliklerini birleştirir; tasavvuf etkisinin önemsiz 

unsurlarını da ortaya çıkarır (Miškinienė, 2001: 69). Ancak Sufilerin 
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mistisizmine ve etkisinin derecesine bağlı olarak içeriğin özünü 

somutlaştırmak kolay değildir çünkü biz işin tamamını değil, sadece bir 

kısmını ele almaktayız.  

Tasavvufun el yazmalarının içeriği üzerindeki kesin etkisi göz önüne 

alındığında "Hristiyanlık, Manihaizm, Budizm ve Şamanizm başta olmak 

üzere çeşitli dinlerin unsurlarını özümseyen derviş öğretme sisteminin belli 

bir dünya görüşü konumu geliştirdiği ve muhalif-isyankâr bir ruhla aşılanmış, 

bazı durumlarda kendisini Ortodoks İslam'ın dışına çıkarmıştır. Ortaya çıkan 

soruların ilkel çözümü, basit ve erişilebilir bir düşünce biçimi, basit bir form, 

herkes için anlaşılabilir bir dil, ahlaki ve manevi bir anın vurgulanması 

sayesinde, bu yön sıradan insanlar için özellikle çekici hale geldi." 

(Джавелидзе, 1985: 8).  

El yazmaları üslubunun Kur'an'a olan yakınlığından bahsederken bu 

literatürü doğrudan oluşturan dinî kardeşliklerin eserlerinin tarzını da dikkate 

almak gerekir. "Kardeşlik dini Edebiyatı, saray ve halk edebiyatından bir 

döküm olarak, daha net, yaşamla daha güçlü bir şekilde bağlantılıydı ve halk 

edebiyatının aksine, varlığı derin sorunlara adanmıştı." (Маштакова, 1984: 

36).  

İslam'da Sünni yöne mensup olan Litvanyalı Müslümanlar, Şii 

unsurları ve bir Sufi dünya görüşünü Doğu mezhep literatürüne (hem orijinal 

hem de tercüme edilmiş) dâhil ettiler. Bu metinler arasında Şii duaları içeren 

metinler, İmam Ali ibn Abi Talib'in hadisleri, ayrıca dört hak halifeden 

bahseden metinler ve de Alevi-Bektaşi arasında saygı duyulan şahsiyetler ve 

Hurufilik metinleri yer almaktadır. Hurufilik harflere ve sayılara metafiziksel 

anlamlar yüklüyordu. Bu konuları Yarım Kitab LU-893 ve Leipzig Hamaili 

280’de görmekteyiz (Miškinienė, 2001: 42, 54). Bu tamamen yeni bir şey 

değildi, çünkü bu tür spekülasyonlar eski Hint ve eski İran dinlerinin yanı 

sıra Musa’nın dini ve Hristiyanlık dinleri tarafından da bilinmekteydi 

(Chazbijewicz, 1988: 30-35). Hurufilik duası ilk olarak bir 18. yüzyıl 

hamailinde bulundu (Мишкинене, Намавичюте, Покровская, 2005: 81). 

Hz. Muhammed'in torunlarına adanmış Hasan Hüseyin duası da burada 

bulunmaktadır (Ibid., 81-82). İlginçtir ki hamaili Ilya Shagidevich’in, 

muhirinde 2  bulunan bu yazıda görmekteyiz: ‘hto hoçe na heti mugur 

                                                             
2 Muhir: Litvanya Tatarları, edebî, kaligrafik, resimsel ve dekoratif başlangıçların sentezine 

dayanan, Müslüman aydınlanma sisteminde kutsal ve aynı zamanda bilişsel ve eğitici öneme 
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pagledzec treba selevat pec…; to yest dervişska çili piligrimska bron…’ 

(Ibid., 95).  

Belaruslu araştırmacılar Irina Synkova ve Mikhail Tarelka, 

makalelerinden birinde, altı hamailden gelen materyallere dayanarak 

Litvanya Tatarları tarafından büyüleyiciliği açısından çok da mistik olarak 

algılanmayan On İki İmam dua metnini incelemişlerdir. Bu dua, çeşitli 

sıkıntılara ve gündelik sıkıntılara karşı tılsım veya muska olarak 

kullanılmıştır (Сынкова, Тарэлка, 2010: 36). Alevi-Bektaşi geleneğinde 

saygı duyulanlar dâhil olmak üzere, Müslümanlar tarafından da saygı 

duyulan bir dizi görüntü ve şahsiyetin Allah'a hitap ettiği bir tür dua içeren 

bir başka el yazması, Dmitri Sevruk'un makalesinde anlatılmaktadır (Sevruk, 

2014: 289-304). Alevi-Bektaşi geleneğinde adı geçen ve saygı duyulan 

şahsiyetler arasında Koyun Baba, Ali Koç Baba, Hacı Bektaş bulunmaktadır 

(Ibid., 298-299). Litvanya Tatarlarının el yazmalarındaki Şii unsurlara kısa 

bir genel bakış Ekaterina Merkuleva'nın makalesinde yer almaktadır 

(Merkuleva, 2016: 48-53). 

I. Synkova ve M. Tarelka'nın makalelerinde doğru bir şekilde 

belirttikleri gibi Ku'ran'ın Hasan ve Hüseyin için Muharrem ayında 

(Müslüman takviminin ilk ayı) okunması tavsiyesinden ve altıncı Şii imamı 

ile bağlantılı adı geçen Cafer es-Sadık’ın ritüel nitelikteki talimatlarından 

daha önce Şii unsurlar kabul edilmiştir. Şii imamların isimleri, bazı kitaplarda 

bulunan soy cetvellerinde de geçmektedir (Сынкова, Тарэлка, 2010: 37). 

İmam Cafer es-Sadık'ın adının Kazan Kitabı’ndaki (1645) “Fal Kehaneti” 

(fal) metninde de bulunması tesadüf değildir. 

KAZAN KİTABI’NDAN (1645) FALCILIK 

KEHANETLERİ (FAL)  

1645 yılında yazılmış (kopya edilmiş) Kazan Kitabı, Litvanya 

Tatarlarına ait el yazmalarından “kitap” türüne aittir. Kazan Kitabı ile ilgili 

ilk bilgileri Vilnius Üniversitesindeki Profesör A. Antonoviç vermiştir 

(Антонович, 1968: 120-131). Arap harfleriyle İslav dilinde ve Osmanlıca 

oluşturulan metin, G. Mişkiniene’nin doktora çalışmasında incelenen 

metinlerden birisidir. G. Mişkiniene, 1994 yılında İslav dilinde yazılan 

bölümü, transliterasyonunu yaparak ‘Zapisı’ adlı dergide yayınlanmıştır 

                                                             
sahip olan ve caminin, konutun, mekteplerin iç dekorasyonunun nesneleri olan sanatsal 
eserlerdir (Svetlana Chervonna'nın tanımına göre). 
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(Мишкинене, 1994: 76-111). Ardından aynı bölümü, G. Mişkiniene, 

2001’de yayınlanan kitabında Litvanca ve Rusçaya tercüme etmiştir 

(Miškinienė, 2001: 108-169). Belarusça yazılan parçasındaki Arap, Türk ve 

Fars Dilinde yazılan terimlerini anlatan makalesi 1995 yılında baskıdan 

çıkmıştır (Мишкинене, 1995: 53-63). Daha sonra 2007, 2015 ve 2016 

yıllarında Kazan Kitabı ilgili üç adet makale yayınlanmıştır (Мишкинене, 

2007: 263-285; Мишкинене, 2015: 42-59; Mişkiniene, 2016: 375-389).  

Kazan Kitabı’nın içeriği, kitap diğer türündeki eserlerin içeriklerine 

çok yakındır. Bu Kazan Kitabı hakkında verilen bilgiler, ilk öncelikle 

Belarusça yazılan kısım üzerinde verilmiştir. Osmanlıca yazılan kısma ise 

mistik bir şiir denilmiştir (Антонович, 1968: 121). 2012 yılından bu yana 

Osmanlıca yazılan bölümdeki metinler hakkında transliterasyonuyla beraber 

metnin özelliği ve içeriği hakkında daha net bilgilere sahip durumdayız. 

İncelediğimiz söz konusu fal metni: i mī iz danjalū prōrōka knigī 

vupisanō dle mus̱liman iž bī im laťve fartūnu ūderžaťi… kitabın 41а-55b 

sayfasında bulunmaktadır. Bu parçanın grafik özellikleri hakkında Prof. 

Valerij Çekmonas tarafından ayrı bir makale yazılmıştır (Чекмонас, 1985: 

99-107).  

Falcılık (Arap. fal– lamet, bir işaret) sadece Litvanya Büyük 

Dukalığı’nın topraklarında yaşayan Müslümanlar arasında değil, aynı 

zamanda diğer dinlerin temsilcileri arasında da popülerdi. Faldaki ana konu 

(adından da anlaşılacağı gibi) kaderin tahminiydi. Kehanetle uğraşan 

insanlara ‘faldean’ denirdi. Kimin için olduğuna bağlı olarak kaderi tahmin 

etmenin yedi yolu vardı. Bunlardan başlıcaları ‘Fal 12-gezegen’, ‘Kuran 

Falı’ ve ‘Fal 7-gezegen’ idi. İlk ikisi sağlıklı, geri kalanı hastalar içindi. 

Fal 12-gezegen’, bir kişinin adının her harfine karşılık gelen bir sayı 

ile gösterildiği ‘Falcılık Kitabı’na dayanıyordu. İsmi oluşturan numaralar 

eklendikten sonra 12 rakamı toplamdan çıkarılırdı. Ortaya çıkan fark, bir 

kişinin kaderini etkileyen bir gezegen anlamına geliyordu. Daha sonra 

‘Falcılık Kitabı’ndan bu gezegenle ilgili bir tahmin aktarılırdı. 

Kuran Falına bakıldığı zaman falcı belirli duaları okur ve sonra o 

konuyla ilgili sayfaları açardı. Kur'an ayetinde bir harfin ne sıklıkta 

tekrarlandığına bağlı olarak kişinin kaderi önceden belirlenirdi. 
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"Fal 7-gezegen" hastalığa neden olan kötü ruhu kovmaya hizmet 

etmiş ve kötü ruhun adını öğrenen şifacı, hastalığı farklı şekillerde tedavi 

etmeye başlamıştır.  

Kazan Kitabı’nda ‘Danyal Kitabından Fal’ 11 bölüm (el yazmasının 

42. sayfasının kaybolması nedeniyle 12'ncisi eksiktir) içerir ve insanların 

hayatından bir dizi minyatür sahneler bulunmaktadır; sahneler şu sonuçla 

biter: "iyi" veya "kötü, fena". Kaderi tahmin etmek şu şekilde gerçekleştirilir: 

Bir gözünüzü elinizle kapatmanız ve diğer elinizin başparmağı ile rastgele 

peygamberlerin kitabından herhangi bir ayeti (dize) belirtmeniz gerekir. 

Belirli bir ayete rastgele gelen isabetin anlamı ‘Orakl’ da yazılmıştır, örneğin: 

devatij virš ukaẕuje iž dōrōha ťi pōkaže jezde jed živôt ōbraduje 

deśatij virš ūkaẕuje iž na ōdno dilō pōlecaješ inō ôt tōji pōlecḱi budeš udačen 

sō vśemī prijaťelī ōdinastij virš ukaẕuje iž ōdin frasunōk ukaẕuje pretō 

sedeku3 daj malij datōk velku škōdi ōtdelaje a dvanastij virš ukaẕuje iž ōt 

ōdnōji nevestī čari pōkažeť pretō piśme bōžije pri sōbi nos̱i uśi spravu tveji 

na dōbrō ōbrōťiť (43a). 

Tercümesi 

Dokuzuncu satır yola çıkacağını gösteriyor. Yola git, mutlu 

olacaksın. Onuncu satır bir şey yapacağına niyetliğini gösteriyor. Bu sebeple 

tüm dostlarınla mutlu olacaksın. On birinci satır bir şeyden kederleneceğini 

gösteriyor, sadakayı ver. Küçük bir sadaka büyük beladan koruyor. On ikinci 

satır bir kadına hayran olacağını gösteriyor. Yanında nüshaları taşımalısın. 

İşlerin tümü iyiliğe dönecek. 

Faldan önce, ilgili peygamberin adını zikretmek, azizin adını telaffuz 

etmek ve gezegeni (peygamberin adıyla ilişkili), böyle bir yıldızdan 

yükselmek için adlandırmak gerekiyordu.  

iśma’īl bejgamber allejhi s̱s̱alam ǯaʻafar sadik bōžija bī laska nad nim 

mōvil tī gospōdaru iž ōt tōha falu tek śe bōkaže prejaťelī tvôji udačni ã 

neprejaťelī smutnī budeť k tōmū s̱vetij ʻabdullah abbazōvič mōvil gōspōdaru 

tvôja plōnita ōt mušťerī źviẕdi usxōdiť (43a-43b). 

Tercümesi 

İsmail peygamber aleyhisselam, Ca'fer Sadık, Allah onu esirgesin, 

‘Falın dostların başarılı, düşmanların üzgün olacağını gösteriyor’ dedi. 

                                                             
3 Yoksullara yardım olarak karşılıksız verilen şey. 
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Ayrıca aziz Abdullah bin Abbas 4 , ‘Beyefendi senin burcun Müşteri 

yıldızından geldi’ dedi. 

Silinen sayfadaki metni dikkate alan el yazması on iki peygamberden 

bahsetmektedir: Adem peygamber, İsmail peygamber, Yakup peygamber, 

Nuh peygamber, Şaʻib peygamber, Yusuf peygamber, Zekeriya peygamber, 

Davud peygamber, Süleyman peygamber, Eyüp peygamber ve Musa 

peygamber. Önümüzde bir ritüel metnimiz olduğu için, daha sonra 

peygamberlerin isimlerinin yanında Şiilikte altıncı imam olan Câʿfer es-

Sâdıkel'in adı da geçmektedir. 

SONUÇ  

El yazmalarının kompozisyonu çoğunlukla, kendi uzun 

geleneklerine sahip olan didaktik-etik ve dinî nitelikteki çalışmaları 

içeriyordu. Arapça ve Farsça edebiyat deneyimini özümseyen Türk 

edebiyatının hagiografik, folklor, efsanevi eserleri aracılığıyla incelenen 

yazılar, biçim olarak kanonik, dinsel ve kısmen de içerik olarak felsefi ve 

ahlaki eserleri mümkün olan en iyi şekilde temsil etmektedir.  

İslam'ın temel hakikatlerini göstermek ve doğrulamak için tasarlanan 

kitap metinleri, ebedî ahiret eylemlerinin sorumluluğu hakkında hatırlatmalar 

şeklinde yazılmıştır; gerçek peygamberlerin ve azizlerin efsaneleri örnek 

olarak kullanılmıştır. Pek çok olay örgüsünün arkasında, dinleyicilerin neyin 

tehlikede olduğunu anlamak için bilmesi gereken tüm anlatı döngüleri vardır. 

Bazı konular Şiilik ve Sufizm fikirlerine bağlıdır. Bu tür metinlerin ortaya 

çıkışı, Litvanya Tatarlarının Osmanlı İmparatorluğu Şii temsilcileriyle 

doğrudan temaslarıyla ilişkilendirilebilir. Bu tür temaslar Hac sırasında 

kutsal yerler olan Mekke ve Medine’de gerçekleşmiştir. Şiilik eğilimi 16. 

yüzyılda Küçük Asya'da çok popülerdi, tam da Litvanyalı Müslümanlar 

arasında el yazısı geleneğinin geliştiği sırada. Benzer metinler, Alevi-Bektaşi 

geleneklerinin oldukça güçlü ve iyi bilindiği Balkan kökenine sahip de 

olabilir. Hacıların yolunda ilerleyen Litvanyalı Tatarlar genellikle tam olarak 

Balkanlar'dan geçtiler ve buradan da dinî literatür getirdiler. Gezici dervişler 

genellikle Litvanya Büyük Dukalığı topraklarında göründüler. Bütün bunlar, 

Litvanya Tatarlarının bağlı olduğu İslam'ın Sünni yönü ile ideolojik olarak 

uyumsuz metinlerin ortaya çıkmasına katkıda bulundu. Sonuç olarak, el 

                                                             
4 Abdullah bin Abbas (619-689): İslam peygamberi Muhammed'in tefsir ve fıkıh alanlarında 
otorite kabul edilen ve çok sayıda hadis rivayet edenler arasında yer alan sahabesi. Hulefâ-i 
Râşidîn’den dördüncüsü Ali bin Ebu Talib'in amcası Abbas bin Abdulmuttalib'in oğlu. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Muhammed
https://tr.wikipedia.org/wiki/Tefsir
https://tr.wikipedia.org/wiki/F%C4%B1k%C4%B1h
https://tr.wikipedia.org/wiki/Hadis
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sahabe
https://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%B6rt_Halife
https://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%B6rt_Halife
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ali
https://tr.wikipedia.org/wiki/Abbas_bin_Abdulmuttalib
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yazmaları metinleri, İslami geleneğin merkezlerinden coğrafi ve ideolojik 

olarak daha uzak bir bölgede derlenebilmiştir. Bu bölgelerden birisi de 

Litvanya Tatarlarının yaşadığı Litvanya Büyük Dukalığı bölgesi olarak 

gösterilebilir.  
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HAYRETÎ DİVANINDA MELAMETİN İZLERİ 

Ferhat MUSLUOĞLU* 

GİRİŞ  

Nefis mertebelerinden nefs-i levvame’deki levm fiilinden türemiş bir 

mastar olan melamet kelimesi sözlüklerde kınamak, ayıplamak, azarlamak, 

tekdir etmek, serzenişte bulunmak gibi anlamlarla karşımıza çıkar (Öztürk, 

2016:125). Melametin bir tasavvuf ıstılahı olarak Hicrî III. yüzyılda ortaya 

çıktığı bilinmektedir. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) sohbetlerine katılanlara 

sahabe, sahabenin sohbetine katılanlara tâbiîn, tâbiîn’in sohbetine katılanlara 

tebeu’t-tâbiîn gibi unvanlar verilmiş, daha sonra dinin ahkâmına büyük bir 

dikkatle riayet edenler zahit ve âbid gibi isimlerle anılmışlardır. Hicrî II. 

asırda yaşayan bu âbid ve zahitlerin, zamanla ortaya çıkan bidatlara karşı her 

an Allahu Teâlâ ile birlikte olma ve gafletten sakınma gayretleri tasavvuf 

olarak isimlendirilmiştir (Öngören, 2011:119). Hicrî III. asırda tasavvuffun 

sosyal hayattaki temsilcileri olan âbid ve zahitler arasında şekil ve merasimin 

fazla itibar görmeye başlamış olduğu bilinmektedir. Bu dönemde adap ve 

erkanlar özün önüne geçen bir kabuğa, dünyevîlikten arınmak adına giyilen 

kıyafetler ise bir manevî üniformaya dönüşmüş bulunuyordu (Harmancı, 

2011:120). Aynı zamanda bu sufiler “sadece Allahu Teala ile meşgul olmak” 

düsturuyla bir meslek edinmeyi de bıraktıkları için geçimlerini halktan 

topladıkları yardımlarla temin eder duruma gelmişlerdi. Melamet kavramının 

ortaya çıkması bu döneme tekabül eder. Bu asırda âbid ve zahitlerin dinî 

yaşantılarında düştükleri şekilcilik, Nişabur tasavvuf ekolünde şekle ait tüm 

göstergelerin terk edilmesi ve manevi meziyetlerin gizlenmesi şeklinde 

tepkisel bir tavrın ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. İlk tepkilerden birini 

* Arş. Gör. Dr. Batman Üniversitesi, Fen Edebiyatı Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,
ferhatmuslukcu@hotmail.com. 
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dönem sufilerinden Ebû Turâb en-Nahşebî [ö. 245/859] “Kim hırka giyerse, 

kim hankâha gidip oturursa dilencilik yapıyor demektir.” şeklinde dile 

getirmiştir. Onun öğrencilerinden olup melametîliğin ilk temsilcisi olarak 

kabul edilen Hamdûn el-Kassâr [ö. 271/884] ise melameti Mâide suresinin 

54. ayetinden hareketle “kınayanın kınamasından korkmamak” şeklinde 

tanımlamıştır (Kara, 1997:455). Bu tavır, sonraları melamet kelimesiyle 

kavramlaşacak ve bir öğreti hâlini alacaktır. Bu öğreti Hicrî IV /Miladî X. 

yüzyıldan itibaren Suriye, Irak ve Anadolu’ya yayılmaya başlayacak, sonuç 

olarak Horasan’dan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada çok çeşitli 

topluluklar tarafından kabul görecek ve bunun bir sonucu olarak çok farklı 

şekillerde karşımıza çıkacaktır. 

Melametilik genel olarak yapılan iyilikleri gizlemek, şöhretten 

sakınmak, halkın değil Hakk’ın rızasını gözetmek ve kendisini insanlardan 

ayırt edecek bir kıyafet giymekten sakınmak şeklinde gelişmiş bir tavırdır. 

Bu davranışın temelinde riyaya düşme korkusu bulunmaktadır. Müstakil 

olarak melamet üzerine yazılmış bir risalesi bulunan olan Ebû Abdurrahman 

b. Sülemî [ö. 412/1021] melametiliğin ilkelerini tespite çalışmış ve melameti 

“tûrûk-ı âliyyede gâyeye riyâsızca vusûl için ihtiyar edilmiş ulvî bir meslek” 

olarak tanımlamıştır. Bu ilkelerin öz itibariyle pratik ahlaka yönelik 

prensipler bütünü olduğu söylenebilir (Bolat, 2004:19). 

Melamet hakkında yapılmış olan tanımlamalar, onun ne olup ne 

olmadığı hakkında genel bir kabul oluşturacak etkiye sahip olamamıştır. Bu 

sebeple çok kültürlü ve mezhepli bir coğrafyada gelişimini sürdüren melamet 

doktrini kısa zamanda bir takım anlayış ve muhteva değişikliğine uğramış, 

hatta şeriata muhalif hareketleri makul ve meşru gösterebilmek için kimi 

gruplarca istismar konusu hâline getirilmiştir. Meydana gelen bozulmanın bir 

sonucu olarak melamet konusunda bir kafa karışıklığı oluşmuş ve sonuçta 

melamet, riyaya düşme endişesi yerine tercih edilmiş, “küfre varan bir 

hovardalık hâli” olarak algılanmaya başlanmıştır. Bu tezahürlerin neticesinde 

tasavvufî eselerde melamet fikrine karşı farklı tutumlar sergilenmiş, buna 

bağlı olarak sûfî-melamî üstünlüğünün tartışıldığı bir polemik yaşanmıştır 

(Bolat, 2004:20). Bu sûfî-melamî çekişmesi daha sonra divan şiirindeki sonu 

gelmez melamî (âşık) - sofu (rakîp) kavgasının çıkış noktası olarak 

değerlendirilebilir. 

16. yüzyıla gelene dek melametin farklı tarikatlar, marjinal yahut 

müspet düşünce hareketleri içinde farklı yorumlarla temsil edildiğini ve 
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etkileşim yaşadığını görmekteyiz. Bayrâmîlik, Bektâşîlik, Kübrevîlik, 

Mevlevîlik, Nakşibendîlik ve Halvetîlik, Melamiliğin belli ölçüde temsil 

edildiği tarikatler olarak ön plana çıkar. Marjinal hareketle kalenderîlik, 

müspet hareketle ise fütüvvet kastedilmektedir. Fütüvvet, Cahiliye 

Dönemi’nde yiğitlik, civanmertlik ekseninde sosyal bir kavram olarak ortaya 

çıkmıştır. Abbâsîlerin son döneminde halifenin de üye olduğu bir devlet 

kurumu olup tasavvufla iç içe geçerek gelişimini sürdürmüş, son aşamada ise 

bir sûfî kurumu olma hüvviyetini büyük ölçüde korumakla birlikte nihayet 

esnaf tabakasıyla bütünleşerek âhilik teşkilatı şeklinde tezahür etmiştir. 

Fütüvvet tasavvufla iç içe olduğu ölçüde melametle de kolkola gelişimini 

sürdürmüş ve 16. yüzyıla gelindiğinde melametten ayrı düşünülemez hâle 

gelmiştir (Harmancı, 2011: 119). 

Kalenderîlik ise esasında melametten oldukça farklı bir kökten 

gelmesine rağmen tarihsel süreçte iki kavramın birbiriyle olan kuvvetli 

imtizacı, sözlüklerde melametin aleyhine karşılıklar verilmesine sebep 

olmuştur.1 Melamet, Kalenderîler arasında daha çok dinî kayıtsızlık olarak 

tezahür etmiş, küfre varan bir hovardalık hâli olarak kendini göstermiş, bir 

bakıma kalkan olarak kullanılmıştır. Yaşadığı toplumun düzenine karşı 

çıkarak dünyaya ehemmiyet vermeyen, gündelik yaşamını da bu düşünce 

tarzına göre düzenleyen Kalenderîliğin temelinde Hint mistisizmi 

bulunmaktadır. Fakr ve tecerrüd anlayışına dayalı düşünce sistemi, yerleşik 

olmayan bir yaşam tarzı, yarı çıplak gezinme, belli birkaç eşyanın dışında 

hiçbir şeye sahip olmama, saç ve sakallarını kazıtma gibi özelliklere sahip 

olan bu zümre mensupları XIII. yüzyıldan itibaren Kalenderiyye, 

Cevlâkiyye, Müvellihe, Harîriyye, Haydariyye, Câmiyye, Nimetullâhiyye, 

Vefâiyye gibi adlarla ve çoğalarak varlıklarını sürdürmüşlerdir. Bunların 

mensupları abdal, ışık, torlak, şeyyad, hayderî, edhemî, câmî ve şemsî gibi 

isimlerle anılmıştır. Bu zümreler tasavvufî olarak homojen bir yapı arz etmez. 

Bir kısmı aşırılıklarıyla ibâhâ yolunu tutarken diğer bir kısmı orijinal 

tasavvufî fikirlere sahip belirgin şahsiyetlerin takip etmişlerdir. Şems-i 

Tebrîzî [ö. 664/1247], Evhadüddin Kirmânî [ö. 635/1238], Fahrüddin Irâkî 

[ö. 688/1289] bu şahıslara örnek olarak gösterilebilir (Bolat, 2004, s. 83). 

Melametin divan şiirine yansımalarının önemli bir bölümü kalederîlikle 

alakalıdır. 

                                                             
1 Örneğin Kâmûs-ı Türkî’de Melamî kelimesine “Hükemâ-yı kelbiyyun mesleğine karîb bir 
meslek-i kalenderâne ittihaz eden tarikatlerden birine tâbî âdem.” anlamı verilmiştir. 



Ferhat MUSLUOĞLU 

 456 

KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE MELAMET  

İslâm kültürü bünyesinde vücuda getirilmiş olan Osmanlı şiirinin en 

sık işlenen konularından ilki, hüsn-i mutlak kabul edilen sevgili karşısında 

âşığın rakip ile olan mücadelesidir. Âşığın mutlak güzellik karşısında 

anlatılması ve açıklanması güç olan hâlleri hakkında Arap, Fars ve Türk 

düşünürlerinin 2  geliştirdikleri felsefi ve mistik yorumlar ile bu hâlleri 

açıklamak için verilen değişik örnekler zamanla klişe hâline gelmiş ve tüm 

şairler tarafından kabul edilen, şiire derinlik katacak olan edebî kalıplar 

oluşmuştur (Şentürk, 2006:396). Hayattan edebiyata doğru olan bu aktarımın 

incelenmesi divan şiiri geleneğinin kaynaklarının tespiti ve doğru 

yorumlanması açısından önem arz etmektedir. Divan şiirinin kaynakları 

sayılırken tasavvuf sıklıkla anılmasına rağmen tasavvufun müstakil özellikler 

gösteren bir şubesi olan melametin yeterince vurgulanmadığı görülmüştür. 

Hâlbuki divan şiirinde tasavvufun varlığı daha ziyade melamet zemininde 

gerçekleşmektedir. 

Klasik Türk şiirini besleyen kaynaklar arasında melamet meşrebi, 

üzerinde durulması ve ayırt edilmesi gereken en önemli bir konu olarak 

karşımıza çıkar. Âşığın sevgili karşısındaki mahfiyeti, aşk uğrunda rüsva 

olma, âlemin kınamasına uğradığı hâlde buna aldırış etmeme, sevgili uğrunda 

kınanmayı övünç sayma, meyhane ve şarap düşkünlüğü, namaz, zikir, oruç 

vb. ibadetleri zahiren önemsiz görme gibi şer’î olarak hiç de hoş 

görülmeyecek davranışların makbul sayılmasının şiir geleneği içindeki 

durumunu kavrayabilmek için Horasan mistik ekolünün benimseyip öne 

çıkardığı melamet meşrebinin iyi bilinip anlaşılması gerekmektedir (Şentürk, 

2006:369). 

Melamet ile divan şiirinin kesişimine dair bir kronoloji çıkarmak bu 

çalışmanın sınırlarını aşacaktır. Aynı şekilde ortaya çıktığı günden günümüze 

dek çok büyük bir coğrafyada, çok çeşitli zümreler, farklı tarikatlar ve 

hareketlerle etkileşime giren melamet kavramının asırlar boyunca uğradığı 

anlam değişmelerini takip ve tespit etmek de farklı bir çalışmanın konusu 

olabilir. Bu sebeple bu bölümde daha ziyade melametin divan şiiri içindeki 

yansımaları üzerinde durulacaktır. Şiir geleneğinde melamet zemininde 

                                                             
2 Allah’a ulaşma yolları konusunda görüş beyan eden sufi ve mutasavvıflar divan şiirinin aşka 
bakışını türlü şekillerde etkilemişlerdir. Bu isimlerden bazıları şunlardır: Bayezid-i Bistâmî 

[ö.234/848], Ahmed el-Gazzâlî [ö.520/1126], Senâî [ö. 525/1131] Feridüddin Attar, Mevlânâ 
Celâleddîn, Molla Câmî [ö. 898/1492], Hallâc-ı Mansûr [ö. 310/922], Ebû Bekir eş-Şiblî [ö. 
334/946], Muhyiddin İbn-i Arabî [ö. 683/1240] (ULUDAĞ, 1991:13). 
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anlamını bulan değerlere işaret edilecek ve bazı şairlerden verilecek 

örneklerle melametin divan şiiri içindeki varlığı ve işlevinin tespitine 

çalışılacaktır.  

Melamet, divan şiirinin en önemli üç tipinden biri olan âşığın 

karakteridir. Dikkat edilecek olursa, klasik şiirdeki hakiki aşkın yolu ve âşık-

ı sâdıkın meşrebi melamettir. Kınayanın kınamasına aldırış etmeyen âşık, 

halka kendini beğendirmeye çalışmadığı gibi sevgili karşısındaki 

mahfiyyetiyle de melamî meşreptir. Vücuduna elifler çekip na’ller açar, 

narasıyla mahalleyi ayağa kaldırır, saç sakal, kaş ve bıyıklarını çâr-darb 

denilen bir uygulama ile keser ve bu şekilde hem fiziksel hem ruhsal olarak 

dünyadan soyutlanma süreci geçirir. Bu hâl ve hareketler, türlü 

ayıplanmalara karşı âşığı farklı bir boyuta taşır. Hatta bazı bazı keyif verici 

maddelerin kullanımı neticesinde gelen rüsvalık ve kınanma hali, âşığın ve 

melâmet meşrebinin ortak arzusudur. Melamî âşık tipinin kınanmaya karşı 

geliştireceği duyarsızlaşma melekesi, esasında melametin ve âşıklık 

mesleğinin olmazsa olmazıdır.  

Bununla birlikte şairin âşık konumunda olduğu beyitlerde rakibin 

ilahî aşkın idrakine varamanış bir kaba sofu olması da sık görülen bir 

durumdur. Melamî meşrepli âşıktan sûfîye yöneltilen bu eliştirinin sosyal 

hayatla bağlantısını melamet zemininde değerlendirmek daha anlamlıdır. En 

sık görülen kullanımlardan vereceğimiz örnekler melametin divan şiiri 

kültürünü nasıl etkilediğini göstermeye yetecektir. Sufilerin dünyevîlikten 

korunmak için giydikleri ve zamanla onlarla özdeşleşen sarık ve cübbe gibi 

kıyafetler, melamet ehlince açık bir riyakarlık alameti sayıldığından bu 

kişiler mürai olarak addedilmiştir. Divan şiirinde sufi tipinin en çok 

eleştirilen özelliği riyakârlıktır. Örneğin Yahyâ Bey’in ‘Cübbe ve sarıkla 

sırrımızı açık etmeyiz, kudret eliyle yazılmış yazıyız bizde hareke olmaz’ 

anlamına gelen şu beyti cübbe ve sarık şekilciliğinin düşmanı olan melametî 

bakış açısını açık şekilde yansıtmaktadır: 

Cübbe vü destâr ile esrârumuz faş itmezüz  

Dest-i kudret hattıyuz olmaz bizüm i’râbumuz(G.164/3) (Bozyiğit, 

2021) 

Şeyhülislam Yahyâ’nın ‘Zâhit eğer ahmak olmasaydı taç ve kaftanın 

bu ağırlığıyla ‘uçmağa’ ümit beslemezdi.’ anlamındaki şu beyti de melametî 

nazarın cübbe özelinde şekilciliğe karşı verdiği tepkinin bir başka örneğidir: 
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Zâhid bu denlü sıklet-i tâc u kabâ ile  

Uçmak ümîdin itmez idi ebleh olmasa (G. 314/3) (Kavruk, 2001) 

Melametîler açıktan yapılan ibadeti şirk, bâtını açığa çıkarmayı ise 

küfür saymaktadırlar (Bolat, 2004:44). Bu durumun divan şiirine yansıması, 

ibadetini gizleme gayretinde olmayan sûfîlerin her hareketini eleştirmek 

şeklinde olmuştur. Özellikle dinî kavramlarla kurulan beyitlerde âşık tipi, 

ilâhî aşkın hakikatine ermiş bir melamî olarak karşımızdadır. Kaba sofu ise 

rakip makamında zikredilmektedir. Bu durum, şairin melametî olmasından 

bağımsız olarak, divan şiirinin melametî düşünceyi içine sindirmiş ve bir 

tavır olarak benimsemiş olmasından kaynaklanmaktadır. Örneğin, ismi 

melametle anılan bir şair olmamasına rağmen Me’âlî’nin ‘Sofiyi içki içmez 

diye düşünme, ona içmeyi bıraktıran zühdü değil cimriliği olmuştur’ 

anlamındaki şu beytinde sûfî’nin içkiden imtina edişi günahtan sakınmak 

yerine cimriliğe bağlanmaktadır: 

Mey içmez diyü olma mu'tekid sûfîye kim meyden  

Kesen zühd olmamışdur anı bil kim hisset olmışdur (G.69/2) 

Melamîlerce manevi üniforma kabul edilen cübbe ve sarığa 

haddinden fazla önem veren sofu riya ehli olduğundan sofunun gerçekten 

kuvvetli bir iman sahibi olması beklenmemekte, içki içmeyişinin sebebi de 

dünyevî bir sebebe bağlanmaktadır. Şekilciliğe karşı gösterilen bu tavrın 

sosyal ve dinî hayattaki karşılığı melamet meşrebidir. Yukarıdaki beyitte de 

görüldüğü üzere divan şiirinde şekilcilik son derece kötülenmekte, hatta 

imansızlığa yakın bir tavır olarak görülmektedir. Bu tavrın neredeyse tüm 

şairler tarafından sergileniyor olması ortak bir kaynaktan beslenildiğini 

göstermektedir. Bu durum şairlerin her birinin ayrı ayrı melamet ehli olması 

yerine divan şiiri kültürünün melamet ile yoğrulmuş olmasından 

kaynaklanmaktadır. Zira maddede değil, gönülde tecelli ettiği düşünülen aşk 

ile dinî şekilciliğe tepki olarak doğan melamet doktrini birebir örtüşmekte ve 

aralarında kuvvetli bağlar bulunmaktadır. Âşık, aşkın tabiatı gereği melamî 

meşrebindendir. Makama, mevkie önem vermez, sevgili yolunda kimsenin 

kınamasına aldırış etmez, aşkı uğrunda kınanacak hareketler yapmaktan 

imtina etmez. Âşık, bu tip kaygılardan uzak olmakla birlikte sevgili yolunda 

çektiği her türlü eza ve cefanın kendisini ona yaklaştırdığı itikadındadır. 

Melamet ehli kimseler, halk nezdinde kınanmakla nefsini tezkiye 

edip tam ihlasa ereceklerini düşündükleri için asla dindar gözükme 

gayretinde olmadıkları gibi zaman zaman şeriatın ahkamına aykırı sözler 
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sarfetmekten kaçınmazlar (Bolat, 2004:110). Bu tip kullanımlar şiirden 

anlamayanları şairin dinî durumu hakkında şüpheye düşürecek ve kaba sofu 

diye tabir olunan güruh tarafından kınanmayı beraberinde getirecektir. Böyle 

bir ortamın oluşması ancak melamet ehlinin arzu edeceği bir durumdur. 

Örneğin Kadı Burhaneddin’in ‘Yürek kanıyla gusül almayınca kaşının 

mihrabına (doğru kıldığım) namaz (geçerli) olmaz.’ anlamına gelen şu beyti 

bu durumun sayısız örneklerinden sadece biridir. İslamiyette kan ile abdest 

almak caiz değildir, Kâbe’den de başka bir kıble bulunmamaktadır. Fakat 

şairin böyle bir kullanımda bulunması özellikle câhiller nezdinde kınanmayı 

getireceği için melamet zemininde daha anlamlı gözükmetedir: 

Yürek kanında gusl eylemeyince 

Kaşun mihrâbına olmaz nemâzum (G.48/6) (Ergin, 1980) 

Aynı şekilde şeriatta haram olan şarap ve mükeyyefatın övüldüğü; 

elif çekmek na’l kesmek gibi kendi bedenine zarar vermenin makbul 

tutulduğu; namaz, oruç, hac gibi ibadetlerin hafife alındığı, toplum nezdinde 

menfur olan oğlancılık çağrışımlarının yapıldığı beyitler de halkın ve 

özellikle dinin temsilcisi olarak algılanan sofu tipinin kınamasını celbedeceği 

için melamet meşrebine uygun düşen kullanımlar olarak nitelenebilir. 

Divan sayfalarındaki sayısız beyit incelendiğinde divan şiirinin 

önemli karakterlerinden âşığın, melametin doruklarında bir sûfî tipi olduğu 

görülecektir. Sevgili ve rakip tipinin şekillenmesi de melametle doğrudan 

alakalıdır. Beytin anlam katmanlarında sevgili tipinin Allah (cc.) olarak 

düşünülebilmesi melamet ehli âşığın aslında işin hakikatini idrak etmiş bir 

sûfî olmasıyla açıklanan bir durumdur. Nitekim tasavvuf öz itibariyle kişiyi 

Allah’a ulaştırmayı hedefler. Tasavvufun âşık tipi sûfî, sevgili tipi ise Allahu 

Telala’dır. Rakip tipinin sofu, zahit vb. dinî kavramlarla ifade edilmesini ise, 

âşığın melamî meşrepli bir sûfî olmasıyla açıklamak yerinde olur. Allah’ı 

sevme gayretindeki sûfî için Allah’ın rıza dairesinde bulunmayan her şey 

masivadır ve rakip konumundadır. Bu anlayış klasik şiirimizde âşığın 

melamet ehli bir sûfî, sevgilinin Allahu Teala ve rakibin şekilci bir kaba sofu 

olarak düşünülmesini sağlamış ve bu tiplerin karakterlerini belirlemiş 

olmalıdır. 

Rakibin kaba sofu ve zahit olarak anıldığı durumlarda âşığın rakibi 

kıskanması ya da rakibin sevgiliye daha yakın olması gibi bir durum söz 

konusu olmamaktadır. Zira böyle beyitlerde âşık melamî meşrepli bir sûfî 

olduğu için sevgili de Allah’tır. Kimse Allah’ı kendisine hasredemeyeceği 
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için bu bağlamdaki beyitlerde âşığın gayesi sevgiliye (Allah’a) ulaşan en 

güzel yolu bulmak ve sevgiliye ulaşmaktar.  

Klasik Türk şiirinin zirve şairlerinden Fuzûlî, Ey âşığa melameti terk 

et diyen kişi! Söyle! Allah’ın takdîrini değiştirmek mümkün müdür! anlamına 

gelen şu beytiyle, henüz ilk gazelinde âşığın melametîliğini Allah’ın bir 

takdiri olarak gördüğünü belirtmiştir: 

Ey ki ehl-i ‘ışka söylersen melamet terkin it 

Söyle kim mümkin midir tagyîr-i takdîr-i Hudâ (Fuzûlî, 

1958:G.1/5) 

Bir başka beytinde ise melamet kavramını âşıklık yerinde kullanmış 

ve aşk ile melameti özdeşleştirmiştir: 

Fuzûlî el seni Mecnûn’dan efzûn der melâmetde 

Buna münkir değil Mecnûn dahı ma’kûle kâ’ildür (Fuzûlî, 

1958:G.100/7)  

(Fuzûlî, el âlem senin için aşk derdinde Mecnûn’dan ileride’ derler. 

Mecnûn da bunu inkâr etmez. Bunun akıllıca olduğunu söyler.) 

Örneklerden de görüleceği üzere divan şairlerinin nezdinde aşk, 

melamet zemininde idrak edilmekte, tasavvuf daha ziyade melamî doktrin 

üzerinden varlık göstermektedir.  

HAYRETÎ’NİN ŞİİRLERİNDE MELAMET KAVRAMI 

Hayretî, XVI. yüzyılın önde gelen şairlerinden biridir. Hayretî’nin 

şahsiyeti ve şiiri üzerine yapılan çalışmalarda genellikle şairlik kabiliyeti ile 

abdal kimliğinin ön plana çıkartıldığı fakat şair kimliğinin ardında bulunan, 

edebî şahsiyetini şekillendiren ve şiirinin gerek muhtevasını gerek üslubunu 

etkileyen en önemli amillerden biri olan melametin şimdiye kadar yeterince 

vurgulanmadığı görülmüştür (Musluoğlu, 2021:22). Hâlbuki şekilcilikten 

sıyrılıp, riyadan arınmak, nefsi tezkiye etmek için kınanmanın her 

türlüsünden lezzet almak şeklinde tanımlayabileceğimiz melametî tavır, 

Hayretî Divanı’nda sıklıkla idrak edilen bir durumdur. Daha önceki 

çalışmalarda pek değinilmemiş olsa da, en az şairlik kabiliyeti kadar melamî 

meşrebiyle de ünlenmiş olan Hayretî’nin bu pencereden incelenmesi, klasik 

Türk şiirini derinden etkileyen ve yeterince ele alınmamış olan melamet 

kavramının klasik Türk şiirinde doğru şekilde konumlandırılmasına yardımcı 

olacaktır. 
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Osmanlı şiirinin temel değerlerinden biri olduğu için hemen bütün 

şairlerin şiirlerinde melametin etkisini az veya çok bulmak mümkündür. Şiir 

geleneğine yedirilmiş ve divan şiirinin temel tipleri olan âşık ve kaba sofu 

karakterlerini iki zıt kutup olarak belirlemiş olduğu için melamet, esasında 

her divan şairinin şiirinde bulunan bir tavırdır. Fakat bu durum Hayretî’de 

bilinçli bir tercih olarak karşımıza çıkar. Şairin kendisi, şuara tezkireleri ve 

şair hakkında yapılan çalışmalar (Musluoğlu, 2021:22) şairin bu bilinçli 

tercihini destekler mahiyettedir. Ahdî “Tab’-ı nâzüki fünûn-ı ma’rifetle 

müretteb her vechile esnâf-ı şi’re kâdir ve ilm-i tasavvufun ıstılâhâtında 

mâhir” (Ahdî 2005:265) demekle Hayretî’nin tasavvuf ıstılahlarını 

kullanmaktaki maharetine vurgu yapmaktadır. Şu hâlde Hayretî’nin şiirinde 

melametle ilgili yapacağımız çıkarımların onun hem edebî, hem de gerçek 

karakteriyle örtüşmesi beklenebilir. Fakat buradaki en önemli veriyi yine 

Hayretî sunmakta ve divanında melamet hakkındaki görüşlerini, melamet 

anlayışını açık şekilde bildirmektedir. 

Hayretî, divan şiirinin en önemli gündemi olan aşk konusunda 

“Kişiye lazım olan şey nedir?” sorusuna aşkın en önemli ve tek edebinin 

melamet olduğu cevabını vererek aşkın olmazsa olmazının melamet 

olduğunu ve aşkın tabiatının melameti gerektirdiğini bildirmektedir: 

Melâmetdür melâmetdür melâmet 

Sorarsan n’idügin âdâb-ı ‘ışkuŋ (296/5)  

Ehlini çün kim melâmet ister ‘ışkuŋ hâleti 

Yüz suyından el yuyup nâmûsdan geç Hayretî 

‘Âr u gayret bizde terk ėtmekdür ‘âr u gayreti 

Biz de bir kaç lâ’ubâlîyüz cihândan fâriguz (38/7) 

(A Hayretî! Mademki aşk hâli, aşk ehli hakkında kınama ve 

azarlanma ister, haysiyetten elini çek, namustan geç. Biz de birkaç laubali 

canlarız; bizde utanmak ve haysiyet, utanma ve haysiyeti terk etmektir.) 

Fuzûlî’nin beytinde olduğu gibi Hayretî de melâmet ile aşkı birbirini 

karşılayacak şekilde kullanmakta ve aşkı bir melamet hâli olarak 

görmektedir: 

Ėy selâmet isteyen dâyim melâmet ol yüri 

Olma hâlî ‘ışkdan var ehl-i hâlet ol yüri (546/1) 
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Aşk ile âşık birbirinden ayrı olamayacağı için âşığın da bir melameti 

olması beklenmelidir. Hayretî de bu şekilde düşünmekte ve âşığın melamet 

ehli olması gerektiğini birden çok beyitte söylemektedir: 

Varmaz selâmet ehli mahabbet tarîkına 

‘Âşık melâmetî gerek ėy dil melâmetî (508/2) 

(Ey gönül! Selamet ehli muhabbet yoluna varamaz. Âşığın melamî 

meşrep olması gerekir.) 

‘Işk yolın varımaz ėy dil selâmet isteyen 

Alımaz menzil şu kim dutmaz melâmet yolların (441/2) 

(Ey gönül! Selameti arayan aşk yoluna ulaşamaz, melametin yolunu 

bilmeyen o yolda ilerleyemez.) 

Hayretî Divanı’nda bazı kelimelerin melamet ekseninde 

kavramlaştığı görülmektedir. Yukarıdaki beyitlerde de örneği görüleceği 

üzere selamet kelimesi melametin zıddı olarak kullanmıştır. Bu kavram 

melamet bağlamında kullanıldığında kınanmaktan emin olma durumunu 

ifade etmektedir. Selamet ehli melameti göze alamadığı için aşk yolunda 

yürüyemez ve sevgiliye ulaşamaz. Peki bu selamet ehli kimdir? Hayretî bu 

konuda da bizi cevapsız bırakmaz. Rakibin adının anıldığı beyitlerde selamet 

kelimesi sevgili için kınanmayı göze alamayan riyakârlık cübbesinin içindeki 

sofu tipinin sıfatı olarak kullanılmıştır: 

Sûfîyâ ol sen selâmet câme-i sâlûs ile 

Ben melâmet hırkasiyle olmışam rüsvâ-yı dost (93/3) 

(Ey sofu, ben melamet hırkasıyla dostun maskarası oldum; sana 

riyakârlık elbisesiyle uğurlar olsun.) 

Selamet kavramı Divan’da iki türlü kullanılmıştır ve yalnızca rakibin 

sıfatı olduğu durumlarda olumsuz bir anlam yüklenmektedir. Yoksa Hayretî 

Divan’ında olumlu kullanımlar da söz konusudur. Bu kullanımlar selametin 

melamet bağlamında kavramlaştığının sağlamasını yapmaktadır:  

‘Âşıka dilber selâmından selâmetler kopar 

Hak budur yoldaşlar çok dürlü hâletler kopar (113/1) 

(Yoldaşlar, hak budur ki sevgilinin bir selamıyla âşık için esenlikler 

ve çok türlü hâller ortaya çıkar.) 

Sen selâmet gülşeninde gül şen ol ter gül gibi 

Hayretî olsun melâmet gûşesinde hâr u zâr (16/36) 
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(Sen selamet güllüğünde taze gül gibi gül, şen ol da Hayretî 

kınanmışlık köşesinde hor ve hakir olarak ağlasın.) 

Hatta selamet kavramının olumlu kullanımlarının bir kısmı 

melametin hakikatine dair açıklama yapılan beyitlerdedir. Bu beyitlerde 

melamet selametin, selamet de melametin açıklayıcısı olarak kullanılmış, 

gerçek selametin melametle elde edilebileceği vurgulanmıştır: 

Ne melâmet gibi bir künc-i selâmet bulunur 

Ne nedâmet gibi eglenmege âlet bulunur (176/1) 

(Ne melamet gibi bir selamet bucağı, ne de pişmanlık gibi eğlenmeye 

araç bulunur.) 

Vardur ümîdümüz ėrevüz bir selâmete 

Tutduk gider efendi melâmet tarîkını (512/4) 

(Efendi, melamet yolunu tuttuk gidiyoruz, selamete ereceğimizden 

ümitliyiz.) 

Ėy selâmet isteyen dâyim melâmet ol yüri 

Olma hâlî ‘ışkdan var ehl-i Hâlet ol yüri (546/1) 

(Ey selamet isteyen kişi daima kınanmışlık içinde yürü; aşktan yana 

boş bulunma, daima hâl ehli olarak gez.) 

El-Melâmetiyye isimli risalesinde Melametîliğin ilkelerini yazan 

Abdurrahman bin Sülemî [ö. 73/692(?)] ilim ve hâl ehlini kitaplarla uğraşan 

zâhir uleması, hâl ehli sûfiler ve melamîler olarak üç kısma ayırmakta ve en 

yüce makamı melametîlere tahsis etmektedir (Öztürk, 2016:23). İbn-i 

Arabî’ye göre de tasavvuf makamlarının en üst seviyesi melamettir.(Dia 

2004:30) Aynı şekilde Hayretî de makamların en yücesinin kınanmışlık yani 

melamet makamı olduğunu bildirmektedir: 

Her kişi bir hisse almışdur bu dünyâdan velî 

Sehm-i a’lâ bizdedür kadh-i mu’allâsındayuz (5/10) 

(Her kişi bu dünyadan bir hisse almıştır fakat biz yüksek bir 

kınanmışlık hâlindeyiz, en yüce hisse bizimdir.) 

Melametîler gibi Hayretî de melameti en yüce bir makam olarak 

kabul etmektedir. Divan’da Hayretî’nin melamet bağlamında özne olarak 

konumlandığı çok sayıda beyit bulunur. Bu beyitlerde Hayretî melamet ehli 
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olarak tanımlanır ve kınanmanın bir övünç vesilesi olduğu anlatılarak, 

melamet ehli olmaktan duyulan memnuniyet ifade edilmektedir. 

Biz sâkinân-ı gûşe-i fülk-i felâketüz 

Biz âşinâ-yı lücce-i bahr-i melâmetüz (191/1) 

(Biz felâket gemisinin bir köşesinde oturanlar, biz engin melamet 

denizinin dalgıçlarıyız.) 

Biz melâmet defterine geçmedük ėy Hayretî 

Nâme-i nâmûsdan Hakk olmadın çak nâmumuz (200/5) 

(Ey Hayretî, haya ve iffet mektubundan adımız iyice kazınmadan biz 

kınanmışlık defterine yazılmadık.) 

Dervîş Hayretî’yi kimdür dėr iseŋ ėy şâh 

Kûy-ı melâmet içre bir şûĥ-ı bî-nevâdur(175/5) 

(Ey şah! Derviş Hayretî kimdir dersen, melamet mahallesindeki 

nasipsiz bir arsızdır.) 

‘Arz eylemeŋ fakîre diyâr-ı selâmeti 

Baŋa melâmet ėli müsellem olup durur(189/3) 

(Fakire, selamet diyarını teklif etmeyin, bana kınanmışlık ili 

verilmiştir.) 

Melamet penceresinden yapılan okumalarda Hayretî şiirlerinin bir 

kısmının zahirde görünenden daha farklı manaları ifade ettiği görülmüştür: 

Kim bizi bezm-i melâmetde görüp ‘ayb eylemez 

Dâyimâ olsun selâmetde melâmet olmasun (454/3) 

Örneğin, bu beyitte görülen ilk anlam “Bizi kınanma meclisinde 

görüp kınamayan kişi daima selamet içinde olsun ve asla melamete 

uğramasın.” şeklindedir ve Hayretî, kendisini kınamayanların esenlik içinde 

bulunması için dua ediyor gibi görünmektedir. Fakat melamet ehlinin 

kınanmayı makbul saydığı, selameti ise melametin zıddı olarak kullandığı 

hatırlanacak olursa beyit tüm kavramlarıyla melametî izaha uymakta ve “Kim 

bizi melamet meclisinde görüp de ayıplamazsa, kendisi selamette kalsın, (en 

yüce makam olan) melamete çıkamasın.” şeklinde anlaşılmaya açık hâle 

gelmektedir:  

Biz melâmet defterine geçmedük ėy Hayretî 

Nâme-i nâmûsdan Hakk olmadın çak nâmumuz (200/5) 
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Hayatın içinde kimi zaman şeriat dâhilinde fakat bazen de şeriata 

muhalif olarak varlığını sürdüren melamet kavramının şiirdeki aksinin elbette 

aşırılıklarla bezenmiş olması beklenir. Bu aşırılık Hayretî’nin şiirinde 

genellikle abdal karakteri ile temsil edilmektedir. Hiçbir kınayıcının 

kınamasından korkmayan, her türlü kayıt ve bağlayıcılıktan uzak yaşayan, 

dünyaya değer vermeyen, yeri geldiğinde şeriata muhalif hareketlerle dindar 

kesimin tepkisini ve kınamasını celbeden abdalların en önemli değerleri 

arasında melamet bulunmaktadır: 

Olmayup ‘âlemde sûret zatmada dellâller 

Kîl u kâli kazıdı defterden ehl-i hâller 

Vâkıf-ı esrâr-ı ‘ışk-ı hakk olan kattâller 

Keskin erler tîg-i ‘uryânlar durur abdâllar (35/1) 

(Abdallar, dünyada caka satmayan davetçiler, dedikoduyu defterden 

kazıyan hâl ehli kimselerdir. Onlar Hak aşkının sırlarına vakıf olan keskin 

erler, yalın kılıçlardır.) 

SONUÇ  

Tarihi olarak özden uzaklaşıp şekilciliğe meyleden sufilere karşı yine 

tasavvuf içinden bir tepki olarak doğup gelişen melamet doktrini, kendi 

yapısı gereği kurumsallaşıp örgütlenememiş olsa da bir meşrep olarak 

toplumun her kesiminden çok çeşitli zümreleri etkisi altına alan bir öğreti 

olarak bilinmektedir. Bu çalışmanın ilk bölümünde melametin tarihî 

gelişimine değinilmiş, melamet doktrini ile klasik Türk şiiri arasındaki 

ilişkinin mahiyeti sorgulanmış ve toplumsal hayattan edebiyata yansıyan 

melametî bakış açısının divan şiirindeki iz düşümlerine yer verilmiştir. İkinci 

bölümde Hayretî’nin melametle olan irtibatı şiirlerinden hareketle 

araştırılmıştır. Ortaya çıkan neticeler şu şekildedir. 

1. Hayretî’de ve klasik Türk şiirinde tasavvufun varlığı daha çok 

melamet üzerinden şekillenmiştir. Bu sebeple şairlerin tasavvufa olan ilgileri 

değerlendirilirken melametin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.  

2. Divan şiirindeki aşk anlayışı melametle en mükemmel şekilde 

imtizaç etmiş ve büyük ölçüde melamet zemininde şekillenmiştir. Bu 

durumun bir sonucu olarak kendisi melametî olmasa bile divan şiiri 

geleneğine uygun olarak şiir söyleyen hemen her şairin şiiri melametî 

özellikler taşımaktadır. Hayretî şiirinde ise bilinçli bir kullanım söz 

konusudur. Hayretî kendisini ve dâhil olduğu zümreyi melamet ehli olarak 
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takdim eder. Divanı melamet meşrebini yansıtan kullanımlarla dolu olmakla 

beraber melamet kavramını 29 kez doğrudan kullandığını görülmüştür.  

3. Divan şirinin en önemli karakteri olan âşık tipi neredeyse tüm 

özellikleriyle melamîdir. Sevgili uğrunda kınayanın kınamasına aldırış 

etmez. Kınanmayı en yüce bir makam sayar. Aşk yolunda her türlü kayıttan 

azade olup, ar ve namus kaygısından sıyrılıp ışk-ı pâk diye tabir olunan hakiki 

aşka ulaşmayı hedefler. Kınanmaya sebep olacak hâl ve davranışlarda 

bulunur ve bunu ihlasın yani hakiki aşkın bir gereği sayar. Sofu ve zahit 

tipinin rakip olarak düşünülmesi ise büyük ölçüde toplum hayatında şekilci 

sofulara yöneltilen melametî tepkinin şiire yansımasıdır. 

4. Hayretî’de âşık tipi kimi zaman melamet meşrepli bir abdal olarak 

karşımıza çıkmaktır. Âşığın tüm özelliklerini taşımakla birlikte dünyaya 

meyletmeme, her türlü kayıttan azade olma, şeriata muhalif görünen, 

kınanmayı gerektirecek hareketlerde bulunma gibi özellikleriyle abdal tipi 

melametin şiirdeki önemli temsilcilerinden biridir ve Hayretî Divanı’nda 89 

yerde kullanılmıştır.  

5. Klasik Türk şiirinin dünya görüşü olarak beslendiği kaynaklar 

arasında melamet çok güçlü bir konumda bulunmaktadır.  

6. 16. yüzyılın önemli şairlerinden biri olan Hayretî, şiirlerinde 

kendisini melamî meşrep bir abdal olarak sunmaktadır. Divan’ın birçok 

yerinde doğrudan ve dolaylı olarak melametle olan irtibatı izlenebilmektedir. 

Tüm bu veriler Hayretî’nin melamet meşrebinin temsilci şairleri arasında 

sayılması gerektiğini göstermektedir. 
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YAŞAR KEMAL’İN ROMANLARINDA 

ALEVİLİK/BEKTAŞİLİK 

M. Cem Öz  

GİRİŞ  

Yaşar Kemal, 23 Nisan 2009’da bir gazetede bir ilkokul öğrencisine 

verdiği mülakatta şöyle der:  

“Anadolu’da gezip halkın başına gelen belaları yazdım daha çok. 

Fakirliklerini, iyiliklerini, kötülüklerini… Üstelik de Alevileri yazdım çokça. 

Onlar da çok zulüm görmüş insanlardır. Ben zulüm gören insandan yanayım 

yazar olarak. Çünkü onlar zulüm gördüler, onları öldürdüler, onları dövdüler. 

Yine de o sevgi dininden vazgeçmediler, onlar çok cesur insanlar. O nedenle 

Alevileri çok seviyorum.” (URL-1) 

Bu ifadeler, yazarın, doğrudan doğruya romanlarında izi kolaylıkla 

sürülebilen fikirlerinin, onun insanlık sevgisine dair görüşlerini 

kurmacalarının içinde erittiğinin en önemli göstergesidir. Zulüm gören 

insanlar olarak gördüğü bireyleri ya da toplulukları ele alan yazarın, Aleviliğe 

dair anlatımları birçok romanında ve farklı şekillerde göze çarpar. Yazarın 

Aleviliğe dair anlatımlarını farklı başlıklarda ele almak yerinde olacaktır. 

Alevi inanç sisteminin temelleri olan ocak sistemi, cem ayinleri başta olmak 

üzere tören ve ritüelleri, Alevi kahramanların karakter özellikleri, romanlarda 

yer alan kahramanların ya da eserlerde aktarılan halk hikâyelerindeki 

Alevilerin yayılış alanları, bulundukları/geldikleri yerler ve isim tercihleri bu 

başlıkları oluşturur. 

 Arş. Gör., Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı 
Anabilim Dalı, muhammetcemoz@gmail.com. 
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Kalenderi, Haydari, Şemsi, Camii, Abdal, Işık, Torlak, Rafızi, 

Kızılbaş ya da Bektaşi gibi heterodoks topluluklar, 19. yüzyıldan itibaren 

şemsiye bir kavram olarak Alevi terimi ile adlandırılmaya başlanır (Akın, 

2020: 52). Bu nedenle, makalede Alevi teriminin kullanılması tercih 

edilecektir. 

OCAK SİSTEMİ  

Ocaklar,1 Alevilik inanç sistemi ve Bektaşilik tarikatlarının temelini 

oluşturan yapıdır. Cemler başta olmak üzere tüm ayin ve ritüellerin ocak 

etrafında şekillendiği görülür. “Alevi inanç sistemi (erkân/yol) içerisinde soy 

esaslı sürdürülen ve veli kültü merkezli oluşarak tarihî süreç içerisinde, yine 

bu bağlamda güncellenen ocak sistemi, dede ve talip topluluklarının 

tamamını birbirleriyle olan bağlantıları üzerinden kapsayacak kadar geniş bir 

yayılma alanı gösteren inanç merkezli, sosyal, kültürel, hukukî ve kısmen 

ekonomik bir yapılanma özelliği gösterir.” (Akın, 2020: 59) Alevilik ocak 

sistemi, yazarın birçok romanında ortaya çıkar. Bu ortaya çıkışlar ya Kırkgöz, 

Demirciler, Kökboyacılar Ocağı şeklinde belirli bir ocak hakkında geniş 

anlatım ya da sadece isimlerin anılması şeklinde olur.  

İnce Memed’de görülen Kırkgöz Ocağı, soya bağlılık (seyitlik) yani 

geleneğin sürdürülmesi şeklinde olaylar zamanına kadar gelir, ancak Anacık 

Sultan’la son bulur. Bu ocak hakkında Çukurova’da birçok mit oluşmuştur. 

Ocağa kendiliğinden gelen ve sütleri sağılan, etleri yenilen geyikler, ocağın 

etrafında açan fakat yüreği temiz olmayan günahkârlar tarafından 

görülemeyen rengârenk çiçekler, Anacık Sultan’ın İnce Memed’e verdiği 

yüzüğü takan kişiye kurşunun işlemeyeceği, o kişiyi ateşin yakamayacağı, 

suyun boğamayacağı bu mitlerden öne çıkanlardır. Kırkgöz Ocağı, bir şifa 

ocağıdır. Bölge halkı, mitlerle ocağın bu yönünü yüceltse de Anacık Sultan, 

kendisinde herhangi bir keramet bulunmadığını şu sözlerle aktarır: 

“Bende keramet yok. Keramet çiçekte, ağaçta, otta, kuşta, böcekte, 

insandadır. İnsanları benim kerametim değil, benim, binbir çiçekten, ottan, 

topraktan, ağaçtan süzerek çıkardığım ilaçlar iyi eder.” (Yaşar Kemal, 2008: 

513) 

                                                             
1 Ocakların Ortaya Çıkışları Hakkındaki Farklı Görüşler İçin Bakınız: 

Yrd. Doç. Dr. Ali Yaman, Alevilikte Dedelik ve Ocaklar Dedelik Kurumu Ekseninde Değişim 
Sürecinde Alevilik, Karacaahmet Sultan Derneği Yayınları, İstanbul 2004 S. S 148-149.] 
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Kasabada kendisini sorgulayan Arif Saim Bey’e söylediklerinde, 

Kırkgöz Ocağı’nın postnişini Anacık Sultan nezdinde insan ve doğa sevgisi 

görülür. Anacık Sultan, kendisine günlerce işkence edilse de gülümsemekten 

vazgeçmez, kimseye kızmaz. Fakat kendisine işkence edenler tarafından 

öldürülür. Eskiden Sultan IV. Murad’ın Bağdat seferine giderken uğrayıp 

pirinin eşiğinde niyaza durduğu (Yaşar Kemal, 2008) Kırkgöz Ocağı, Anacık 

Sultan’la böylece son bulur. 

Bir diğer önemli ocak, Binboğalar Efsanesi’nde görülen Demirciler 

Ocağı’dır. Karaçullu Obası’nın Horasan’dan beri kılıçlarını döven, şahlara, 

padişahlara kılıç kuşandıran kutsal Demirciler Ocağı, eski parlak günlerini 

yitirmiştir. Ocak pirlerinin bazen onlarca yılda dövdüğü değerli kılıçlar, 

onların, uzun yıllar boyunca, iskândan sonra bile, rahat bir yaşam sürmelerini 

sağlayacak imkânlar yaratmıştır. Fakat iskândan sonra yavaş yavaş 

Türkmenlerin Çukurova’ya yerleşip tarımla uğraşmaya başlaması ve kışlak 

arazilerin tarım arazilerine dönüşmesi, geride kalan, hâlâ konargöçer yaşam 

tarzında ısrar eden obaları zor durumda bırakır. Karaçullu Obası 

konargöçerlikte direndiği, toprağa yerleşmede çok geç kaldığı için 

Horasan’dan beri kılıç döven Demirciler Ocağı’nın kılıçları bile kendilerini 

artık kurtaramaz. Demirciler Ocağı’nın son piri Haydar Usta’nın otuz yıldır 

dövdüğü kılıç, kışlak bulma hususunda işe yaramaz. Haydar Usta Ankara’ya 

gittiğinde kendisine yardımcı olan Hasan Hüseyin’in çevresinde büyük saygı 

görür, dövdüğü kılıç gittiği her yerde beğenilir, fakat artık devir farklıdır ve 

Demirciler Ocağı piri Haydar Usta farklı bir çağa takılıp kalmıştır. 

Yazarın romanlarında geçen ve anılması gereken bir diğer ocak, 

Çıplak Deniz Çıplak Ada’daki (Yaşar Kemal, 2012) Kökboya Ocağı’dır. 

Adada, Şerife Hatun’un dokuduğu kilimlere kökboya yapmak için 

Toroslardan gelen Ali Hüseyin, Telli Hatun’dan beri pirlerin, çocuklarına, 

torunlarına, daha sonra köydeki diğer kızlara el vererek yüzyıllardır ayakta 

duran, kökboyacılıkla uğraşan bu ocağın mensubudur. Kimyasal boyaların 

yaygınlaşması fakat bu boyaların çok çabuk solması Kökboya Ocağı’nın yok 

olmasını engellemiştir. 

Burada ele alınan önemli ocaklar dışında Ağuiçen Ocağı, Kavalcı 

Ocağı, Davulcular Ocağı gibi ocak isimleri romanlarda anılır. Bağdat’taki 

Kavalcılar Ocağı’nın yaptığı kavalları sadece hakkını verebilecek olan 

yetenekliler çalar, bu kavallar başkasına verilmez (Yaşar Kemal, 2008). 
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RİTÜELLER 

Romanlarda, Alevilik/Bektaşilikle ilgili selamlama, cem, niyaza 

durma, semah, mengü (mengi), semahlarda söylenen türküler, gülbank ve 

hac/ziyaret vardır. 

2.1.  Cem Ayinleri,  Semah, Mengi/Mengü ve Türküler  

Cem, mengü, semah ve türkülerden, hepsi birbiriyle bağlantılı 

olduğundan, beraber bahsetmek yerinde olacaktır. Heterodoksi alanındaki 

önemli çalışmalarıyla bilinen Ahmet Yaşar Ocak’ın, eski Şamanist Türk 

geleneğinden geldiğini ifade ettiği (Ocak, 2012: 175) cemler, Alevilerin 

toplanarak saz çalıp semah dönmek suretiyle yaptıkları ayinlerdir. “Bu ritüel 

yol/erkân kuralları içerisinde, belli yapısal ve işlevsel özelliklere sahip olan 

‘hizmet’ adı verilen ritüelik birimler çerçevesinde gerçekleştirilir.” (Akın, 

2020: 94.) Bu ayinler kapalı bir mekânda olabildiği gibi hac sayılan türbe 

ziyaretlerinde büyük kalabalıklar hâlinde de yapılır. Hazırladığı röportajlarda 

Anadolu’yu karış karış gezen yazar, Diyarbakır ziyaretinde, Anduk dağında 

tertip edilen ve binlerce kişinin katıldığı bir ayine iştirak eder. (Yaşar Kemal, 

2020: 44) Romanlarda, Hıdırellez’de yapılan cem ayinlerinde semahlar 

dönülüp mengüler oynanır, dedeler sabahlara kadar saz çalıp türküler söyler 

ama bu ritüeller hakkında eserlerde geniş anlatımlar bulunmaz, bunlara 

genellikle değinilip geçilir. İlk değinme İnce Memed’in ikinci cildinde Hürü 

Ana’nın Sarıkeçili Obası beyi Battal Ağa’yla konuşmasında olur. Yaralı İnce 

Memed’i aramak için dağlara çıkan Hürü Ana, Battal Ağa’yla konuşurken, 

geçmişte, Dikenlidüzü’ne Yörüklerin konup günlerce şölen yapıp semahlar 

döndüğünü, mengüler oynadığını, dedelerin saz çaldığını söyler (Yaşar 

Kemal, 2008). Sonraki kitapta, Yalnızçam köyünde, bütün köyün yardımıyla 

kendilerini arayan eski eşkıya Bayramoğlu ve Yüzbaşı Faruk’tan kurtulan 

İnce Memed ve arkadaşları derin bir nefes alır. Evinde saklandıkları Veli 

Dede, jandarmanın köyden ayrılmasından sonra büyük bir cem ayini tertip 

eder. Sabaha kadar sazlar çalınıp türküler söylenir, semahlar dönülür (Yaşar 

Kemal, 2008). Benzer büyük bir cem Binboğalar Efsanesi’nde yapılır. 5 

Mayısı 6 Mayısa bağlayan gece, Hızır’la İlyas’ın birleşmesini görmek için 

pınar başlarında bekleyecek olan köylü büyük bir şölen düzenler. Koyun 

Dede’nin çaldığı sazda semahlar dönülür. (Yaşar Kemal, 2013) Binboğalar 

Efsanesi’nin başında kurulan şölen bir de romanın sonunda kurulur. 

Karaçullu Obası’nın kaçak olan beyi, Ceren’in sevdiği Halil gelir. Toy düğün 

kurulur, dedeler saz çalar, herkes semah döner. (Yaşar Kemal, 2013) Semah 
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ve mengü, Karıncanın Su İçtiği ve Çıplak Deniz Çıplak Ada’da da anılır. 

İlkinde, Toroslardan Girit’e giden, sonra mübadeleyle adaya gelen Musa 

Kazım Ağaefendi dolayısıyla (Yaşar Kemal, 2008), ikincisinde 

Kazdağlarından olan Melek Hatun dolayısıyla Kazdağlarında her 

Hıdırellezde Sarıkız makamında Alevilerin şölen kurup semah döndüğü, 

mengiye durduğu söylenir (Yaşar Kemal, 2012). 

2.2.  Selamlama  

Alevi/Bektaşi kahramanların, sağ ellerini göğüslerine götürerek 

yaptığı selamlama da Yaşar Kemal’in romanlarında görülür. Dinî bir ritüel 

olmasa da Alevilikle anılan bu selamlaşma İnce Memed’de görülür. Ferhat 

Hoca ve arkadaşları, kendilerini koruyup saklayan Menekşeli köyüne 

vardıklarında Dursun Dede onları, sağ elini sol göğsüne götürerek selamlar. 

(Yaşar Kemal, 2008) Bir başka köyde, Yelpınar’da da aynı selamlamayı bu 

defa İnce Memed ve arkadaşları için Cafer Dede ve yanındakiler yapar (Yaşar 

Kemal, 2008). Yine İnce Memed 4’te, arkadaşları Mestan öldürülür. Yas 

töreni Kızılgedik’te yapılır. İnce Memed, Ferhat Hoca ve arkadaşları ölünün 

bulunduğu yere gittiğinde gelenleri, orada bulunan köylü elleri göğüslerinde 

selamlar (Yaşar Kemal, 2008). 

2.3.  Niyaz  

“Niyaz etme, cem ritüeline iştirak eden herkes tarafından icra edilen 

bir ritüeldir. Ceme katılmak üzere cemevine gelen her birey meydana ve 

dedeye niyaz etmeden yerine geçip oturmaz. Bu çerçevede ceme yeni gelen 

kişilerin sağ el işaret parmaklarını sırasıyla yere, ağızlarına ve alınlarına 

(başlarına) götürerek gerçekleştirdikleri selamlaşma pratiğine de niyaz etme 

adı verilir. Bazı yöre ve ocaklarda meydana girmeden evvel kapı eşiğine de 

niyaz edildiği görülür. Bu niyaz: eşiği, meydanı ve dedenin elini veya dizini 

secde pozisyonunda üç defa öpmek suretiyle gerçekleştirilir.” (Akın, 2020: 

104) şeklinde açıklanabilecek olan niyaz, Yaşar Kemal’in bizzat tecrübe 

ettiği bir ritüeldir. Yanan Ormanlarda Elli Gün başlıklı röportajlarında, 

Diyarbakır’da, belli ortamlara girip bilgi edinebilmek için Rufai oluşuna şahit 

oluruz (Yaşar Kemal, 2020: 12). İnce Memed’in son iki kitabında Kırkgöz 

Ocağı ve piri Anacık Sultan’a çokça niyaz edilir. Kırkgöz Ocağına yolu 

düşen herkes, pirin eşiğinde ve önünde üçer defa yeri öperek niyaza durur. 

Kırkgöz Ocağı’nda niyaza dururken görülen ilk kişi, Ocak’ın tarihinin 

anlatıldığı kısımda, Bağdat Seferine çıkarken annesinin sözüyle Kırkgöz 

Ocağı’na uğrayan Sultan Murad’dır. Padişah ve vezirleri pir karşısında 
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niyaza dururlar. (Yaşar Kemal, 2008) Kırkgöz Ocağı’nda niyaza dururken 

görülen ikinci kişi, Hürü Ana’dır. Hürü Ana, yaralanan İnce Memed’e ilaç 

yapması için Ocak’a gidince Anacık Sultan’a niyazda bulunur (Yaşar Kemal, 

2008). Nihayet İnce Memed’in de yolu Kırkgöz Ocağı’na düşer. En başından 

beri içinde bulunduğu durumu sürekli sorgulayan, bir ağayı öldürse daha 

zalim bir diğerinin onun yerini alacağını düşünen İnce Memed, eşkıyalığı 

bırakacağını söylemek için Kırkgöz Ocağı’na gitmiş görünse de içindeki 

“mecbur kurdu” onun eşkıyalığa devam etmek için Anacık Sultan’dan cevaz 

almaya gittiğinin farkındadır. İnce Memed, hem Ocak’a varışta hem de 

Ocak’tan ayrılırken Anacık Sultan’a niyazda bulunur (Yaşar Kemal, 2008). 

Kırkgöz Ocağı’nda niyaza duran en ilginç kişiyse Kertiş Ali Onbaşı’dır. 

Kendisi de bir Alevi olan Kertiş Ali Onbaşı, uzatmalı onbaşıdır. Görev 

yaptığı bölgede usta bir işkenceci olarak tanınır, onun dayağını yemeyen 

köylü yok gibidir. İnce Memed’e yardım ettiği için sorguya çekmek amacıyla 

Anacık Sultan’ı getirmek üzere Ali Onbaşı da gönderilir. Kertiş Ali Onbaşı, 

Ocak’ta niyaza durur (Yaşar Kemal, 2008). Alıp getirdikleri Anacık Sultan, 

onun dayağı sonunda can verecektir. 

Niyaza durma, Binboğalar Efsanesi’nde de görülür. İlk niyaz, 

Haydar Usta’ya yapılır. 5 Mayısı 6 Mayısa bağlayan gece, pınar başlarında 

iki yıldızın yani Hızır’la İlyas’ın birleşmesine şahit olup Hızır 

Aleyhisselam’dan bir kışlak dilemek için bekleyecek olan Karaçullu Obası, 

akşam kurduğu şölende Demirciler Ocağı’nın son piri Haydar Usta’nın 

önünde niyaza durur (Yaşar Kemal, 2013). Bu törende, obalı, saz çalan 

Koyun Dede ve ateş karşısında2 da niyaza durur (Yaşar Kemal, 2013). Daha 

sonra, otuz yıldır dövdüğü kılıcı İsmet Paşa’ya sunup bir kışlak istemeye 

giden Haydar Usta’nın karşısında İsmet Paşa’nın dahi niyaza durduğu obalı 

tarafından söylenir (Yaşar Kemal, 2013). Fakat bunun gerçekliği yoktur. 

Obalı, Haydar Usta’nın kılıcını övmek için bu dedikoduları yapar. Gerçek 

olansa Haydar Usta’ya, Hasan Hüseyin’in evinde herkesin niyazda 

bulunmasıdır (Yaşar Kemal, 2013). Romanın sonundaysa Haydar Usta, 

hiçbir işe yaramayan kılıç karşısında boyun kırıp niyaza durur, o gece kılıcı 

bozup demiri döverek geride, farklı bir şey, bir sembol olduğu anlaşılan obje 

bırakarak can verir (Yaşar Kemal, 2013). 

                                                             
2 Ateşe Niyaza Durma Konusu İçin Bakınız: 

A. Y. Ocak, Alevi Ve Bektaşi İnançlarının İslam Öncesi Temelleri, Bektaşi 
Menâkıbnâmelerinde İslam Öncesi İnanç Motifleri, İletişim, İstanbul 2012, S. 250. 
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Karıncanın Su İçtiği’nde, Melek Hatun, Musa Kazım Ağaefendi’nin 

yüzüğünden, onun Alevi dedesi olduğunu anlayıp önünde diz çöküp elini 

öper, ona niyazda bulunur (Yaşar Kemal, 2008). Ağaefendi’ye niyazda 

bulunan diğer kişiyse Çıplak Deniz Çıplak Ada’nın kahramanı, Kökboya 

Ocağı mensubu Ali Hüseyin’dir (Yaşar Kemal, 2012). 

Niyaz, sadece dedeye, ocağa, ateşe edilmez. İyi ve güzel olan her 

şeye kahramanların niyaz ettiğine şahit oluruz. Demirciler Çarşısı 

Cinayeti’nde, Alevi Türkmenlerin, Toroslardan inme, Çukurova’ya yerleşme 

sürecinde iyi, güzel olan her şeye niyazda bulundukları, Hacı Kurtboğa, 

Mahir Kabakçıoğlu, kumar bağımlısı savcı İzzettin Fahrettin’in 

konuşmalarında şöyle dile getirilir: 

“Semah dönüyorlardı her düzlükte, her kaya dibinde, ulu ateşler 

yakaraktan ve ateşe ve insana ve güzel demelere, şu dünyada ne ki var, ne ki 

güzel, çiçeklere, koca bir mavi çiçek olaraktan açmış gökyüzüne, dibinden 

ışık kaynayan aydınlık sulara ve insanlara ve toprağa yere diz çöküp, sağ 

dizlerini ölümsüz toprakla birleştirip niyazda bulunuyorlardı, her şeyi 

unutup, kendilerinden geçip…” (Yaşar Kemal, 1998: 304) 

Ağaların küçümsediği bu ritüel, Alevi Türkmenlerin iyiye, güzele 

olan inançlarının göstergesidir. 

2.4.  Gülbenk/Gülbank  

“Farsçada “gül sesi” manasına gelen gülbank, en kısa ifadesiyle 

yapılacak işin hayırlı, uğurlu olması veya sağlık, esenlik, başarı dileğiyle ve 

kalıplaşmış bir ifade tarzıyla Allah’a yalvarıp yakarmayı dile getiren dua 

metinleridir.” (URL-2) İnce Memed’in son kitabında, Yalnızçam köyünde 

kurulan şölende gülbank çekilir. Fakat ayrıntı verilmez (Yaşar Kemal, 2008). 

Binboğalar Efsanesi’nde, obalı, kurdukları şölende semahlar dönüp 

mengüler oynar. Yatsı vakti sazı elinden bırakan Koyun Dede uzun bir 

kayalığın başına çıkıp: 

“Allah, Allah, Allah… Sairi Selman, mülke Süleyman, kör olsun 

Mervan, yardımcımız oniki imam. Hızmatın kabul, yüzün ak olsun.” (Yaşar 

Kemal, 2013: 15) diye başlayan gülbankını çeker. Karıncanın Su İçtiği’nde, 

Melek Hatun’la Musa Kazım Ağaefendi’nin kızı Zehra’nın konuşması 

sırasında, Melek Hatun, Kazdağlarında kurulan şölenlerde de gülbankler 

çekildiğini dile getirir (Yaşar Kemal, 2008). 
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2.5.  Hac/Ziyaret  

“Alevilikte, Kâbe’yi ziyaret etmeyi hac ibadeti için şart görmeyen, 

tarikat içindeki ziyaretleri ve gönül haccını da hac ibadeti için yeterli gören 

anlayış.” (Üçer, 2005: 161-189) Yaşar Kemal’in romanlarında da görülür. 

İnce Memed 4’te, İnce Memed ve çetesi, sürekli paraya ihtiyaç duyar. Bazen 

sevilmeyen bir ağanın, beyin konağı, bazen de âdeta gövde gösterisi yapmak 

için konaklar basılır. Sumbaslı aşireti beyinin torunu olan, beyliği kabul 

etmeyip değirmencilik yapan, bostanında yetiştirdiği sebzelerle geçinen, 

Ermeni tehcirinde gidenlerin, geride kalan taşınır ve taşınmaz değerli 

mallarını kendisine emanet bıraktığı Amber Bey’in evini basan İnce Memed 

ve arkadaşları ondaki altınları alırlar. Türkmenler arasında en sevilen aşiret 

olan Sumbaslı aşiretinin beyi, Amber Bey’in dedesinin türbesinin bir ziyaret 

yeri olarak Türkmenler tarafından kullanıldığı söylenir (Yaşar Kemal, 2008). 

Romanlarda anılan bir diğer ziyaret yeri, Binboğalar Efsanesi’ndeki Hamit 

Dede türbesidir. Hamit Dede’nin türbesi de Hıdırellez’de ziyaret edilen 

mekânlardandır. (Yaşar Kemal, 2013) Yine Hıdırellez’de çıkılan, sazlar 

çalınıp semahlar dönülen bir başka hac mekânı, Yağmurcuk Kuşu’nda anılır 

(Yaşar Kemal, 2013: 35). 

Çıplak Deniz Çıplak Ada’da, Melek Hatun tarafından “Alevilerin 

dağı” olarak zikredilen Kazdağlarında ermiş Sarıkız’ın türbesinin bulunduğu, 

her Hıdırellez’de Alevilerin burayı ziyaret edip semahlar, mengüler döndüğü 

söylenir (Yaşar Kemal, 2012). 

ALEVİ KAHRAMANLARIN KARAKTER ÖZELLİKLERİ 

VE BU ÖZELLİKLERİN TASAVVUF ÖĞRETİLERİYLE İLGİSİ 

İnce Memed, seri boyunca ağalara ve jandarma özelinde zalim, 

haksızlıklara cevaz veren, dahası kendisi de halka haksızlık yapan otoriteye 

karşı mücadele eder. Serinin üçüncü kitabında, İnce Memed, Ferhat Hoca ve 

arkadaşlarının, Ferhat Hoca’nın sevildiği bir köyde bir ay saklanmaları 

sırasında, Ferhat Hoca, İnce Memed’i, haksızlıklara karşı susamaması 

yönüyle Yedi Ulu Ozan’dan biri olan Pir Sultan’a benzetir3 (Yaşar Kemal, 

2008). İnce Memed, ilk kitapta Abdi Ağa’yı öldürüp kayıplara karışsa da 

kendiliğinden tekrar ortaya çıkar. Ferhat Hoca, bu durumu, onun içindeki 

                                                             
3 Eserlerde Alevilerin Ezilen Taraf Olması, Bu Şekilde Ele Alınması Hususunda A. Yaşar 

Ocak’ın İtirazı İçin Bakınız: 
A. Yaşar Ocak, Türkiye’de Tarihin Saptırılması Sürecinde Türk Sufîliğine Bakışlar İletişim, 
İstanbul 1996, S. 211 vd. 
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haksızlığa karşı gelme güdüsünü, “mecbur kurdu”nu, Pir Sultan Abdal’ın, 

asılması pahasına doğruları söyleme davranışına benzetir. Ferhat Hoca’nın 

anlattığına göre, Pir Sultan, gördüğü düşte yanındaki Hıdır tarafından asılır. 

Hıdır önce İstanbul’a gider, adı Hızır olmuş bir şekilde Sivas’a vali olarak 

döner. Vali olarak verdiği ziyafete davet ettiği Pir Sultan’ın, “zulüm yemeği” 

olarak nitelediği yemeği yememesi üzerine başlayan olaylar neticesinde Pir 

Sultan asılır. Ferhat Hoca da İnce Memed’in içindeki haksızlıklara karşı 

sessiz kalamama durumunu Pir Sultan’ın durumuna benzetir (Yaşar Kemal, 

2008). Zalime ve zulme karşı duran kahramanlar, çarpışmada vurulup 

yaralanan İnce Memed’i saklayan, yaralarını iyileştiren Sarıkeçili Obası’na 

Hürü Ana’nın gidişi sırasında görülür. Hürü Ana, İnce Memed’in atını 

başıboş dolaşır görünce olanları anlar. Köylüden de bir şey öğrenemeyince 

Kısacık Mahmut’u yanına alarak dağlara çıkar. Alevi oldukları anlaşılan 

Sarıkeçili Yörükleri, İnce Memed’i canları pahasına saklar. Çoban Müslüm, 

onun yerini söylememek için direnince Kertiş Ali Onbaşı’ndan dayak yer, 

köpeği öldürülür, yatağa düşer. Ama obadan hiç kimse onun yerini söylemez 

(Yaşar Kemal, 2008). 

Bir başka örnekte, jandarma ve eski eşkıya Bayramoğlu tarafından 

İnce Memed ve çetesi, Alevi Yalnızçam köyünde kuşatılınca köylüler kılık 

değiştirerek çete elemanlarının yerine geçer. Ferhat Hoca çocuklara 

güvenemez. Ancak İnce Memed, “Bunlar bize benzemezler. Bunlar 

Alevidirler, çocukları bile Dedelerinin sözlerinden, öldür Allah çıkmazlar.” 

(Yaşar Kemal, 2008: 477) diyerek köyün bütün efradının mutlak surette, 

canları pahasına kendilerini koruyacağına inanır. Ezilene, darda kalmışa 

yardım eden bir diğer köy Yelpınar köyüdür. Osmanlı’da, ovaya 

yerleşmemek için iktidarla ters düşüp sıtmadan sürekli kırılan ama dağlardan 

vazgeçmeyen bu köy, İnce Memed, Ferhat Hoca ve arkadaşlarına yardım 

eder. Özellikle köyden yedi gencin İnce Memed adıyla dağlarda dolaşıp 

gerçek İnce Memed’in peşinde olanları yanıltması en büyük yardımlarıdır 

(Yaşar Kemal, 2008). 

İnce Memed 2 ve 3’te görülen, şifa ocağı olan Kırkgöz Ocağı’nın 

Anacık Sultan’ı görünür. Anacık Sultan, Yaşar Kemal romanlarında 

Binboğalar Efsanesi’nin Haydar Usta’sıyla beraber en önemli iki Alevi 

karakterdir denilebilir. Anacık Sultan, yaralarını sağalttığı İnce Memed’e, 

ocağın mührü olan yüzüğünü verir: Soy bağıyla o güne kadar gelmiş olan 

ocak artık son bulacaktır. Daha sonra İnce Memed’e, üzerinde doksan dokuz 

bin dokuz yüz doksan dokuz ayet, hadis, dua, tılsım, Esmaü’l-hüsna yazılı 
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gömleği verir. İnce Memed’in dağlardaki hükmünü kuvvetlendirdiği için 

kasabadaki Arif Saim Bey öncülüğünde bir araya gelen ağalar, beyler ve 

devlet adamları, Anacık Sultan’ın kasabaya getirilip öldürülmesi için 

girişimde bulunur. Hiçbir mukavemet göstermeyen Anacık Sultan kasabaya 

getirilir, günlerce yapılan işkence neticesinde ölür. Anacık Sultan, ezilenin 

yanında yer alırken yüz yıllardır şifa dağıtma işini yapan ocağın son bulma 

pahasına mazluma yardıma devam eder. Anacık Sultan’la beraber kasabaya 

gelen müritlerden Bünyamin, Anacık Sultan’ın maruz kaldığı muameleye 

dayanamayıp Yüzbaşı Faruk ve işkenceci Kertiş Ali Onbaşı’yı sayısız bıçak 

darbesiyle öldürür. Anacık Sultan, Kırkgöz Ocağı’na gömülür. Bünyamin de 

tıpkı diğer Alevi kahramanlar gibi zalimlere karşı sessiz kalmamış, Anacık 

Sultan’ın düştüğü durum için sorumlu gördüğü iki kişiyi büyük bir hırsla ve 

acımasızca öldürmüştür (Yaşar Kemal, 2008). 

Binboğalar Efsanesi’nin kahramanı Haydar Usta, Horasan’dan beri 

demir döven kutsal Demirciler Ocağı’nın son piridir. Haydar Usta naif, naif 

olduğu kadar da gerçeklikten uzaktır. Gerçeklikten o kadar uzaktır ki hangi 

devirde yaşadıklarını idrak edemez. Otuz yıldır dövdüğü kılıcı Adana’ya 

gidip Ramazanoğlu Beyi’ne sunmak için çabalar. Modern şehirden 

bihaberdir. Adana’da Ramazanoğlu Beyi’ni bulamayınca Ankara’ya gidip 

kılıcı İsmet Paşa’ya sunar. Haydar Usta’nın babası, elindeki Mısri kılıcı 

Binbaşı Ali Bey’e sunup yazın yaylaya çıkabilmek için müsaade almıştır. 

Osmanlı, konargöçerleri iskâna tâbi tutunca Çukurova sıcağına alışmamış 

olan Türkmenler ovada sıtmadan kırılır. İşte Haydar Usta da hâlâ o çağda 

yaşandığı düşüncesindedir. Tek gayesi, zorda olan, indiği Çukurova’da 

kışlayacak bir yer bulamayan obasına yardım etmektir. Bu uğurda çok 

çabalar ama çağ gereği başarılı olamaz. Haydar Usta’nın bu saf, masum ama 

gerçeklikten uzak karakteri, Yaşar Kemal romanları arasında dikkat çekici 

bir Alevi kahraman olarak yer almasını sağlar. 

Binboğalar Efsanesi’nde, “Kel Musa Horasandan gelmedi. Boyu 

kısa, bücür, alçak, sürüye nereden karıştığı belli olmayan yoz, kel keçi. 

Tüyleri dökülmüş.” (Yaşar Kemal, 2013: 56) diye tanıtılan Kel Musa, 

Karaçullu Obası’nın saf, masum, ezilen, zulüm gören, zorda kalmadıkça 

kimseye bilerek kötülük etmeyen, değişen dönemin ekonomik ve sosyolojik 

farklarının bilincinde olmaktan uzakta insanlarından ayrılır. Geleneklerine 

bağlı, kötülük düşünmeyen bu Türkmen Aleviler içindeki kötü karakterli Kel 

Musa, düşünüp icrasına başladığı ve kısmen başarılı olduğu fakat insan 

onuruna yakışmayan kışlak bulma plânında obanın kalanından ayrılır. 
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Yaşar Kemal’in, zulüm gören bir diğer Alevi kahramanı, Çıplak 

Deniz Çıplak Ada’da, Şerife Hatun’un dokuduğu kilimleri kökboyayla 

boyamaya gelen, Çukurovalı Ali Hüseyin’dir. Babasının adı Caferi Sadık 

olan Ali Hüseyin, Alevi olduğunu gizler. Giritli bir Alevi dedesi Musa Kazım 

Ağaefendi, Ali Hüseyin’in Alevi olduğunu gizlemesini çok fazla zulüm 

görmüş olmasına bağlar. 

SONUÇ  

Romanlarında çokça Alevilik/Bektaşilik’e yer veren yazar, bu 

konuyla ilgili neredeyse her ayrıntıya dikkat çeker. Ali, Hasan Hüseyin, Ali 

Hüseyin, Caferi Sadık, Haydar, Kerem gibi Alevilikle özdeşleşmiş isimleri 

kullanır. Girit, Bağdat, Çukurova bölgesi, Kazdağları dolayları, sadece ismi 

anılan Konya, Nevşehir gibi geniş bir coğrafyadaki Alevileri eserlerine konu 

edinir. İsim seçimi ve Aleviliğin yayılış alanı dışında Alevi inancındaki ocak 

sistemine, selamlama, niyaz, cem, semah, hac/ziyaret gibi ayinlere, ritüellere 

yer veren yazar, dede kültü gibi belli kültlere özel önem verirken neredeyse 

her kahramanında olan insan ve doğa sevgisini, temiz ahlâk ve hoşgörüyü, 

kul hakkına karşı gelmek gibi Alevilik inancındaki Dört Kapı Kırk Makam 

anlayışını romanlarında işler. Kötü nitelikleri haiz kahramanlar olsa da 

bunları genel içinde eritir, Anacık Sultan’ı ölüme götüren Kertiş Ali 

Onbaşı’nın pire karşı saygısını son ana kadar korur. Ya da bir ermişin 

doğuşunun ele alındığı Dağın Öte Yüzü üçlemesinde Taşbaşoğlu Memet’i 

tutuklayıp kasabaya doğru yola çıkan Cumali Onbaşı’nın insan sevgisini 

okura gösterir. Ya da Akçasazın Ağaları serisinin başkişilerinden, eğitimli, 

Çanakkale gazisi, Güney’de Fransızlara karşı savaşan, ateist Derviş Bey, 

hayatta sadece bir Alevi dedesinde gördüğü insan sevgisine inanır. Kendisi 

Alevi olmasa da dedede gördüğü insan sevgisi onu derinden etkiler. Açıkça 

anlatılmasa da Kimsecik üçlemesinde, dağdan ormanları kesip ırmak yoluyla 

kereste fabrikalarına taşıyan ve taşımacılık yapanların tarcı olarak anıldığı 

pasajlar, Tahtacı Alevilerini akıllara getirir. Ege ve Akdeniz bölgelerinde 

odunculukla geçinen Tahtacı Alevileri, üçlemede açıkça söylenmez ama ilk 

akla gelen onlardır. Fabrikalara giderken yol üstünde bulunan köye uğrayıp 

Topal Hacı Abbas Usta’ya belli odunlar veren tarcılar, ormanların yok 

edilmesinden, tabiata saygının kalmadığından yakınırlar. Bütün 

romanlardaki Alevi kahramanların insan ve doğa sevgisiyle örtüşen bu 

anlayış, bu çıkarımı yapmakta bize yardımcı olur.  
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Yazarın hiçbir romanında, Anacık Sultan’ı öldüren Kertiş Ali Onbaşı 

ve Kel Musa dışında, kötü karakterli Alevi kahramana rastlanmaz. Yolaşan, 

Yalnızçam, Yelpınar gibi Alevi köylerinde İnce Memed ve arkadaşlarına 

yardım eden Alevi kahramanlar, insan öldürür fakat İnce Memed’in; 

yoksulun, ezilenin yanında yer aldığı algısı kendi inançlarıyla örtüştüğünden 

ona yardım etmek için bu cürmü işlerler. Binboğalar Efsanesi’nde Alevi 

inancını sürdüren Karaçullu Obası’nın kâhyası Süleyman Kâhya, 

Horasandan gelen ve yerleştikleri her yerde kurulan ancak iyice yıpranan 

beylik çadırı içindeki davul, teber, tuğ, bayrak gibi emanetlerden utanır olsa 

da inançlarını sürdürür. 

Yazarın ilk romanı olan ve sonrasında dört cilde tamamlanan İnce 

Memed’in son cümlelerini hatırlamak yerinde olacaktır. Dört kitap da bir 

ağanın öldürülmesi, yoksul köylünün zalim bir ağadan kurtulmasıyla 

sonuçlanırken her cildin sonunda İnce Memed, imi timi bellisiz olur, onu bir 

daha gören olmaz. Bu cümleler, akıllara Kırklara karışmayı getirir.  
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MODERNİST TÜRK ROMANINDA 

TASAVVUFUN YENİDEN KEŞFİ 

Serkan ÖZDEMİR  

1. GİRİŞ

Teolojik ve felsefî anlamda tasavvuf, kâinatın yaratılışını, Allah’ın 

varlığını ve tekliğini ontolojik düzlemde yaratan ile yaratılanın aynı 

kaynaktan gelişiyle açıklayan, “sufizm” veya “İslam mistisizmi” olarak da 

adlandırılan inanç sistemidir. İslâmiyet’in yaşandığı yerlerde ortaya çıkan 

mistik hayata, ruhanî fikir hareketlerine tasavvuf adı verilir. Tasavvuf, insana 

nefsini terbiye etmeyi, mâsivâdan uzaklaşarak Allah’a yönelmeyi ve kendi 

varlığının bilgisine ulaşmayı telkin eder. Kur’an ve hadisler aracılığıyla 

insanın ahlakî yönden olgunlaşarak kemale ermesini hedefler (Kara, 2011). 

İslam mistisizmi olarak da adlandırılan tasavvufun, felsefî anlamda 

kaynağı M.S. 3. yüzyıla, Plotinos’a kadar uzanır. “Yeni-Eflâtunculara göre 

var olan her şeyin ilkesi mutlak birliktir. Her şey türeme yoluyla ‘bir’den 

doğar. Yaratılan varlık, içinden çıktığı yetkinliğe doğru yükselmek ister” 

(Artun, 2002). Bu yönüyle tasavvuf Plotinos’un düşüncesindekine benzer bir 

‘düşünsel aşkınlık’ halidir. Mistisizmde olduğu gibi tasavvuf da ‘ilâhi 

bilgi’ye ulaşmak hedefler. Bunun için tasavvufta belirli aşamalardan oluşan 

bir yol (seyr ü sülûk) takip edilir (Kara, 2011: 11-14). 

Felsefî açıdan büyük oranda vahdet-i vücut (varlık birliği) anlayışı 

üzerine kurulan tasavvuf, yaratılmışların yaratana döneceği fikrini savunur. 

İbn Arabi’ye göre yaratılmış olanlar bir hayalden ibarettir. Allah ise 

hakikattir. Ayrıca insan bu hakikatin zahirdeki suretleridir (Kara, 2011: 254-

255). Gazali’ye göre varlıkta birlik esastır. Nasıl ki kadehin rengi ile içindeki 
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içkinin rengi birbirinden ayırt edilemezse yaratan ile yaratılan da ayrı 

düşünülemez. Mevlânâ’ya göre de varlığın gerçek sahibi Allah’tır. Aşkta 

seven ve sevilen birdir. İkisi arasındaki ilişki, ney ve sesin ilişkisine benzer 

(Kara, 2011: 254-255). Şebusterî ise birlikte ikilik düşüncesini sapıklık 

olarak niteler. Hak’tan başka bir varlığın olmadığını, kul ile Allah’ın ayrı 

düşünülemeyeceğini ifade eder. Cüzî alemden geçip küllî aleme erişen 

kişinin bu sırra vakıf olacağına dikkat çeker.1 

İslâmiyet’in doğuşundan kısa süre sonra medreselerin doğmacılığına 

ve biçimciliğine karşı bir bilinç olarak ortaya çıkan ve gelişen tasavvuf, 

insanı Allah ile aracısız buluşturmayı hedefler (Artun, 2002: 17-19). İnsanın 

iç huzuru yakalamasında işlevsel bir vasıta olan tasavvuf öğretisi halk 

arasında rağbet görür. M. Fuad Köprülü, Moğol akınıyla yaşanan göçlerin, 

sufîliğin meslek haline gelerek tekke ve tarikatlar etrafında 

kurumsallaşmasının tasavvufun yayılmasında etkili olduğunu belirtir. Ona 

göre tasavvuf, kaynağını İran, Hind, Yunan fikirlerinden, çoğunlukla da 

İslâmiyet’ten alır (Köprülü, 2003: 47). 

Türklerin tasavvufla tanışmaları, VII ve XII. yüzyıllar arasında 

İslâmiyet’i kabul etmelerine paralel olarak şeyhler etrafında şekillenen tekke 

ve tarikatlar yoluyla gerçekleşir. Ahmet Yesevî gibi mutasavvıflar eliyle 

Horasan, Buhara gibi merkezlerdeki Türk göçerlere ilâhiler ve şiirler 

aracılığıyla tasavvufu anlatırlar. XIII. yüzyılda Moğol istilası neticesinde 

Yesevîlik kanalıyla tasavvuf Anadolu’ya ulaşır (Artun, 2002: 27-30). Daha 

sonra Kadirîlik, Rufaîlik, Nakşibendîlik, Halvetîlik, Mevlevîlik, Bektaşîlik 

gibi adlarla çeşitli tarikat yapıları Anadolu’da ortaya çıkarak kurumsallaşır. 

Tasavvufun Anadolu’ya ulaşmasından sonra tekke ve tarikatlar 

çevresinde gelişen, kısmen halk edebiyatının dil, biçim ve sanat zevkiyle 

uyuşan, onu model alan yeni bir edebiyat anlayışı ortaya çıkar. Anadolu’da 

                                                             
1 Mevlana, varlık düşüncesini açıklarken, “Ne ben benim, ne sen sensin, ne sen benim, hem 

ben benim, hem sen sensin, hem sen bensin. A Hutenli güzel! Seninle öyle bir haldeyim ki 
yanılıyorum, ben mi senim, sen mi bensin” diyerek Allah ve kul arasındaki birliği öne çıkarır. 
Hâlik ile mahlûkun bir olduğunu iddia eden İbn Arabi, bu tezini “Allah bana hamdeder ben de 
O’na, O bana ibadet eder ben de O’na. Ey nefsinde eşyayı yaratan, sen yarattığının hepsini 
topluyorsun. Vakit olur, kul rab olur şüphesiz. Zaman olur, rab kul olur şeksiz.” diyerek 
açıklar. Kul ile Allah’ın vasıtasız birbirine bağlı olduğunu belirten Şebusterî, “Önündeki şu 
perde kalktı mı ne mezhebin hükmü kalır, ne dinin. Bütün şeriat hükümleri senle benden doğar. 
Çünkü bu hükümler, senin canına, tenine bağlıdır. Arada ben ile sen kalmayınca Kâbe nedir, 

havra nedir, kilise ne…” diyerek tasavvufun insanı Allah’a ulaştıran, bağlayan aracısız bir 
inanış olduğuna dikkat çeker. Bkz. Mustafa Kara, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, Dergâh 
Yayınları, İstanbul, 2011, s. 254-255. 
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çeşitli tarikatlara mensup şairler ve âşıklar tarafından şekillendirilen; 

tasavvuf öğretisiyle birlikte İslâm öncesi dönemin inanış ve kültürünü de 

içeren bu edebiyat Dinî-Tasavvufî Halk edebiyatı olarak adlandırılır 

(Köprülü, 2003: 36).  

2.  TASAVVUFUN YAZINSALLAŞMASI  

Türklerin İslâmiyet’i kabulünden evvelki edebiyatları büyük ölçüde 

saz eşliğinde söylenen şiirlerden ibarettir.2 İslâmiyet’ten sonra ise halk lisanı 

ve zevkine dayanan, dinî duygulardan beslenen mutasavvıf şairlerce 

söylenen ilâhiler yaygınlaşır (Köprülü, 1989: 184-187). XIII-XIV. 

yüzyıllarda Mevlânâ Celâleddin Rumî, Hacı Bektaş Velî, Yunus Emre gibi 

mutasavvıflar şiir vasıtasıyla tasavvufî değer ve kuralları anlatarak 

tasavvufun yazınsallaşmasını sağlarlar. Böylece dinî niteliği ağır basan, 

‘vahdet-i vücut’ inancını temel alan, Dinî-Tasavvufî Halk edebiyatı olarak 

adlandırılan yeni bir edebiyat teşekkül eder (Köprülü, 2003: 35-38). 

Dinî-Tasavvufî Halk edebiyatı ilhamını büyük ölçüde tasavvuf 

öğretisinden alarak Ahmet Yesevî’in Divân-ı Hikmet adlı yapıtının etkisiyle 

şekillenir. Kutadgu Bilig’den sonra İslâmî Türk edebiyatının en eski 

eserlerinden biri olan Divan-ı Hikmet’te dervişlik ve faziletleri hakkında 

methiyeler, İslâmî menkıbeler, peygamberin hayatı ve mucizelerine yer 

verilir (Köprülü, 2003: 156).  

Yesevîlik tarikatının Anadolu’daki en önemli temsilcisi Yunus 

Emre’dir. Divân’ında mesnevî, gazel ve musammatlardan oluşan şiirlere yer 

verir. Açık ve samimi biçimde yalın bir Türkçe ile tasavvufî ahlak kurallarını 

anlatan şair, nefis terbiyesi, aza kanaât, sabır, tevâzû, cimrilik, kibir, şükür, 

doğruluk, cömertlik gibi konuları işler (Köprülü, 2003: 275). İlâhî, nutuk 

tarzındaki eserlerinde ‘vahdet-i vücûd’ felsefesini işleyen Yunus Emre, 

                                                             
2 Türklerin dini, ahlaki, kültürel özelliklerini, lisanını ve adetlerini içeren bu şiirler Çin, Hind, 
İran medeniyetlerinin de etkisiyle oluşan bir edebiyat anlayışının ürünüdürler. Gezgin şairlerin 
yöre yöre dolaşarak icra ettikleri sanatları ağırlıklı olarak kahramanlık menkıbeleri ve millî 
destanların yanında güncel hadiselere dayanır. Hece vezni ile söylenen bu şiirler doğrudan 
halk kültürünün bir parçası olarak “sığır”, “şölen”, “yuğ” gibi merasimlerin de ayrılmaz birer 
parçasıdırlar. Öğretici niteliğe sahip bu şiirler arasında öne çıkan tür “sagu-mersiye”dir. 
Önceleri dinî, sonradan bedi’i bir mahiyet gösteren bu eserle de kopuz eşliğinde “ölünün 
faziletleri, cenklerin çeşitli safhaları, düşmanlara nasıl saldırıldığı, cenklerin nerede vukua 

geldiği, ölen kahraman için bütün kavmin, hatta bütün tabiatın ne kadar üzgün olduğu” gibi 
konular anlatılarak tasvir edilir. Bkz. M. Fuad Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, 
Akçağ Yayınları, Ankara, 2003, s. 43-55. 
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tasavvufî şiirlerinde insanları Kur’ân ve Hadîs’e uymaya, Allah’a tevekkül 

ile teslim olmaya davet eder.  

Âşık Paşa’nın Garib-nâme’de “Türk diline kimsene bakmaz idi / 

Türklere hergiz gönül akmaz idi” diyerek Türkçe ile şiir yazmanın hoş 

karşılanmadığına işaret ettiği bir dönemde Yunus Emre, Anadolu’da tasavvuf 

inancının yayılması için Türkçe ile şiirler söyler (Gölpınarlı, 1972: 17). Bir 

anlamda irşad vazifesini yerine getiren şair, bunu “Vardığımız illere, şol safâ 

gönüllere / Halka tapduk ma’nîsin saçtık elhamdü lillâh” dizesinde ifade eder 

(Gölpınarlı, 1972: 30). Şiirlerinde insanın dünyada bir arayış halinde 

olduğunu, manevi bir yolculukta bulunduğu belirtilerek zahirî ölümün 

önemsizliğini vurgular. İlâhi aşkı yücelten Yunus Emre, “Kogıl ölüm 

endişesin, âşıklar ölmez bâkidir / Ölüm âşıkın nesidir, şünkü nur-ı ilâhidir” 

dizeleriyle ölüm korkusunun gereksiz olduğunu, “Canlar canını buldum, bu 

canım yağma olsun / Assı ziyandan geçtim, dükkânım yağma olsun” 

dizeleriyle asıl olanın ‘sülûk’ ile ezelî ve ebedî varlığa, ölümsüzlüğe ulaşmak 

olduğunu ifade eder (Gölpınarlı, 1972: 27). “Ben benliğimden geçtim” diyen 

Yunus Emre, tasavvufun temel gayesi olan kulun Allah’a yönelerek dünyevi 

nimetlere sırt çevirmesini, dünyadaki arayış ve yolculuğun sonunda Hakk’a 

kavuşarak, onunla birleşmesini “İkiden usandım, birlik honuna kandım” 

dizesiyle telkin eder (Gölpınarlı, 1972: 28). 

Anadolu sufizminin bir başka önemli ismi olan Hacı Bayram Veli, 

insanoğlunun Cennet’ten yer yüzüne indirilişiyle başlayan arayışını ve öz 

benine dönme arzusunu “Bilmek istersen seni / Can içre ara canı / Geç 

canından bul anı / Sen seni bil sen seni” dizeleriyle ifade ederken, bir yandan 

da yaratan ile yaratılanın aynı kaynaktan geldiğini, ona geri dönmesi 

gerektiğini telkin eder (Gölpınarlı, 1972: 115). Ayrıca şair, “Görünen 

sıfâtındır / Anı gören zatındır” dizeleriyle insanın zahirinin ardında var olan 

gerçek varlığa işaret ederek ‘sülûk’ ile kulun Allah’ın ‘tevhid-i zatı’na 

ulaşacağını belirtir (Gölpınarlı, 1972: 115).  

İnsanın Allah’a erişmek için kendi benini terk edip hiçliğe, yokluğa 

talip olmasını telkin eden Mevlânâ, Yunus Emre, Hacı Bayram Veli gibi 

mutasavvıflar, bir anlamda insanın içsel olgunlaşmasını gerçekleştirip, 

varlığın bilgisine/kaynağına ulaşmasını telkin ederler. Şiirlerde işlenen bu 
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olgunlaşma, Hakk’a ulaşma yolculuğu tasavvufta ‘sülûk ilmi’ olarak 

adlandırılır.3 

2.1. Tanzimat Dönemi ve Sonrasında Tasavvuf:  

‘Varlık’ Ve ‘Yokluk’  

Anadolu’da Tanzimat dönemindeki modernleşme hareketinin 

etkisiyle çeşitli biçim ve türleri de içine alan yeni bir edebiyat anlayışı ortaya 

çıkar. Biçim ve içerik bakımından yeni olma iddiasındaki bu edebiyat dinî ve 

ahlakî konuları mutasavvıf şairlerden ve divan şairlerinden farklı bir 

yaklaşım ile konu edinirler. Bu dönemde özellikle şiir türünde ‘varlık’ ve 

‘yokluk’ kavramları öne çıkar. Allah’ın varlığı, birliği, ilahî aşk, vahdet-i 

vücut vb. gibi konular Tanzimat şiirinde aklın rehberliğinde sorgulanmaya 

çalışılır. Tanzimat dönemi şairlerinin işledikleri konular çoğunlukla 

mutasavvıf şairlerde olduğu gibi hakikati aramaya ve anlatmaya yöneliktir. 

Dolayısıyla bu dönem şiirinin temel motivasyonu evrenin ve yaratılışın 

sırrını bilme isteğidir. 

Âkif Paşa, bu motivasyon ile “Adem Kasîdesi” adlı şiirinde tasavvuf 

öğretisiyle uyum içinde ‘yokluk’, ‘varlık’, ‘hiçlik’ kavramlarını konu edinir. 

Aynı şiirinde “Yok dedikçe var olur yok mu garabet bunda” diyen şair, 

yaratılmış olanlar aracılığıyla Allah’ın varlığına delil arar (Kaplan, 1998). 

Şinasi, “Münâcaat” adlı şiirinde “Vahdet-i zâtına aklımca şehâdet lâzım” 

dizesiyle hakikate ulaşmak için tasavvuftan farklı bir yol izlediğini, kalbin 

yerine aklı rehber edindiğini belirtse de “Göremez zâtını mahlûkunun âdî 

nazarı” dizesiyle bu düşüncesinden geri adım atar (Kaplan, 1998: 32). 

Hakikate ulaşmak için kalp ile iman etmeden önce akıl ile sorgulamayı tercih 

eden bir başka Tanzimat dönemi şairi Ziya Paşa’dır. “Terci-i Bend” adlı 

şiirinde varlığın kaynağını, nedenlerini sorgulayan şair, her bendin sonunda 

“Subhâne men tahayyera fî sun’ihi’l-ukûl, / Subhâne men bikudretihî 

                                                             
3 Tasavvufî terminolojide, Allah’a giden yol, insanı Allah’a ulaştıran irade, eylem ve tavır 
olarak nitelenebilecek ‘sülûk’, sözlük anlamıyla “yola girmek, yolda yürümek; (bir şey) başka 
bir şeyin içine nüfuz etmek, katılmak, intikal etmek” gibi anlamlara karşılık gelir. Tasavvufta 
sülûk ilmi olarak da adlandırılan bu aşama “tâlibin Hakk’a erme yeteneğini kazanmak için 
nefsini dünya kirlerinden arındırması, ahlâkını düzeltmesi ve güzelleştirmesi, amacı da nefsini 
ve rabbini bilmesi” şeklinde tarif edilir. Tasavvuf yoluna girerek sülûk yapmak isteyene 
“tâlip”, bu yolda belirli bir ilerleme gösterene “sâlik” (ehl-i sülûk), yolu tamamlayana 
“müntehî” adı verilir. Sülûk tövbe ile başlar, Hakk’a kavuşma (fenâfillâh) ile son bulur. 

Sülûkün temel aşamaları makāme, menzil, medrece, akabedir. Bkz. 
https://islamansiklopedisi.org.tr/suluk--tasavvuf 6.5.2021/00:17 
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ya’cizü’l-fühûl” diyerek Allah’a kalbiyle iman etmekten geri durmaz 

(Kaplan, 1998: 47-58). Mehmet Kaplan, bu üç ismin varlık ve evren 

karşısındaki tutumlarına ilişkin şu tespitlere yer verir:  

Akif Paşa varlıktan nefret ederek yokluğu övüyor, Şinasi 

kainatta güzel ve ilahi bir nizam buluyordu […] Ziya Paşa varlığı sevmemek 

hususunda Akif Paşa' ya yaklaşmakla beraber, onun gibi kainatı yıkmak 

teşebbüsünde bulunmaz ve bir yokluk felsefesi yapmaz. Onu karakterize 

eden en mühim nokta, kainat ve insan karşısında derin, kuvvetli ve sonsuz 

bir hayret duygusu hissetmesidir. (Kaplan, 1998: 59) 

Tanzimat’tan sonra yaygınlaşan pozitivist düşünce dine karşı tavrı 

beraberinde getirir. Evren ve varlık pozitivist ve materyalist düşüncesinin 

etkisiyle somut delillere ve nedenselliğe dayandırılarak anlaşılmaya çalışır. 

Bu fikir Tevfik Fikret, Beşir Fuat, Baha Tevfik gibi isimleri etkiler. Tevfik 

Fikret’in “Haluk’un Âmentüsü” ve “Tarih-i Kadim” gibi şiirlerinde dine 

karşı bu mesafeli tavır dikkat çeker. Bunun gibi nedenlerle Servet-i Fünûn 

döneminde tasavvuf öğretisinin edebiyattaki etki ve yansıması asgari 

düzeydedir (Karaca, 2013). Alâattin Karaca’ya göre dine ve tasavvuf 

öğretisine karşı bu tavır Mehmet Âkif’in Safahat’ına kadar sürer. Cumhuriyet 

döneminde ise Halide Edip’in Vurun Kahpeye, Reşat Nuri’nin Yeşil Gece, 

Yakup Kadri’nin Yaban gibi romanlarında din ile ilişkilendirilmiş olumsuz 

özellikleriyle yer verilen karakterler üzerinden dine karşı mesafeli tavır 

devam eder. 

 Türk edebiyatında 1950’den sonra modern ve postmodern 

romanlarda tasavvuf, mistisizmi sağlayan bir araç olarak yer alır. Edebî 

eserin anlamsal derinliğini, mistik havasını artırmak maksadıyla özellikle 

dinî-tasavvufî izleklere, çağrışımlara yeniden başvurulur. Modernizm ile 

postmodernizmin iç içe geçtiği Oğuz Atay, Orhan Pamuk, Elif Şafak gibi 

yazarlarda metinlerarasılık, etkilenme, yeniden yazma, çağrışım gibi 

yöntemlerle dinî-tasavvufî öğretinin kaynakları ve kavramlarına yer verilir. 

Bu yazarlarda Feridüddin Attar’ın Mantıku't-Tayr, Şeyh Galip’in Hüsn ü Aşk, 

Mevlânâ’nın Mesnevî vb. gibi tasavvufun temel kaynakları roman 

kurgusunun ve postmodern oyunun parçası haline gelir. 

2.2. Modernis t Türk Romanında Tasavvufi  İzlekler: 

‘Arayış ’ ve ‘Dönüşüm’  

Modernist roman insanın yeryüzündeki bireyleşme, bir başka 

ifadeyle kendi varlığını keşfetme arzusunu ve bu serüvendeki dönüşümünü 

konu edinir. Modern bireyin bu serüveni yabancılaşma, aydınlanma, 
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bireyleşme gibi temel aşamaları kapsar. Kafka, Joyce, Sartre gibi yazarların 

öncüleri arasında yer aldığı modernist romanın etkileri 1950’den sonra Türk 

romanında Oğuz Atay, Orhan Pamuk, Elif Şafak gibi yazarlarda ortaya çıkar. 

Türk romanının bu evresinde arayış ve dönüşüm izlekleri yaygın olarak 

kullanılır. Bu izleklerin zaman zaman romanlarda dinî-tasavvufî öğretinin 

insanın Allah’a ulaşmak için izlemesi gerektiğini ileri sürdüğü ‘seyr ü sülûk’ 

diye adlandırılan aydınlanma ve hakikate ulaşma yolculuğunun aşamalarıyla 

benzerlik gösterdiği görülür.  

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Huzur adlı romanında Mevlevî ve Bektâşî 

tarikatları çevresinde oluşan tasavvuf kültürü ve geleneğinin izleri görülür. 

Mümtaz’ın Nuran’a duyduğu aşk giderek yarı kutsal bir hal alır. Romanda 

Nuran, baba tarafından Mevlevî tarikatıyla, anne tarafından ise Bektâşî 

tarikatıyla iltisaklıdır. Bu nedenle Mevlevîlik vasıtasıyla klasik şiir ve klasik 

müzik zevkine, Bektâşîlik vasıtasıyla halk kültürüne ilgi duyan, sentezlenmiş 

bir karakterdir. Mümtaz, onu idealize ederek, ona duyduğu dünyevî aşkı ilâhi 

aşk mertebesine yükseltmek ister. Çünkü Mümtaz’ın Nuran’a duyduğu aşk 

bir yönüyle onun sahip olduğu klasik kültüre ve tasavvuf geleneğine olan ilgi 

ve aşkıyla birleşir (Güler, 2013: 37). 

Oğuz Atay, modernist yazarların kullandığı temel izlekler ve 

yöntemler aracılığıyla yeni bir roman anlayışının Türk edebiyatına 

yerleşmesine öncülük eder. Tutunamayanlar adlı romanında insanın 

bireyleşme serüvenini konu edinen yazar, yalnızlık, yabancılaşma gibi 

modernist izlekler aracılığıyla modern bireyin arayışını ve değişimini işler. 

Tutunamayanlar’da Turgut Özben’in yaşadığı süreç buna örnek teşkil eder 

(Atay, 2000). Romanda Turgut’un Selim’in iç dünyasına yaptığı yolculuk 

ana öykülerden birini oluşturur. Turgut bu yolda ilerledikçe kendi kimliğine 

ulaşır (Moran, 2001: 284). 

Turgut Özben’in kendi kimliğine-öz benine erişme serüveni alegorik 

olarak tasavvufî imgelemi ve usulleri çağrıştırır. Turgut’un arkadaşı Selim 

Işık’ın intiharının ardından onun yakın arkadaşlarıyla görüşerek iz sürmesi, 

Turgut’un dönüşümünü, ‘Selimlik’e ermesini beraberinde getirir. Bu yönüyle 

bir olgunlaşma romanı görüntüsü veren eserde Turgut’un öz benine (Selim’e) 

ulaşarak onunla aynılaşma serüveni, tasavvufta ‘insan-ı kâmil’ olmak için 

kendi beninden geçip mürşidiyle özdeşleşen sâlikin pozisyonuna karşılık 

gelir. Bu alegorik okumada Selim şeyhi temsil ederken Turgut ise mürşidi 

simgeler. Turgut, öz benliğine erişmek için sahip olduğu şeyleri terk eder. Bu 
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durum tasavvuf öğretisindeki ‘mâsivâ’yı terk ederek Hakk’a yönelmeyi 

anımsatır. Turgut’un Selim’in intiharının ardından çıktığı ve ‘Selimlik’e 

ulaşmakla bitecek içsel ve fiziki yolculuğu tasavvuftaki ‘seyr ü sülûk’ 

inanışına karşılık gelir. Bir çeşit bilgeleşme, olgunlaşma serüveni olan bu 

yolculuğun sonunda varlıktaki ikilik son bularak Selim ile Turgut birliğe 

erişir. Selimleşmek bir yönüyle Turgut’un ruhsal arınması, ruhunun terbiye 

edilmesidir (Oruç, 2017: 163-175). 

Tasavvufî izlek ve kaynakların kullanılması bakımından dikkat 

çeken romanlardan bir diğeri Orhan Pamuk’un Kara Kitap’ıdır (2013). Yazar 

bu romanda ilhamını büyük ölçüde Şeyh Galip'in Hüsn ü Aşk adlı 

mesnevîsinden alır.4 Şeyh Galip’in mesnevisinde alegorik bir aşk hikâyesi 

aracılığıyla insanın olgunlaşıp arınarak ilahî aşka ulaşması konu edilir. Kara 

Kitap’ta Galip ile Rüya’nın aşkı, Galip’in Rüya’yı arayışı Şeyh Galib’in 

mesnevîsindeki Aşk’ın Hüsn’e ulaşma arzusuna eklemlenir. Roman 

karakterinin adının Galip oluşu da sembolik açıdan romanın tasavvufun ilke 

ve aşamaları üzerine oturtulmaya çalışıldığına işaret eder. 

Romanda Galip ve Rüya kendi kurgusal kimliklerini temsil etmekten 

uzaktırlar. Galip, mesnevideki Hüsn’ün alegorik yansıması iken Rüya da 

Aşk’ın romandaki izdüşümüdür. Şehr-i Kalp Apartmanı ise Hüsn ü Aşk’taki 

Diyar-ı kalbi (gönül kalesi-sevgilinin bulunduğu yer) temsil eder. Romanda 

sevgiliye ulaşmanın yolu olarak Galip’in, Celal’in köşe yazılarını takip 

etmesi, tasavvufta insanın Allah’a erişmek için izlediği yolu, seyr ü sülûk’u 

çağrıştırır. Ancak bu süreç sonunda Galip Rüya’dan vazgeçerek romanda 

                                                             
4 Şeyh Galip, Hüsn ü Aşk adlı bu mesnevî türündeki eserde Araplar’ın Benî Mahabbet adlı 
kabilesinde dünyaya gelen Hüsn adı verilen kız ile Aşk adı verilen erkeğin aşkını konu eder. 
Mektepteyken buluşarak “nüzhetgeh-i ma‘nâ” bahçesinde dolaşıp “havz-ı feyz” kenarında 
konuşan bu gençlere kabileden Hayret isimli biri engel olur. Hüsn ile Aşk’ın ayrılmasından 
sonra geçmişte buluştukları bahçenin Sühan ismindeki sahibi vasıtasıyla mektuplaşırlar. 
Hüsn’e kavuşabilmesi için Kalp Kalesi’ndeki kimyayı getirmesi şartı koşulan Aşk, Hüsn’ü 

kendinden ayrı sanar. Girdiği seyr ü sülûk sonucunda Aşk’ın Hüsn’den, Hüsn’ün de Aşk’tan 
ayrı olmadığını idrak ederek vahdet sırrına erişir: “Aşk Hüsn’dür, Hüsn de Aşk, birliğe ikilik 
sığmaz” denilerek Hayret tarafından Hüsn’ün yanına götürülür. Böylece Aşk bütün engelleri 
aşmış ve gayb perdeleri açılmış olur. Seyr ü sülûkun anlatıldığı bu eserde kullanılan kişi ve 
yer adlarının birer sembol olduğunu belirten Naci Okçu, bu isimlerin sembolik karşılıklarını 
şu şekilde açıklar: Hüsn ismiyle hüsn-i mutlak (Allah), Aşk ismiyle sâlik, derviş, Benî 
Mahabbet ile tarikat, Mekteb-i Edeb ile dergâh, Molla-yı Cünûn ile mürşid, Sühan ile kâmil 
mürşid, Gayret ile mücâhede, İsmet ile ihlâs, Kalp Kalesi ile gönül, Hûşrübâ ile nefis 

sembolize edilir. Ayrıca kuyu, cadı, gulyabani, harâbe-i gam, deryâ-yı âteş vasıtasıyla sâlikin 
aşması gereken engeller temsil edilir. Bkz. https://islamansiklopedisi.org.tr/husn-u-ask 
12.05.2021 / 02:56 
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kendisinin öz beni olarak kurgulanmış olan Celal’e ulaşır/dönüşür. Böylece 

romandaki karakter-benlik bölünmesi ortadan kalkar. 

Orhan Pamuk’un arayış miti üzerine kurulan bir diğer romanı Yeni 

Hayat’tır. Yazar, romanını Dante’nin Yeni Hayat ve Rilke’nin Duino 

Ağıtları’nın üzerine kurar. Bu eserlerin odağında arayış miti yer alır. Jale 

Parla, N. Frye’a atıfla bütün anlatıların temelinde ana bir anlatının 

bulunduğuna ve bunun da arayış miti olduğuna vurgu yapar. Parla, ayrıca 

Orhan Pamuk’un bu romanının da insanın arayış ve dönüşümünü işleyen bir 

olgunlaşma romanı olduğunu belirtir (Parla, 2006: 265-275). Romanda 

Osman ve Canan adında iki üniversiteli gencin aşkı, Osman’ın Canan’a 

ulaşmak için evini ve ailesini terk ederek çıktığı fiziki ve içsel yolculuk konu 

edilir. Fuzuli’nin “Canan yok ise can gerekmez” dizesine yapılan gönderme 

romanın dinî çağrışım ve imgelemden yararlanılarak zenginleştirildiğine 

işaret eder (Pamuk, 1994). 

Elif Şafak’ın Aşk adlı romanında Mevlânâ’nın menkıbevî yaşamının 

izleri ve tasavvufî kaynaklar dikkat çeker. Mevlânâ ile Şems'in öyküsüyle 

Ella isimli roman karakterinin öyküsü birbirine eklemlenir. A. Z. Zahara adlı 

yazarın tasavvufu konu alan romanının editörlüğünü yapan Ella Rubinstain, 

romandan etkilenerek dünyevi aşkı keşfetmek için bir yolculuğa, arayışa 

çıkar. Romanda Zahara ile Ella adlı karakterler arasındaki dünyevi aşka koşut 

olarak romanda bahsedilen Aşk Şeriatı isimli kitap üzerinden Şems ile 

Mevlânâ arasındaki aşk da roman kurgusuna dahil edilerek mistik bir hava 

ve tasavvufî çağrışım alanı yaratılır. Romanda öne çıkarılan arayış ve 

dönüşüm, birer tasavvufî izlek olarak dikkat çekerken, yazarın aşağıdaki 

ifadeleri romanın tasavvuf öğretisinin üzerine oturtulmaya çalışıldığına işaret 

eder:  

Her hakiki aşk, umulmadık dönüşümlere yol açar. Aşk bir milat 

demektir. Şayet 'aşktan önce' ve 'aşktan sonra' aynı insan olarak 

kalmışsak, yeterince sevmemişiz demektir. Birini seviyorsan onun 

için yapabileceğin en anlamlı şey değişmektir kadar çok 

değişmelisin ki sen, sen olmaktan çıkmalısın! (Şafak, Aşk, 2009)  

Romanda dikkat çeken tasavvufî unsurlardan biri semâ ayinidir. 

Yazar, romanda semânın ortaya çıkışını, bir ayine dönüşmesini konu 

edinerek Şems’in Mevlânâ ile bir aradayken Allah’ın isimlerini sayarak 

kendi etrafında döndüğünü, Mevlana’nın bu ayinden etkilendiği anlatır. 

Mevlevîlik’in öne çıkan ayırt edici özellikleri arasında olan semâ mutlak 

güzele âşık olan insanın ses ve ahenk vasıtasıyla kendinden geçtiği bir cezbe 
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halidir. Allah’a ulaşma arzu ve özlemiyle dünyadan sıyrılıp kendinden 

geçiştir (Şengül, 2010: 644-673).  

Elif Şafak’ın tasavvufî çağrışımlar ve izlekler içeren bir diğer romanı 

Pinhan’dır. Roman, tasavvufta esas alan arayış üzerine kurgulanır. Çift 

cinsiyetli bir birey olan Pinhan, kendi benini bulmak için çıktığı yolculukta 

bir ‘salik’ olarak dikkat çeker (Şafak, Pinhan, 2009). Dürri Baba Tekkesinin 

şeyhi olan Dürri Baba’ya intisabının ardından ‘seyr ü sülûk’ sırasında 

birtakım engelleri aşarak kendisiyle yüzleşir. Tasavvufî terimlerin yaygın 

olarak kullanıldığı romanda tasavvuf mistik bir hava yaratmanın ve kurgusal 

oyununun aracına dönüşür (Karaca, 2013: 275-287). Elif Şafak’ın Pinhan ve 

Aşk gibi romanlarının yanında Şehrin Aynaları, Bit Palas, Araf, Mahrem, 

Baba ve Piç romanları da tasavvufî imgelem bakımından dikkat çeker. 

Varlığın kaynağının Allah olduğunu ileri süren tasavvufta olduğu gibi Elif 

Şafak’ın bu romanlarında da mutlak varlıkta tüm yaratılmışların toplanacağı, 

‘ben’ ve ‘sen’ ayrımının ‘biz’ ile ortadan kalkacağı, bu nedenle insanlar 

arasındaki farklılığın yok olacağı düşüncesi işlenir. Yazar tasavvufî 

çağrışımlarla farklı kültür, yaşam tarzı, cinsel yönelimi benimseyen insanları 

romanlarında bir araya getirir. Böylece tasavvuf onun eserlerinde çoğulcu ve 

çok kültürlü bir atmosfer yaratmanın vasıtası haline gelir (Sazyek, 2013: 205-

228). 

Şehrin Aynaları ve Bit Palas romanlarında ‘çember’ imgesi 

vasıtasıyla tasavvuftaki ‘devr’ inancı arasında çağrışım yaratılır. Allah'ın 

yarattığı varlıkların Allah'a dönmek için izledikleri yolun çembere benzemesi 

ile insanoğlunun yaratışının bağlı olduğu döngüsellik arasında bağ kurulur. 

Yazar, bu romanlarında Allah’tan gelenin ona döneceği anlayışıyla insanın 

doğum ile ölüm arasındaki kaçınılmaz döngüsünü çember motifi ile 

sembolize eder. Ayrıca, tamamlanmışlık ve bütünlüğü temsil eden çember 

gibi romanın tasavvufî imgeleminde ‘ayna’ motifinin de farklılıkları, ikiliği 

birleştiren ve aynılaştıran işlevinden yararlanır (Sazyek, 2013: 205-228).  

Polisiye romanın ve tasavvufun bir arada ele alındığı Ahmet Ümit’in, 

Bab-ı Esrar adlı romanı Şems ile Mevlânâ arasındaki menkıbevî ilişkiye 

dayanır (Ümit, 2019). Babası bir Mevlevî olan Karen isimli roman 

karakterinin arayışının konu edildiği bu romanda tasavvufun bazı 

kaynaklarından yararlanılması dikkat çeker. Ahmet Eflaki’nin Menakibü’l 

Ârifîn ve Şems-i Tebrizi’nin Makalat adlı yapıtlarının kaynak olarak 
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kullanıldığı romanda Şems’in Konya’ya gelişinden sonra düşüncelerinin 

anlaşılmadığı vurgulanır (Ferhatoğlu, 2011: 47-58).  

Alâattin Karaca, Nazan Bekiroğlu’nun İsim ile Ateş Arasında adlı 

romanında hakikate ancak kalp ile ulaşılacağı düşüncesinin savunularak ilahî 

aşkın konu edildiğini; Sadık Yalsızuçanlar’ın Gezgin adlı romanında 

Melâmilik, vahdet-i vücud felsefesi, Hurufilik gibi konuların işlenerek İbn 

Arabi’nin tasavvufî düşüncelerinin işlendiğini; Emine Işınsu’nun Kaf Dağı, 

Bukağı, Bir Ben Vardır Bende Benden İçeri gibi romanlarında Türk 

mutasavvıflarının biyografilerinin romanlaştırıldığını belirtir (Karaca, 2013: 

275-287).   

Mustafa Necati Sepetçioğlu, tarihi roman niteliğindeki Kapı ve Çatı 

adlı eserlerinde Yunus Emre’nin Anadolu kültüründeki yerini, işlevini konu 

edinir. Anadolu siyasi ve kültürel birliğinin sağlanmasında, Anadolu’nun 

yurt edinilmesinde tekke ve tarikatların rolüyle birlikte Yunus Emre etkisinin 

öne çıkarıldığı görülür (Güler, 2013: 40). Kemal Tahir’in Devlet Ana ve Sadri 

Ertem’in Çıkrıklar Durunca adlı romanları da Yunus Emre’nin tasavvufî ve 

menkıbevi hayatına odaklanır. Bir mutasavvıf ve şair olarak onun tarihi 

kişiliği yanında tasavvufî hayatı bu romanların mistik bir çağrışımla 

zenginleşmesine katkı sunar (Güler, 2013: 38-39). 

SONUÇ  

Türk edebiyatının bilinen en eski örneklerinden itibaren arayış ve 

dönüşüm izlekleri, destan ve halk hikayesi formlarında belirli bir şablon 

çerçevesine oturtularak kahramanlık ve bilgeleşme serüvenini kapsayacak 

şekilde yaygın olarak kullanılır.  

Arayış izleği İslamiyet’ten önceki Türk edebiyatında dinî 

çağrışımdan uzak bir kahramanlık serüvenine dayanır. Bu arayış ‘arayan’ 

kahramanın ‘aranılan’ nesne/objeye ulaşma serüveninde karşılaştığı 

‘engel’leri temel alan bir anlatı şablonuna sadık kalınarak işlenir. 

Tasavvufun Anadolu Türkleri arasında yayılmasıyla teşekkül eden 

Dinî-Tasavvufî edebiyat ile birlikte edebi eserlerdeki arayış miti dinî bir 

nitelik kazanır. Bununla insanın kötülüklerden arınarak, Hakk’a yönelişi ve 

tasavvuf öğretisinin ‘seyr ü sülûk” olarak adlandırdığı Allah’a ulaşma çabası 

simgelenir.  

Modern-postmodern romanlarda arayış ve dönüşüm izleklerinin 

tasavvuf öğretisinin birer yansıması olarak kullanıldığı eserler dikkat çeker. 



Serkan ÖZDEMİR 

 494 

Romana anlamsal derinlik, mistik hava kazandırmak için tercih edilebilen bu 

izleklerle çok kültürlülüğün ve hümanizmin telkin edildiği görülür. Ayrıca 

bazı romanlarda tasavvufî kaynakların kullanılması bu geleneğin yeniden 

keşfedilmesine, nostaljik bir yaklaşımla ilgi görmesine neden olur. 

Postmodern bazı romanlarda metinlerarasılık çerçevesinde 

tasavvufun temel kaynaklarına göndermeler yapılarak çağrışımlar vasıtasıyla 

romanda mistik bir hava yaratılır. Bu yaklaşım popüler romanlarda 

tasavvufun araçsallaşmasına yol açarken popüler kültüre malzeme olmasını 

da kaçınılmaz kılmıştır. Böylece Yunus Emre, Mevlâna gibi mutasavvıfların 

mistik dünyaları, tasavvuf öğretisinin belirli kavram ve aşamaları popüler 

romanların mistik sosu haline gelir.  
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TÜRK - İSLAM TASAVVUF KÜLTÜRÜNÜN TEMEL 

KAVRAM VE İLKELERİ ÜZERİNE  

BİR RİSALE: 

RİSÂLE-İ MERÂTİBÜ’S-SÂLİK1 

Arzu E. ÖZTÜRK  

Emriye SONKAYA** 

1.  GİRİŞ  

Türk-İslam kültür tarihinde tasavvufi akımların çok önemli bir yeri 

vardır. Türklerin toplu hâlde İslama girmeye başladıkları X. yüzyıldan 

itibaren bu tür akımlar ortaya çıkmaya ve geniş kitleler üzerinde etkili olmaya 

başlamıştır. Maveraünnehir ve hinderlandını da içine alan Batı Türkistan 

coğrafyası bu yıllardan itibaren Türk sufizminin beşiği, mektebi ve merkez 

üssü olmuştur. Karahanlılardan itibaren medreseler Türk kültür 

coğrafyasında Sünni İslamı inşa ederken bilhassa Horasan çevresinde Ahmed 

Yesevî mektebi ile zirveye ulaşan bir sufi hareketi yükselmeye başlamıştır. 

Merkezî Orta Doğu’daki tasavvufi akımlardan farklı olarak Horasan erenleri 

olarak da adlandırılan Türk mutasavvıflar belli bir çevrede irşat faaliyeti 

yapmakla yetinmeyip İslamı farklı coğrafyalarda tebliğ ve irşat yöntemini 

tercih etmişlerdir. Nitekim Maveraünnehir bölgesinde yükselen sufi dalga 

XIV. yüzyılda Doğu Türkistan’dan Akdeniz’e, Hindistan’dan Karadeniz’in

kuzeyindeki steplere kadar geniş bir coğrafyada Türk-İslam kültürünün 

yeşerip yükselmesine katkı sağlamıştır. Aynı yüzyılda Osmanlıların 

1  Bu bildiri Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana 

Bilim Dalı Türk Dili Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı’nda Dr. Arzu Öztürk 
danışmanlığında Emriye Sonkaya tarafından hazırlanan Risâle-i Merâtibü’s-Sâlik 
(Süleymaniye Kütüphanesi / Hacı Mahmud Efendi Bölümü No 3276) (İnceleme-Metin-Dizin) 
adlı tezden türetilmiştir. 

*Dr. Öğr. Üyesi İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi, arzozturk@gmail.com.
**Doktora Programı Öğrencisi, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 
sonkayaemriye@hotmail.com. 
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Balkanlara taşıdıkları Türk sufizmi, XVI. yüzyılda Avrupa’da Tuna 

boylarına ulaşmıştır. Bu yüzyıl Osmanlı, Safevî ve Babür hanedanları 

tarafından eski dünyanın büyük bölümünde kurulan siyasi hâkimiyet ve 

muazzam bir medeniyet seviyesi ile Türk Çağı olarak adlandırılmıştır. Hiç 

kuşkusuz bu muazzam yükselişte Türk sufizminin de önemli bir rolü 

olmuştur. Ahmed Yesevî’nin Horasan’da yaktığı od Tuna boyunda Gül Baba 

Dergâhı, Bosna’da Sarısaltuk Dergâhı ve daha nicelerinde sadece 

Müslümanlara değil gayrimüslimlere de sosyal huzur, barış ve düzenin 

tesisine çalışıyorlardı. İspanya’da Müslümanlar ve Yahudilerin, Amerika’da 

yerlilerin soykırıma tabi tutulduğu bir dönemde Türk sufiler; çok kültürlü bir 

toplumda barış ve huzur içinde nasıl yaşanacağının somut örneklerini 

vermişlerdir. Ord. Prof. Dr. Ömer Lütfi Barkan (1942)’ın «kolonizatör Türk 

dervişleri» diye adlandırdığı bu zümre; tekkelerde bir taraftan tasavvufi 

terbiye verirken diğer yandan da hayatın birçok alanında kurucu, koruyucu, 

yürütücü ve süreklilik sağlayıcı roller oynamışlardır. Bu muazzam oluşumda 

farklı sufi akımlarla medrese İslam öğretisinin “İlây-ı Kelimetullahı hakim 

kılma” ülküsü etrafında birleşmeleri de önemli rol oynamıştır. Hiç kuşkusuz 

medrese ve dergâhların amaç birliği içinde olmaları ve aynı hedefte 

birleşmeleri sonuca ulaşma açısından olumlu bir faktördü. Nitekim Moğol 

istilası sonrasında Anadolu’da bozulan dirlik ve düzenin yeniden ihyasında 

büyük rol oynayan mutasavvıflardan birçoğu medrese öğreniminin ardından 

bir mürşide intisap ederek edep eğitimi almışlar, medrese ile dergâhın çatışan 

değil, birbirini tamamlayan unsurlar olduğunu ortaya koymuşlardır. 

İslami sufizmin gelişim ve sürekliliğinde dergâh, tekke ve zaviye gibi 

mekânlarda yürütülen tasavvuf eğitiminin büyük rolü olmuştur. Tekke, bir 

şeyhin yönetiminde tasavvuf eğitiminin verildiği mekânlara verilen genel 

isimdir. Dergâh ise tarikat pirlerinin veya tarikatın büyük şeyhlerinin ikamet 

edip irşat faaliyetlerini sürdürdükleri veya kabirlerinin bulunduğu merkezî 

tekke anlamında kullanılmıştır. Zaviye ise küçük tekke demektir (Tanman ve 

Parlak, 2011: 370-379). Tekkelerde verilen eğitimin içeriği adab olarak 

adlandırılıyordu (Arpaguş ve Baydar, 2017). Adap terbiyesinde kullanılan 

yöntemlerden biri mürşitlerin rehberliğinde yapılan okuma faaliyetleridir. 

“Vakfiyeler ve diğer belgelerden anlaşıldığına göre müridlerin günlük dua ve 

evrâd kitaplarından başka Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin Mes̱nevî’si, 

Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin Fuṣûṣü’l-ḥikem’i, İbn Atâullah el-İskenderî’nin 

el-Ḥikem’i, Ebû Tâlib el-Mekkî’nin Ḳūtü’l-ḳulûb’u, Gazzâlî’nin İḥyâʾsı, 

Abdurrahman-ı Câmî’nin Nefeḥâtü’l-üns’ü başta olmak üzere Arapça ve 
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Farsça birçok eser tekkelerde okunmuş ve şerhedilmiştir” (Kara, 2011: 369). 

Okuma faaliyetlerine verilen önem dolayısıyla tekkelerde zengin 

kütüphaneler kurulmuştur (Kara, 2011: 368-370). 

Geleneksel olarak şeri ilimler, ibadetler ve muamelata ilişkin 

uygulamaların yanı sıra ahlaki ve sosyal konuları da içine alan eğitim süreci, 

bir bütün olarak adab terbiyesi olarak adlandırılıyordu. Her sufi içinde 

bulunduğu çevrenin ihtiyaçlarına göre farklı sosyal konulara ağırlık 

verebiliyordu. Sufi müellifler, içinde bulundukları toplulukların adabının 

ayrıntılarını özetleyen, bu konuda yazılmış uzun metinleri daha kısa hâle 

getiren birçok metin üretmiştir. Bu metinlerde değinilen konulardan biri de 

şeriat ile edep arasındaki ilişkiydi (Arpaguş ve Baydar, 2017: 287). Adap 

risaleleri olarak adlandırılan bu kitaplarda ele alınan konulardan belli 

başlıcaları şöyle idi:  

Sufilerin hâl ve makamları. 

Nefsin terbiyesi.  

Günlük yaşama dair ahlaki uygulamalar. 

Tekke ve tarikat adabına dair uygulamalar.  

Mürşidin sorumlulukları.  

Müridin seyrü sülûk sırasındaki sorumlulukları, gözetmeleri gereken 

adap. 

Sefer, sema, zikr, hırka giyme, sohbet, sükût, açlık, uykusuzluk, uzlet 

gibi tasavvufi kavramlar.  

İman, tevhit, takva, ibadet adabı gibi şeri konular.  

Görüldüğü gibi adap risalelerinde ele alınan konular arasında sosyal 

konular da bulunuyordu. Bunların bir bölümü ehl-i tasavvufun 

sosyalleşmesini amaçlarken bir kısmı da kendilerinin Sünni doktrin 

yönünden meşruiyetlerini açıklıyordu. Tarih boyunca zaman zaman medrese 

çevresi, bazı sufi adap ve ritüellerini bidat olarak görmüşlerdi. O kadar ki 

hem döneminin en ünlü müderrislerinden biri hem de bir tarikat mensubu 

olan Birgivî (ö.981/1573) de bazı sufilerin söz ve uygulamalarını şiddetle 
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eleştirmiştir2. Bu eleştirilerin tasavvuf ehlinde pergelin sabit ayağının Sünni 

odaktan kayması yönünde olduğu dikkat çekmektedir. 

Özellikle XVII. yüzyılda Osmanlı payitahtında yaşanan 

Kadızâdeliler olayı, sufiliğin bundan sonraki gelişim seyrini derinden 

etkilemişti. Sema ve deveran, yüksek sesle zikir ve müzik eşliğinde yapılan 

faaliyetleri bidat olarak gören Kadızâdeliler, bazı dergâhları basmış, 

sokaklarda yakaladıkları dervişleri darp etmişlerdi. Bir süre devletin 

himayesine mazhar olan Kadızâdeliler, zamanla devlet otoritesini de tanımaz 

hâle gelmişlerdi. Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa’nın sadarete getirildiği 

günlerde İstanbul’da bulunan bütün tekkeleri yıkmak, rastladıkları dervişlere 

‘tecdîd-i îman’ teklif edip kabul etmeyenleri öldürmek üzere büyük bir eylem 

planlayan Kadızâdeliler; Sadrazamın kendilerini bu hareketten vazgeçmeleri 

için yaptığı ikna teşebbüslerine de olumlu tepki vermeyince askerî güç 

kullanılarak bastırılmış, elebaşılarının çoğu idam edilmiş, bir kısmı da 

sürgüne gönderilmişti (1656) (Çavuşoğlu, 2001: 100-102). Bu olaylardan 

sonra Osmanlı sufileri yazdıkları eserlerde bu hareketin bidat olarak gördüğü 

temel konuları tekrar ele alma zarureti duymuşlardır. Bu yolla bir taraftan 

halka ve ulemaya Sünni doktrine bağlı olduklarını göstermeye çalıştıkları 

diğer taraftan müntesiplerinin zihinlerinde herhangi bir şüphe kalmasını 

önleme gayreti içinde bulundukları görülmektedir. Bu tür eserler yukarıda 

anlatıldığı üzere müritler için bir el kitabı, bir çeşit tasavvuf ilmihâli olma 

vasıflarına sahipken sonraları ulema ve halka kendilerini yeniden ifade etme, 

din dışı uygulamalara yer verildiği şeklindeki ön yargıları kırma gibi 

fonksiyonlar kazanmışlardır.  

Kısaca Osmanlı tasavvuf eğitim sisteminde adap risaleleri olarak 

adlandırılan bu tür eserler yukarıda zikredilen klasik eserlerden yapılan 

özetler ve sosyokültürel çevrenin tutumuna göre şekillenen eklemelerin telif 

edilmesiyle ortaya çıkmış ve soru-cevap yöntemiyle daha didaktik hâle 

getirilerek hem müritlerin hem de halkın eğitiminde önemli bir fonksiyon icra 

etmişlerdir. 

                                                             
2  Ünlü bir müderris ve Bayramiyye tarikatı mensubu olan Birgivî de “Sünnî esaslardan sapmış 

ve bid‘atlar ihdas etmiş olan bazı tasavvuf erbabını da eleştirmekten geri durmamış, hatta bir 
kısım mutasavvıfların bid‘at ve aşırılıklarını ortaya koyup tenkit etmek üzere el-Ḳavlü’l-vasîṭ 

beyne’l-ifrâṭ ve’t-tefrîṭ adlı bir de risâle yazmıştı”. Kadızâdeliler olayı, Osmanlı sufi 

gruplarında verilen eğitimin kapsamını da etkilemişti (Birgivi hakkında bak. Emrullah Yüksel, 
“Birgivî”, TDVİA, VI, 191-194). 
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Bu bildirinin amacı temelde bir adap ve erkân risalesi olan Risâle-i 

Merâtibü’s-Sâlik adlı yazma eserin, Türk-İslam tasavvuf kültürüne dair temel 

kavram, ilke ve konulara getirdiği açıklamaları belirlemek; benzer çalışmalar 

ile karşılaştırarak ilgili literatürdeki yeri ve önemini ortaya koymaktır.  

2.  YÖNTEM VE VERİ TOPLAMA ARAÇLARI  

2.  1.  Araştırmanın Modeli  

Bu çalışma tarama modelinde nitel bir araştırmadır. Bu modelde 

araştırmanın problemine ışık tutacak veriler döküman incelemesi yöntemiyle 

elde edilmiştir. Genel özellikleri itibarıyla bir edebiyat tarihi çalışması olan 

bu araştırmada, temel verilere kaynaklık eden ana eser Risâle-i Merâtibü’s-

Sâlik adlı kitapçıktır. Bu şekilde bir ana eser temele alınarak yapılan 

çalışmalarda olduğu gibi elimizdeki metin hem holistik (bütüncül) hem de 

analitik (sınıflayıcı) çözümlemeye tabi tutulmaktadır. Sınıflamada ilgili 

literatürde ortaya konan ve üzerinde büyük ölçüde uzlaşılan başlıklama esas 

alınmıştır. Son aşamada ise adı geçen risalede yer verilen kavram, ilke ve 

konulara dair bilgi ve yorumlar ilgili literatürle karşılaştırılmıştır. 

2.  2.  Veri Toplama Araçları  

Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmud Efendi Bölümü, 3276 

numarada kayıtlı olan Risâle-i Merâtibü’s-Sâlik, eserin giriş kısmında 

yapılan “el-Ǿabdü’l-faķįrü’l-ĥāc Muĥammed Zühdį el-Ķādiriyye-i Ǿaliyyeden 

olup” (02a/01-02) şeklindeki açıklamaya göre Kadiriyye tarikatına mensup 

Muhammed Zühdî adlı bir tasavvuf ehli tarafından kaleme alınmıştır. 

Müellifle ilgili yapılan araştırmada, Muhammed Zühdî ya da Mehmed Zühdî 

isimli başka kişilerin varlığı tespit edilse de bu kişiler ile eserin müellifi 

arasında doğum-ölüm tarihleri, eserleri ve mensup oldukları tarikatlar 

bakımından bir uygunluk tespit edilememiştir.  

Risâle-i Merâtibü’s-Sâlik 44 varaktan oluşmaktadır. Yazmanın dış 

boyutları 195x130, iç boyutları 155x80’dir. Harekeli nesih ile yazılmış olan 

metnin ilk ve son sayfaları ile 33b numaralı sayfası dışında kalan bütün 

sayfalarda 15 satır bulunmaktadır.  

Risâle-i Merâtibü’s-Sâlik’in Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı 

Mahmud Efendi Bölümü, 2685 numarada kayıtlı olan mecmua içinde bir 

nüshası daha bulunmaktadır. Nüsha tavsifi ve ikinci nüshayla ilgili ayrıntılı 
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bilgiye Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde Emriye 

Sonkaya tarafından hazırlanan yüksek lisans tezinden ulaşılabilir.3 

Eserin telif tarihi, iki nüshanın da ketebe kayıtlarının incelenmesi ile 

H.12 Şabân 1303 / M.16 Mayıs 1885 olarak tespit edilmiştir. Belirlenen tarih 

ile metnin dil ve imla özellikleri eserin Osmanlı Türkçesinin son dönemlerine 

ait olduğunu göstermektedir.  

Risâle-i Merâtibü’s-Sâlik’in sonunda yer alan “Bu risāleniñ 

tercümesi ki baǾżısı muŧābaķaten ve baǾżısı tażammunen ve baǾżısı iltizāmen 

şerĥ nihāyet buldı.” (44b/02-04) şeklindeki ibareden eserin yukarıda bahsi 

geçen ana kaynaklardan tercüme edildiği anlaşılmaktadır. Ancak 

“tazammunen, iltizâmen, şerh” ifadeleri eserin birebir bir çeviri olmadığını, 

adap risalelerinin yapısına uygun olarak farklı kaynaklardan seçme, 

özetleme, ekleme ve açıklama yapılarak hazırlandığını göstermektedir.  

Yazmanın hemen ilk satırlarında eserin bütün tarikatlarda bir 

mürşide ve şeyhe intisap etmenin, karşılıklı olarak yapılan zikirde sesli ve 

gizli olarak, ayakta ve oturarak, yürürken ve gezerken sema ve deveran 

etmenin ve camilerde zikretmenin caiz olup olmadığı konularını açıklamak 

suretiyle bu risalenin tertip edildiği ve Merâtibü’s-Sâlik şeklinde 

isimlendirildiği belirtilmiştir.4 Eser içerisinde konular ayetler, hadisler ve 

çeşitli şeri ve tasavvufi kaynaklar ile desteklenerek çoğunlukla soru-cevap 

yöntemi ile ele alınmıştır. Özellikle sufizme dair tartışmalı konularda karşıt 

görüşler ileri süren âlim ve eser adlarına da yer verilmiş, bunlara cevaplar 

verilirken yine farklı kaynaklardan deliller getirilerek doğurtmaca olarak 

adlandırılabilecek yöntem kullanılmıştır. Eserde konu geçişleri de 

çoğunlukla sorularla yapılmakla beraber konuların ele alınış düzeni için bir 

sistem belirlenmemiştir. 

3.  BULGULAR 

Bu çerçevede eserde yer alan konular veriliş sırasına göre şöyledir: 

Bir şeyh ve mürşide intisap etmenin meşruiyeti; zikri gizli veya sesli 

                                                             
3  Sonkaya, E. (2017). Risâle-i Merâtibü's-Sâlik (Süleymaniye Kütüphanesi/Hacı Mahmud 
Efendi Bölümü No 3276) (İnceleme-Metin-Dizin). Marmara Üniversitesi Türkiyat 
Araştırmaları Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. 
4 Cümle ŧarįķ-i Ǿaliyye mürşid ve şeyħ ittiħāź idüp muķābele-i źikrde cehren ve ħafiyyen, 

ķıyāmen ve ķuǾūden, yürürken ve geźer iken, semāǾ ve deverān ve cāmiǾ-i şerįfelerde źikr 
itmek cāǿiz olup olmadıġı cümlesini beyān iderek bir risāle tertįb idüp adına Merātibü’s-Sālik 
tesmiye ķılındı. (01b/04-09)  
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yapmaya dair hükümler ve bu konuda ulemanın ihtilafı; mescitlerde sesli 

olarak zikretmek ve sesli zikrin faydaları; hırka giyme ve giydirmenin 

meşruiyeti, hırkanın menşei; velilerin keramet göstermesi; ricâlü’l-gayb; 

peygamberlere, velilere rabıta etmenin, onlara ve eşyalarına saygı 

göstermenin, değer vermenin, türbelerini ziyaret etmenin meşruiyeti; 

rabıtanın menşei, şeran caiz olup olmaması; irşat izni; zikir için iznin 

gerekliliği ve bir şeyhe bağlanmanın önemi; zikir sırasında deveran ve raks 

etmenin ve uygulanan diğer usullerin meşruiyeti; tarikat ve şeriat ilişkisi; taç 

giymenin meşruiyeti ve menşei, tacın çeşitleri ve nitelikleri; posta oturma ve 

oturtmanın meşruiyeti, posta oturmanın menşei, postun özellikleri; kemer 

kuşanma veya kuşatmanın meşruiyeti, kemer kuşanmanın menşei; erkek ve 

kadının saç uzatması, saçın tıraşı, Hz. Peygamber’in saç ile ilgili 

uygulamaları; tasavvufta ‘dört kapı’ olarak adlandırılan şeriat, tarikat, 

hakikat ve marifet bilgisinin önemi; bir mürşide biat etmenin meşruiyeti, 

erkek ve kadına göre uygulama biçimleri; bir mürşitte olması gereken 

özellikler; biat etmenin meşruiyeti, menşei, sahabenin Hz. Peygambere biatı, 

biat etmenin adabı; istiharenin meşruiyeti; müzikli veya müziksiz raks 

etmenin meşruiyeti ve sünnetteki yeri; gizli ve sesli zikre işaret eden ayetlere 

âlimler tarafından yapılan farklı tefsirler; Allah’ı zikretmenin faziletleri; 

deveran ve zikretmenin önemi. 

Tespit edilen bu konu başlıkları eserin genel çerçevesinin bir mürşide 

intisap etmenin meşruiyeti ve adabı, özellikle tasavvuf kültüründe geniş yer 

edinen zikir, sema, raks ve deveranın menşei, meşruiyeti, ayet ve hadislerdeki 

yeri, âlimlerin bu konudaki ihtilafları ve zikrin adabına dair konular etrafında 

şekillendiği görülmektedir. Bunların yanı sıra eserde keramet göstermek, biat 

ve rabıta etmek, istihareye yatmak, hırka giymek/giydirmek, taç 

giymek/giydirmek, posta oturmak/oturtmak, ricâlü’l-gayb gibi tasavvufi 

kavram ve ilkeler ele alınıp bunların menşei, meşruiyeti, sünnetteki yerleri ve 

uygulama biçimlerine dair bilgiler verilmiş ve açıklamalar yapılmıştır. 

Örneklik teşkil etmesi ve metnin daha iyi ortaya konması açısından 

bu bölümde metinde yer alan birkaç soru ile bu soruların cevaplarına yer 

verilmesi uygun görülmüştür. Sorular ve cevaplar günümüz Türkçesiyle 

verilmiş, transkripsiyonlu kısım dipnotlarda sunulmuştur. 
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Soru: Zikirde davul, def, ney gibi müzik aletleri ile sema ederek 

zikrullah etmek caiz midir, yoksa haram mıdır?5 

Cevap: Sahih bir niyetleyse caizdir. Çünkü fahr-i alem sallallahu 

aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri Medine-i Münevvere’ye teşrif ettikleri 

zaman Medine halkı onu karşılarken def ile birlikte musiki nağmeleri ve 

müzik aletlerinin güzel sesleri ile “Ay doğdu üzerimize Seniyyetü’l-Vedâ 

tepesinden. Şükür gerekti bizlere Allah’ın davetinden.” şeklinde şiirler 

okudular. Fetvâ-yı Hayriyye ve İhyâi’l-Ulûm adlı kitaplarda bu şekilde 

yazılıdır.6 

Soru: Meleklerin arş çevresinde döne döne zikrettikleri gibi sufiyye 

topluluğu da döne döne, çevrile çevrile zikretseler helal midir?7 

Cevap: Helaldir. Kemal Paşa.8 

Soru: Sufilerin âdeti olduğu gibi ayakta, yüksek sesle zikrederek 

raks ve deveran etmek, halka hâlinde kendinden geçerek zikretmek haramdır 

diye Bezzâziyye, Tahâvî ve Câmi‘u’l-Fetâvâ, Tarîkat-ı Muhammediyye gibi 

bazı kitaplarda yazılıdır ve helal olduğunu kabul eden kâfirdir demişler. Bu 

söz doğru mudur ve açıklandığı üzere zikrin haram olması hakkında ayet-i 

kerime veya peygambere ait hadisler var mıdır ve bazı âlimlerin haram 

olduğunu söylemeleri gerçeğe uygun mudur?9 

Cevap: Haram olması hakkında hiçbir delil yoktur ve haram olduğu 

hakkındaki sözlerin hepsi zayıf ve batıldır. Bu durum onların anlayış 

                                                             
5  Ve daħı źikrde ŧabl ve def, nāy gibi ālāt-ı maŧrıba ile semāǾ iderek źikru’l-lāh itmek cāǿiz 

midir, yoķsa ĥarām mıdır? (09a/01-03) 
6 Ce. Niyyet-i śaĥįĥa ile ise cāǿizdir. Çünki faħr-i Ǿālem śallā’l-lāhu Ǿaleyhi ve sellem 

Efendimiz ĥażretleri Medįne-i Münevvere’ye teşrįflerinde Medįne ahālįsi istiķbāl iderek def 

ile berāber naġamāt-ı mūsįķa ve elĥān-ı maŧrıba ile şaǾbiyyāt oķudılar. 

 (ŦaleǾel-bedru Ǿaleynā min seniyyāti’l-vedāǾ, Vecebe’ş-şükrü 
Ǿaleynā mā daǾā li’l-lāhi daǾā) Fetvā-yı Ħayriyye ve İĥyāi’l-ǾUlūm nām kitābda daħı böylece 
mesŧūrdur. (09a/04-11) 
7Ve daħı śūfiyye ŧāǿifesi döne döne çevrile çevrile źikr eylemiş olsalar melekler daħı Ǿarş 
çevresinde döne döne źikr itdikleri gibi ĥelāl midir? (09a/12-14) 
8 Ce. Ĥelāldir. Kemāl Paşa. (09a/14-15) 
9 Ve daħı sādāt-ı śūfiyyeniñ Ǿādeti üzere ķıyāmen refǾ-i śavt ile źikr iderek raķś ve deverān ve 
taĥalluķ ve heviyyet ĥarāmdır deyü Bezzāziyye, Ŧaĥāvį ve CāmiǾu’l-Fetāvā, Ŧarįķat-ı 

Muĥammediyye gibi baǾżı kitābda mesŧūr ve müstaĥlį kāfirdir dimişler. Bu söz ŧoġrı mıdır ve 
minvāl-i meşrūĥ üzerine źikriñ ĥürmeti ĥaķķında āyet-i kerįme veyā eĥādįŝ-i nebeviyye var 
mıdır ve baǾżı Ǿulemānıñ ĥürmetine ķāǿil olmasını vāķıǾa muŧābıķ mıdır? (18b/01-08)  
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yoksunluğundan veya hasetlerinden kaynaklansa gerek. Fetâvâ-yı Aliyyü’l-

Cemâlî.10 

Soru: Açıktan ve yüksek sesle zikretmek mekruh mudur ve sallana 

sallana zikretmek hafife alma ve küçümseme demek olmakla küfür müdür ve 

helal sayan kâfir midir?11 

Cevap: Sesli zikir bu söze dayanarak yasaklanmasını gerektirecek 

bir durum olmaksızın caizdir ve sufilerin sallana sallana zikretmesi alay etme 

ve hafife alma amacıyla olmayıp belki içinde bulundukları hâlin tesiriyle ve 

muhabbet ve saygı gösterme amacıyla olması durumunda ibadet gibidir. 

Bunlara kâfirdir diye hükmedenin Allah için kendisi kâfirdir. Nefislerimizin 

kötülüklerinden Allah’a sığınırız. Fetâvâ-yı Aliyyü’l-Cemâlî.12 

Soru: Posta oturduğu gibi kemer de bağlar mı?13 

Cevap: Eder. Kadiriyye tarikatı usulüne göre meşrudur. Şöyle, bir 

pir ister ki müridinin beline bağlayıp yedi düğüm etsin. Gerektir ki ilk düğüm 

cimriliği giderip cömertlik versin. İkinci düğüm haramdan geçirip helal 

yedirsin. Üçüncü gazaptan geçirip muhabbet ettirsin. Dördüncü kibirden 

geçirip alçak gönüllülük ettirsin. Beşinci kötü işleri terk edip iyi işler ettirsin. 

Altıncı gafletten geçirip irfan ettirsin.Yedinci ile her işini Rabbine 

ısmarlasın.14 

4.  TARTIŞMA VE SONUÇ  

Müellif, bir tercüme niteliğinde olan bu eserini oluştururken 

tekkelerde din ve adap eğitimi için okutulan birçok şeri ve tasavvufi 

                                                             
10 Ce. Ĥürmeti ĥaķķında hiçbir delįli yoķdur ve ĥürmeti ĥaķķında olan aķvāliñ kāffesi żaǾįf ve 

bāŧıldır. Kendüleriñ Ǿadem-i idrākinden veyā ĥasedden nāşį olmaķ gerek. Fetāvā-yıǾAliyyü’l-
Cemālį muħliśan. (18b/09-12) 
11  Ve daħı cehr ile ve refǾ-i śavtla źikr itmek mekrūh mıdır ve çalķaşa çalķaşa źikr itmek taĥfįf 

ve taĥķįr dimek olmaġıla küfr midir ve istiĥlāl iden kāfir midir? (18b/13-15) 
12 Ce. Źikr-i cehrį Ǿale’l-ķavli’l-müftā-bih bilākerāhetin cāǿizdir ve śūfiyyeniñ çalķaşa çalķaşa 

źikr itmek istihzā ve taĥfįf maķśadıyla olmayup belki ġalebe-i ĥāl ve maĥabbet ve taǾžįm 
maķśadıyla oldıġı cihetle Ǿayn-ı Ǿibādetdir ve bunlara kāfirdir deyü ĥükm iden kendüsi kāfir-

i bi’l-lāhdır.  ( NeǾūzu bi’l-lāhi teǾālā min şurūri enfüsenā.) Fetāvā-yı 
ǾAliyyü’l-Cemālį muħliśan. (19a/01-07) 
13Ve daħı pōsta oturdıġı gibi kemer daħı pend ider mi? (26a/09) 
14 Ce. İder. Ķādiriyye-i ǾAliyye uśūlince meşrūǾdur. Şöyle bir pįr ister ki mürįdin beline 

baġlaya yedi dügüm ide. Gerekdir ki evvel dügüm buħlin defǾ ide saħāvet vire. İkinci 

ĥarāmdan geçüre ĥelāl yedüre. Üçünci ġażabdan geçüre maĥabbet itdire. Dördünci kibrden 
geçüre tevāżuǾ ide. Beşinci köti Ǿameli terk eyü Ǿameli itdire. Altıncı ġafletden geçürüp Ǿirfān 
itdire.Yedinci her işine Rabbisine ıśmarlaya. (26a/10-26b/3) 
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kaynaktan faydalanmıştır. Eserde adı geçen şeri kaynaklar tefsir, hadis ve 

fıkıh/fetva türündeki kitaplardır. Tefsir kaynaklarından bazıları Fahreddin er-

Râzî’nin (ö. 606/1210) Tefsîr-i Kebîr olarak da bilinen Mefâtîhu’l-Gayb’ı, 

Zemahşerî’nin (ö. 538/1144) el-Keşşâf’ı, İsmâil Hakkı Bursevî’nin (ö. 

1137/1725) Rûhu’l-Beyân adlı tasavvufi tefsiridir. Hadis kaynaklarından 

bazıları Muhammed b. İsmâil Buhârî’nin (ö. 256/870) el-Câmiu’s-Sahîh’i, 

Ahmed bin Hanbel’in (ö. 241/855) el-Müsned’i, Ferrâ’ el-Begavî’nin (ö. 

516/1122) Mesâbîhu’s-Sünne’sidir. Fıkıh ve fetva türündeki kaynaklardan 

bazıları ise Hasen b. Mansûr el-Fergânî’nin (Kadîhân) (ö. 592/1196) Fetâvâ 

Kādîhân’ı, Hayreddin b. Ahmed Remlî’nin (ö. 1081/1671) el-Fetâva’l-

Hayriyye’sidir. Risâle-i Merâtibü’s-Sâlik’te ayrıca eser adları belirtilmeden 

Aliyyü’l-Cemâlî (Zenbilli Ali Efendi) (ö. 932/1526), İbn Cüreyc (ö. 150/767) 

ve Kemalpaşazâde (ö. 940/1534) gibi bazı âlimlerin isimlerine de yer 

verilmiştir. Eserde tasavvuf literatürünün önde gelen eserlerinden 

Abdülkerîm b. Hevâzin Kuşeyrî’nin (ö. 465/1072) er-Risâle’si, İmâm-ı 

Gazzâlî’nin (ö. 505/1111) İhyâü Ulûmi’d-Dîn’i, Şehâbeddin Sühreverdî’nin 

(ö. 632/1234) Avârifü’l-Maârif’i kaynak olarak kullanılmıştır. Yine 

Necmeddîn-i Kübrâ (ö. 618/1221), Muhyiddin İbnü’l-Arabî (ö. 638/1240), 

Abdürrezzâk Kâşânî (ö. 736/1335) gibi bazı sufi müellifler de eser adları 

belirtilmeden kaynak olarak gösterilmiştir. 

Risâle-i Merâtibü’s-Sâlik’te ele alınan konular ve kullanılan 

kaynaklar müellifin bu eseri tertip etmesindeki amacının, tasavvuf ehlini 

güvenilir kaynaklara dayalı olarak sufi adap ve ritüelleri hakkında 

bilgilendirmek ve tasavvufta sema, deveran, raks gibi zikir ile ilgili bazı 

tartışmalı uygulamaların meşruiyetini kanıtlamaya çalışarak halk ve 

ulemanın tasavvufa dair olumsuz yargı ve şüphelerini gidermek, kendi bakış 

açısına göre olumlu algı oluşturmak olduğunu düşündürmektedir.  

Risâle-i Merâtibü’s-Sâlik’in içerik, üslup ve kaynak kullanımı 

açısından bakıldığında tespit edilen yazılış amaçları ile sufi literatürde hem 

adap risaleleri türündeki eserler ile hem de sema, deveran ve raksa dair 

fetvaları içeren fetva risaleleri ile benzerlikler gösterdiği görülmektedir.  

Adap risaleleri içerisinde, mutasavvıfların sohbetinde bulunanların, 

bir şeyhe bağlananların, bir tarikata girenlerin uymaları gereken adap ve 

erkândan, seyrü sülûk sırasında göz önünde bulundurulması gereken 

kurallardan bahseden, mürit ve dervişlere yol gösteren eserlere “Âdâbü’l-

mürîdîn”, “Edebü’l-mürîd”, “Âdâbü’l-mutasvvıfe”, “el-Vasâya” ve 
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“Tarîkatnâme” gibi isimler verilmiştir. Tasavvufta müritlerin adabı konusu 

müstakil risaleler ve eserler olarak ele alındığı gibi tasavvufa dair genel 

bilgiler veren eserler içerisinde bir bölüm olarak da yer almıştır (Uludağ, 

1988: 336). Nitekim tasavvuf tarihinin klasik döneminden itibaren ilk 

kaynaklarda ‘sûfîlerin adâbları’ bölümlerinin yer aldığı görülmektedir 

(Aşkar, 2015: 174). Bunun bir örneği olarak ilk klasiklerden sayılan Ebû Nasr 

es-Serrâc’ın (ö.378/988) el-Lümâ’sı verilebilir. Serrâc, el-Lümâ’sında sufiler 

için edep konusunu şöyle açıklar: “Sûfîlerin sefer, hareket, ikâmet, hâl ve 

durumlarına göre bir takım edepleri vardır. Bu âdab konusu onların usul ve 

şekil bakımından başkalarından ayrıldıkları, kendilerine has özel 

durumlardır.” (Aşkar, 2015: 174). Serrâc, sufilerin marifet ve terbiye 

anlamlarında kullandıkları edep kavramını adab-ı muaşeret anlamlarında 

kullanmış, bu bağlamda birkaç bölüm ayırdığı edep bahislerinin bulunduğu 

bölümlerde, tarikat mensuplarıyla alakalı meselelerin yanı sıra gündelik 

hayat ile ibadet konularına yönelik birtakım sorumluluklar ve hassasiyetlere 

de yer vermiştir (Arpaguş ve Baydar, 2017: 293). Bu sorumluluk ve 

hassasiyetleri Risâle-i Merâtibü’s-Sâlik’te de görmek mümkündür. Risalede, 

Bestâmiyye, Kâdiriyye, Sa‘diyye ve Rufâ‘iyye gibi tarikatlarda uygulanan 

zikir adabının meşruiyetine dair sorulan soruda İsrâ suresinin 37. ayetinin 

“Yer yüzünde böbürlenerek yürüme.” mealindeki kısmının raksın haram 

olmasına delil olup olmayacağı da sorulmuştur. Müellif bu ayeti, İmâm 

Gazâli’nin İhyâi’l-Ulûm’undan nakil ile “Kibir ve azamet ile herkesi 

küçümseyerek sokaklarda gezme anlamında olup asla ve kat‘en raks etme 

manasına işaret etmez.”15 şeklinde açıklamıştır. Risale’deki bu açıklama ve 

sesli zikrin faydalarının anlatıldığı kısımda bulunan “Şir‘atü’l-İslâm’da 

gafiller arasında ve pazar kalabalığında ve sokaklarda Allah’ı zikretmek bir 

gafili gafletten uyandırmak için uyarıcı olur.”16 gibi ifadeler ile müridin tekke 

dışında, hareket hâlindeyken de uyması gereken adap kurallarına işaret 

edildiği görülmektedir.  

Risâle-i Merâtibü’s-Sâlik’in adap risaleleri ile gösterdiği önemli bir 

benzerlik de sufi adabına dair uygulamaları ayet ve hadislerle destekleyerek 

hem tasavvuf ehlinin şeriat ile arasındaki bağı devam ettirmesi hem de 

                                                             
15  āyet-i kerįmesi ise kibr ve Ǿažamet ve herkesi taĥķįr iderek zuķāķlarda 

gezme maǾnāsına olup aślā ve ķaŧǾen raķś itme maǾnāsına delālet itmez. İmām-ı Ġazālį 

İĥyāi’l-ǾUlūm’da böylece beyān itmişdir. (10a/14-10b/03) 
16Ve daħı ŞirǾatü’l-İslām’da getürmiş ki ġāfiller arasında ve bāzār izdiĥāmında ve śoķaķlarda 
źikru’l-lāh eylemek eźā olur ki bir ġāfile ġafletden uyara. (05b/05-08) 
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tasvvufun şeriat ve ehl-i sünnet akideleri ile uygunluğunu ortaya koyarak 

meşruiyetini kanıtlamasıdır. Bu noktada anılacak ilk eser Kuşeyrî’nin (ö. 

465/1072) sufi literatürün temel kaynaklarından olan er-Risâle’sidir. Kuşeyrî 

daha Risâle’nin girişinde eseri yazma amacını açıklarken şu ifadeleri 

kullanmıştır: “Şimdi sûfîler şekil ve kıyafet bakımından eski sûfîlere benziyor 

ama, ruh ve muhteva bakımından başkalaşmışlardır. Tasavvuf yolunda bir 

duraklama ve gevşeme baş göstermiştir. Daha doğrusu bu yol hakikî 

mânasıyla yok olup gitmiştir. Kendileriyle hidâyete ulaşılan şeyhler vefat 

edip gitmiş, şeyhlerin gidişatına ve âdetlerine tâbi olan gençler azalmış, 

verâ’ kaybolmuş, verâ’ sergisi dürülmüş, tamah kuvvetlenmiş, ihtirasın 

kökleri ve bağları güçlenmiştir. Şeriata hürmet hissi kalplerden zâil 

olmuştur. Dine karşı kayıtsızlığı, menfaat temin etmenin en güvenilir vasıtası 

olarak kabul eden zamanın sofuları, haram ile helâl arasında fark görmez 

olmuşlar, dine ve din büyüklerine karşı saygısız olmayı, din hâline 

getirmişlerdir.” (Uludağ, 2019: 80-81). 

Kuşeyrî, açıkladığı üzere şeriat ve tarikat arasındaki uzlaşımı 

sağlamayı amaçladığı giriş ve dört bölümden oluşan bu ünlü eserinin 

‘Müritlere tavsiyeler (Adabu’l-müridîn)’ adlı son bölümünde müritlerin 

gözetmeleri gereken adaptan bahsederken (Uludağ, 2019: 481), ‘Sûfîlerin 

makâm ve hâlleri” adlı üçüncü bölümünde zikir, sema ve keramet konularını 

da ele almıştır. (Uludağ, 2019: 301, 420, 433) Bu benzerlikler yanında Risâle-

i Merâtibü’s-Sâlik’te müçtehit imamlarının ve şeriat âlimlerinin bir mürşide 

bağlanmaya neden ihtiyaç duyduğuna dair sorulan soruya doğrudan 

Kuşeyrî’nin Risâlesi’nden yapılan alıntı ile cevap verilmiştir.17 

Tasavvuf-şeriat ilişkisinin gözetildiği, sufi adabına ilişkin konuların 

bütün Müslümanlar genelinde, ibadet ve kulluk hayatı bağlamında ele 

alındığı ve Risâle-i Merâtibü’s-Sâlik’e de kaynaklık eden diğer önemli bir 

eser İmâm-ı Gazzâlî’nin (ö. 505/1111) İhyâü Ulûmi’d-Dîn’idir. İslami 

inançları diriltmek, tasavvufi düşünceyi sağlıklı bir zemine çekmek amacıyla 

yazılan eser dört ana bölümden oluşmaktadır. Konuları ele alırken önce ilgili 

ayet ve hadisleri zikreden Gazalî ahlak ve adaptan bahsettiği ikinci bölümde 

sema ve vecd konularına da yer vermiştir (Aşkar, 2015: 95). Risâle-i 

Merâtibü’s-Sâlik’te bu eserden büyük tarikatların zikretme adaplarının 

meşruiyetine dair sorulan soruları cevaplandırmak için faydalanılmıştır.18  

                                                             
17 İlgili kısım için bkz. Risâle-i Merâtibü’s-Sâlik, 16b/04. 
18 İlgili kısımlar için bkz. Risâle-i Merâtibü’s-Sâlik, 09a/10, 10b/02, 16b/15, 34a/15, 36a/14, 

39b/07. 



Türkistan’dan Balkanlara Türk Sufizmi 

 509 

Risâle-i Merâtibü’s-Sâlik ile yazılış amaçları bakımından 

benzerlikler gösteren Kuşeyrî ve Gazalî’nin eserlerinde genel tasavvuf adabı 

ve sınırlı olarak da müritlerin adabı konuları eserlerin çeşitli bölümlerinde 

değişik vesilelerle ele alınmıştır. Bunların yanında yine Risâle-i Merâtibü’s-

Sâlik’te tasavvufi kaynak olarak yer alan19 ve benzer konular içeren diğer 

önemli bir eser de Şehâbeddin Sühreverdî’nin (ö. 632/1234) Avârifü’l-

Maârif’idir. Bu eser tekke ve tarikat nizamının tam olarak ortaya çıkması ile 

yeniden şekillenen müritlerin adabı meselesini ilk olarak en geniş anlamda 

ele alan eserdir (Aşkar, 2015: 175). Ağırlıklı olarak tasavvufun amelî yönünü 

ele alan Avârifü’l-Maârif genel olarak bütün tarikatlar için bir tarikat ilmihâli 

konumundadır (Aşkar, 2015: 107). Gazalî ve Kuşeyrî gibi Sühreverdî de 

eserde konuları ayet ve hadislerle destekleyerek din ve tasavvuf ilişkisini 

gözler önüne sermiştir. Buna dair çabasını ve amacını eserin giriş bölümünde 

Sühreverdî şöyle açıklamaktadır: “Sûfî taifesinin doğruluğuna inanışım ve 

onlara olan sevgim sebebiyle onların şerefli halini, Allah’ın minnet ve 

ihsanını gerçekleştirmeye sebep olan kitap ve sünnete bağlı yollarını bilişim, 

beni bu tâifeyi müdafaaya; tasavvufun âdâb ve hakîkatlerini bölümler 

hâlinde anlatan bir eser yazmaya sevketti. Bu eserimde ben, sûfîlerin 

dayandıkları doğru düşüncenin gerçek yüzünü, benimsedikleri ilmi, açık 

delilleriyle ifâde etmeye çalıştım. Çünkü sûfî tâifesine benzemeye çalışan, 

fakat hâlleri onların hâlinden farklı kimselerle, amelleri bozuk sûfî kisveli 

şahısların sayısı pek çoğaldı. Bu durum, selefin usûlünü bilmeyen kimselerin 

kalblerine sû-i zann tohumları ekmekte ve nerede ise sûfîler hakkında gıybet 

ve sû-i zann eksik olmaz bir duruma gelmiş bulunmaktadır. Bu tâifenin 

yaptıkları sâdece merasimden ibaret sayılmakta ve bunların ihtisâslarının 

adı var, kendi yok, sanılmaktadır.” (Yılmaz ve Gündüz, 1989: 2-3). 

Sühreverdî, altmış üç bölümden oluşan eserin bölümlerinin, sufilerin ilminin 

bir kısmını, ahval, makamat, adap ve ahlaka dair görüşlerini, vecd hâllerinin 

özelliklerini, marifet ve tevhit düşüncelerinin hakikatlerini, işaret ve 

ıstılahlarındaki inceliklerini içine alacak şekilde yazıldığını açıklamaktadır 

(Yılmaz ve Gündüz, 1989: 3). Bu bölümlerden özellikle ‘Sûfilere Göre 

Hırkanın Hükmü, Sûfilerin Semâı, Semâa Karşı Çıkanlar, Semâa İhtiyaç 

Duymayanlar, Semâ Âdâbı’ (Yılmaz ve Gündüz, 1989) başlıklı kısımların ve 

Sühreverdî’nin eseri yazma amacına dair açıklamalarının Risâle-i 

Merâtibü’s-Sâlik’in yazılış amacı ile örtüştüğü görülmektedir.  

                                                             
19 İlgili kısımlar için bkz. Risâle-i Merâtibü’s-Sâlik, 13b/09, 31a/08, 34a/11, 39a/07, 39b/06. 
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13.yüzyılda Sühreverdî’nin sufi taifeye karşı oluşan suizanlardan, 

yanlış düşüncelerden dolayı duyduğu endişe Avârifü’l-Maârif gibi önemli bir 

eseri yazmasına vesile olurken aynı endişe ve şiddetli tartışmalar sebebiyle, 

15.yüzyılın sonu ile 16.yüzyılın ilk yarısında Şeyhülislamlık makamında 

oturan Zenbilli Ali Cemali Efendi (ö.932/1525) de tasavvufta sema, deveran 

ve raks konusu özelinde bir risale yazmıştır. Risâle-i fî Hakkı Deverâni’s-

Sûfiyye adlı eserinde Zenbilli Ali Efendi kendisinden öncekilerin sema 

aleyhindeki görüşlerini belirttikten sonra, o görüşlerin doğruluk paylarını 

araştırmış, onların İslam hukukunun prensipleri çerçevesinde doğru görüşler 

olmadığına karar vermiş ve bu görüş sahiplerini oldukça sert bir üslup ile 

eleştirmiştir. Daha sonra da kendi fikirlerini destekleyen görüşleri 

açıklamıştır (Gürer, 2010: 18). Döneminde tasavvufta sema, deveran ve raks 

hakkındaki şiddetli tartışmalar karşısında açık bir dille kaleme alınan bu 

risale ve Zenbilli Ali Efendi’nin fetvaları Risâle-i Merâtibü’s-Sâlik’te sesli 

zikrin meşruiyetine ve adabına dair yapılan bazı açıklamalara da kaynaklık 

etmiştir.20  

Risâle-i Merâtibü’s-Sâlik’in yazılış amacı ve içerdiği konular 

itibarıyla benzerliklerini açıkladığımız adap risalelerinin yanı sıra 

Merâtibü’s-Sâlik ile doğrudan benzerlikler içeren iki eserden de bahsetmek 

eserin literatürdeki yerini tespit edebilmek açısından önemli görülmektedir. 

Bu eserlerin birincisi Ömer Ziyâudddîn Gümüşhanevî’nin (ö.1339/1921) 

Beyânât-ı Fetâvâ-yı Ömeriyye fi’t-Tarâikı’l-Aliyye adlı eseridir. Bu eser, 

Prof. Dr. İrfan Gündüz ve Prof. Dr. Yakup Çiçek tarafından Tasavvuf ve 

Tarikatlarla İlgili Fetvalar adıyla, çevirisi ve sadeleştirmesi yapılarak 

yayınlanmıştır. Gümüşhanevî, eserin giriş bölümünde bu tarikatlar ve 

tasavvufla ilgili fetvalar kitabının Kur’ân ve hadisler başta olmak üzere en 

muteber fıkıh kitaplarından derlendiğini belirtmektedir. (Gümüşhanevî, 

2009: 14) Eser üç ana bölümden oluşmaktadır: 1. İntisab ve Hırka, 2. Zikir, 

Tarikat-Şeriat Münasebeti, 3. Rabıta ve Keramet (Gümüşhanevî, 2009). 

Eser, işlenen konular, bu konuların soru-cevap yöntemiyle ele alınmış 

olması, hatta çoğu yerde soru ve cevapların, gösterilen kaynakların aynı 

olması yönünden Risâle-i Merâtibü’s-Sâlik ile büyük bir benzerlik 

göstermektedir. Ancak bu iki eser karşılaştırıldığında konuların açıklanma 

şeklinin aynı olmadığı ve birisinde ele alınan bir konunun diğerinde yer 

almayabildiği de tespit edilmiştir. 

                                                             
20 İlgili kısımlar için bkz. Risâle-i Merâtibü’s-Sâlik, 18b/12, 19a/07, 19a/14, 19b/04. 
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Risâle-i Merâtibü’s-Sâlik ile birebir benzerlikler içeren diğer bir eser 

ise Mehmed Serhan Tayşi tarafından yayına hazırlanan Yahya Âgâh Efendi 

(Yahya b. Salih el-İstânbulî)’ye ait Mecmû‘âtü’z-Zarâ’if Sandûkatü’l-

Ma‘ârif adlı eserdir. Eser, Tayşi’nin ifadesi ile “tarikatların edeblerini, 

usûllerini, tabirlerini, tarikat erbâbının kullandığı kıyafetleri, sembolleri ve 

manalarını ele alan” (Yahya Âgâh Efendi, 2014: 11) bir eserdir. Eser, Risâle-

i Merâtibü’s-Sâlik’e nazaran oldukça hacimlidir ancak özellikle Mebhas-ı 

İsnâ-yı Aşer başlığı altında yer alan zikir, raks, deveran, sema ve rabıta 

hakkındaki açıklamalar ve bu konularla ilgili aynı soru ve cevapların 

bulunması iki eser arasındaki benzer yönleri göstermektedir (Yahya Âgâh 

Efendi, 2014: 446-475). Risâle-i Merâtibü’s-Sâlik ile olan bu benzerlik Âgâh 

Efendi’nin eserinin başka bölümlerinde de tespit edilmiştir.  

Yukarıda ortaya konan bulgular ve bunlara ilişkin değerlendirmeler 

ışığında “Risâle-i Merâtibü’s-Sâlik adlı yazma eserin, Türk-İslam tasavvuf 

kültürüne dair temel kavram, ilke ve konulara getirdiği açıklamaları 

belirlemek; benzer çalışmalar ile karşılaştırarak ilgili literatürdeki yeri ve 

önemini ortaya koymak” hedefiyle ilgili olarak şu sonuçlara varılmıştır: 

Bildiriye esas teşkil eden Risâle-i Merâtibü’s-Sâlik adlı risale, birçok 

yönden adap ve erkân risaleleriyle benzerlik taşımaktadır. Ayrıca tasavvufla 

ilgili tartışmalı konuların şeri hükümlerini barındıran fetva risaleleriyle de 

büyük benzerlikler göstermektedir. Risale tasavvuf literatüründe hem adap 

konularını hem de şeri hükümleri bir araya getiren eserlerin var olduğunu 

göstermesi bakımından önem arz etmektedir.  

Eserde yer alan sorulara verilen cevaplarda kullanılan söylemler 

analiz edildiğinde 19. yüzyıl sonlarında Osmanlı toplumunda sufizmle ilgili 

tartışmalı konuların varlığını sürdürdüğü ve bunların tarikat çevreleri için 

hassasiyetini koruduğu söylenebilir. Bu hassasiyetin oluşumunda 

Kadızâdeliler’in yaşattığı terörün doğurduğu sosyal travmanın tarihî izlerinin 

etkili olduğu muhakkaktır. Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasının ardından 

İstanbul’daki Bektaşi tekkelerinin kapatılması sırasında yaşanan 

Kadızâdeliler dönemini hatırlatan bazı olaylar, İmparatorluktaki sufi 

çevrelerin kendileriyle ilgili kolektif algıyı daha fazla önemser hâle 

gelmelerini tetiklemiştir. 

Bu tarihî arka plan, müellifi, adap risalelerinde öteden beri var olan 

geleneksel konuların yanında ihtilaflı konulara geniş yer vermeye 

yöneltmiştir. Bu hâliyle eser toplum için bir algı oluşturma ve eğitim aracı 

işlevi görmektedir.  
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Eser tasavvuf adabının yanında geniş yer verdiği tartışmalı konulara 

açıklık getirirken bir yandan temel İslami kaynaklara atıfta bulunmuş diğer 

yandan mensubu olduğu sufi çevrenin görüşünü yansıtmıştır. Müellif 

muhaliflerin küfüre götüren şeyler olarak karşı çıktığı ilke ve uygulamaları, 

bidat-ı hasene olarak kabul ederek Sünni İslami doktrin dairesine dahil 

etmektedir. 

Müellif eserinde Sokratik Yöntem de denen Doğurtmaca Tekniğini 

kullanarak kitabı didaktik açıdan daha etkili hâle getirmeye çalışmıştır. 

KAYNAKÇA  

Arpaguş, S. ve Baydar, K. B. (2017). Tasavvuf'ta Âdâb ve Erkân 

Risâleleri. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 15 (30), 285-315.  

Aşkar, M. (2015). Tasavvuf Tarihi Literatürü. İstanbul: İz 

Yayıncılık.  

Barkan, Ö. L. (1942). Osmanlı İmparatorluğunda Bir İskân ve 

Kolonizasyon Metodu Olarak Vakıflar ve Temlikler, I. İstilâ Devirlerinin 

Kolonizatör Türk Dervişleri ve Zâviyeler. Vakıflar Dergisi, 2, 279-386. 

Çavuşoğlu, S. (2001). Kadızâdeliler. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 

Ansiklopedisi, XXIV, 100-102. 

Gümüşhanevî, Ö. Z. (2009). Tasavvuf ve Tarikatlarla İlgili Fetvalar. 

(Çev.: İ. Gündüz ve Y. Çiçek), İstanbul: Sır Yayıncılık. 

Gürer, D. (2010/2). Osmanlılar'da Semâ, Devrân, Raks Tartışmaları 

ve İki Şeyhülislâm Risâlesi. Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 

26, 1-23. 

Kara, M. (2011). Tekke. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, 

XXXX, 368-370. 

Tanman, M. B. ve Parlak, S. (2011). Tekke: Mimari. Türkiye Diyanet 

Vakfı İslâm Ansiklopedisi, XXXX, 370-379. 

Uludağ, S. (1988). Âdâbü’l-Mürîd. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 

Ansiklopedisi, I, 336-337. 

Uludağ, S. (2019). Tasavvuf İlmine Dair: Kuşeyrî Risâlesi. İstanbul: 

Dergâh Yayınları.  

Yahya Âgâh Efendi. (2014) Mecmû‘âtü’z-Zarâ‘if Sandûkatü’l-

Ma‘ârif. (Hzl.: M. S. Tayşi), İstanbul: Hassa Mimarlık. 



Türkistan’dan Balkanlara Türk Sufizmi 

513 

Yılmaz, H. K. ve Gündüz, İ. (1989). Tasavvufun Esasları: Avârifü’l-

meârif Tercemesi. İstanbul: Erkam Yayınları.  

Yüksel, E. (1992). Birgivî. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 

Ansiklopedisi, VI, 191-194.  





515 

ORTA ÇAĞ DÖNEMİ TARİKAT YAPILARINDA 

İŞLEVSEL VE SİMGESEL AÇIDAN KAPALI 

AVLUNUN YERİ VE ÖNEMİ 

Sevgi PARLAK  

Tasavvuf Mimaris inin Ortaya Çıkışı  

Türk ve İslam coğrafyasında, Orta Çağ döneminde inşa edilen tarikat 

yapıları, kitabelerinde veya vakıf kayıtlarında ağırlıklı olarak “zaviye 1 , 

hankah2 , ribât, imaret3 , dârü’s-sulehâ4 , dârü’ş-şakirîn- me’vâ’z-zâkirîn5 , 

buk’a6 ve meşhed7” gibi farklı terimlerle isimlendirilmişlerdir.  

 Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, 
sevgipar@istanbul.edu.tr. 
1  Niksar’daki Ahi Pehlivan Dârü’s-sülehâsı vakfiyesinde hem “zaviye” hem de “dârü’s-

sulehâ” olarak geçmektedir. (Yediyıldız, 1987: 282-283; Akar-Güneş, 2002: 87).  
2 Konya Sahib Ata Hankahı’nın kitabesinde yapı, “hankah” olarak tanımlanmaktadır. Kitabe 

bu tip yapılardan işlevsel olarak neler beklendiğine dair önemli bilgiler sunulmaktadır Kitabe 
için bkz. (Konyalı, 1964: 928-29). Tokat’taki tarikat yapılarından Ebu Şems’in adıyla anılan 
yapının kitabesinde “hankah” terimi geçmektedir (Uzunçarşılı, 1927: 10; Emir, 1994: 25; 
Yurdakul, 1969: 8; Kasapoğlu, 1972: 26; Aksulu, 1994: 124-125). Antalya’daki H.648 (M. 
1250-51) tarihli Karatay Dârü’s-sülehâsı 13.yüzyıla ait Gunyet ul-kâtib adlı inşa kitabında 

“hankâh” adıyla kaydedilmiştir (Turan, 1948: 82-83). 
3 Tokat’taki tarikat yapılarından Şeyh Meknun adıyla anılan yapı kitabesinde “imaret” olarak 

geçmektedir. (Parlak, 2004: 152). Benzer şekilde “imaret” terimi Şeyh Evhadüddin-i 
Kirmâni’nin sufileri için inşa edilen H. 740 (M. 1339) tarihli Kayseri Köşk Hankahı’nın bugün 
mevcut olmayan kitabesinde geçmekteydi. (Şaman ve Yazar, 1991: 301) 
4  Tokat’taki tarikat yapılarından Sümbül Baba Zaviyesi/Hankahı olarak geçen yapı 

kitabesinde aslında “dârü’s-sulehâ” olarak adlandırlmıştır. Bu kelime “salih kimselerin evi” 
manasına gelmektedir (Parlak, 2004: 171).  
5  Dârü’ş-şakirîn ve Me’vâ’z-zâkirîn tanımlaması Tokat’taki H. 717 (M. 1317/18) tarihli 

Abdullah bin Muhyiddin Zaviyesi’nin kitabesinde karşımıza çıkmaktadır. Bu iki kelime 
Allah’a şükredenlerin ve Allah’ın zikredenlerin sığınağı anlamına gelmektedir (Şahin, 2019: 
51).  
6 Tokat’taki Halef Gazi Hankahı/Zaviyesi olarak bilinen yapı aslında kitabesinde “dâru’l-ilm 

ve’l amel/ilim ve hayr evi” ayrıca “buk’a” olarak adlandırılmaktadır (Parlak, 2004: 199). Bu 
kelimeye H. 552 (M. 1157/58) Tokat Yağıbasan Medresesi’nin kitabesinde de karşımıza 
çıkmaktadır (Akar ve Güneş, 2002: 245).  
7 Önemli bir dini karakter veya kimsenin şehit olması sonrası bu tip zümrelerin mezarları 

etrafında gelişen tasavvufi mimarlık örnekleri bu şekilde adlandırılmaktadır. Detaylı bilgi için 
ayrıca bkz. (Öz, 2004: 362-363).  
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Tasavvuf düşüncesiyle ilişkili mimarinin Anadolu öncesinde ortaya 

çıkışı ve gelişim sürecinin izleri takip edildiğinde, kaynaklarda farklı 

terimlerle değinilen bu yapı grubunun kaynağının sivil mimaride aranması 

gerektiği sonucuyla karşılaşılmaktadır. Ebû Saîd-i Ebü’l Hayr’ın 

biyografisinden (Ö. 440/1049), M.10. (H. 4.yy.) yüzyılın son çeyreğiyle 

M.11. (H. 5.yy.) yüzyılın ilk yarısında Horasan’daki hankahların bir şeyh ile 

dervişlerini barındıran evlerden ibaret olduğu anlaşılmakta (Tanman ve 

Parlak, 2011: 370) ve bu yapıların başlangıçta tasarlanmış yeni bir yapı 

modeli olmadığı görülmektedir. Bu bölgede görülen dört eyvanlı, kubbe ile 

örtülü merkezi avlulu bir şemaya sahip Horasan evi sadece tasavvuf ehli için 

bir tarikat yapısına değil aynı zamanda bir eğitim yapısı olan medreselere de 

dönüştürülmüştür (Şek.1). Bazen ise bir saray yapısının veya konağın da bu 

işlev için tahsis edildiği kaynaklardan tespit olunmaktadır. İbn Hallikan, 

Selâhaddîn-i Eyyûbî’nin Kudüs’te Latin patriğine ait sarayı ve ayrıca 

Kahire’de bir kadının konağını hankaha dönüştürmüş olduğunu, Halep’te 

Emîr Alâeddin Tayboğa’ya ait konağın da hankah olarak sufilere tahsis 

edildiğini aktarmaktadır (Tanman ve Parlak, 2011: 371). Bu duruma dönem 

kaynaklarından başka örnekler de verilebilmekle birlikte, başlangıçta 

konutun tasavvuf ehli tarafından kullanılmış olduğu anlaşılmaktadır. Konut 

mimarisiyle tasavvuf mimarisi arasında Anadolu öncesinde görülen ilişki ve 

kaynak olma durumu, sonraki süreçte de görülmektedir. Avlusunun üzeri 

ahşap direklerle taşınan tütekli örtüyle örtülü veya tütekli örtünün doğrudan 

duvarlara taşıtıldığı örneklere sahip Bektaşi/Alevi tekkelerinin meydan 

evlerinde görülen bu örtü biçimi ve aynı zamanda iç mekâna taşınmış avlu 

geleneği, Kafkasya bağlantılı olarak Doğu Anadolu evlerinde de karşımıza 

çıkmaktadır. Arada kopuk halkalar olsa dahi konut mimarisiyle tasavvuf 

mimarisi arasındaki bu bağın yüzyıllar boyunca kesintiye uğramadan devam 

ettirilmiş olduğu tezi eldeki veriler ışığında ileri sürülebilir.  

 
Şek.1: Merv bölgesindeki XI-XII. yüzyıla ait konut planları 

(Cezar, 1977: 216, fig. 178). 
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Anadolu öncesinde Orta Asya’da inşa edilmiş tasavvuf mimarisi 

örneklerine göz attığımızda, “kapalı avlu ve buna bağlanan eyvanların 

oluşturduğu merkezi bölümü” çevreleyen ve tamamlayan diğer birimlerden 

oluşan (yani mutfak, ıslak mekanlar, derviş hücreleri, türbe gibi) bir şema ile 

sıklıkla karşılaşmaktayız. Belki burada vurgulanması gereken asıl nokta, 

Mısır, Suriye ve buralara yakın coğrafyalardaki örneklerden özellikle de bir 

aristokrat yapısı olan ve “kubbe” olarak isimlendirilen yapılar dışında kalan 

tasavvuf mimarisi örneklerinin büyük kısmında, avlusunun üzeri örtülmemiş 

modelin özellikle de sıcak coğrafyalarda tercih edilmiş olmasıdır.  

Tasavvufi  Düşüncede Coşkunluğun Geldiği Aşama: 

Semâ ve Semahın Ortaya Çıkışı   

Tarihsel olarak semâ ve semah kelimelerinin dönem kaynaklarındaki 

kullanımına göz attığımızda, semâ kavramının dinî müzik ve zikre gönderme 

yapan anlamı ile 9. yüzyıl öncesine giden bir geçmişi olduğu anlaşılmaktadır 

(Güray, 2012: 10-11). Semah ritüeline ve terimine dair tespit edilen en erken 

tarihli kaynakların başında ise büyük ihtimalle daha önceki dönemlere ait 

bilgileri de aktardığı düşünülen Ahmet Yesevi’nin (ö. 1166) Dîvân-ı Hikmet 

adı verilen tasavvufi şiirleri gelmektedir (Uslu, 2011: 30). Hoca Ahmed 

Yesevi, Kırklar meclisindeki semah hakkında “şarap içip semâ kılıp yürür” 

şeklinde bahsetmektedir (Eraslan 1983: 249). Bu noktadan hem Anadolu hem 

de Balkan Alevi-Bektaşîliğinin fikri hayatını ve ayin yapısını ortaya koyan 

ve düzenleyen kırklar meclisiyle bağlantılı ayin ve semah bilgilerinin 

nefeslerden de önce hikmetlerde dile getirildiği ifade edilmektedir (Şahin, 

2016: 38). Semah törenine gönderme yapan ilk bilinen kaynak olarak ise 

Vefâî Tarikatı Şeyhi Elvan Çelebi’nin (1359 sonrası) yazdığı Menâkıb’ül-

Kudsiyye adlı eseri gösterilmektedir (Güray, 2012: 11).  

 Hacı Bektaş-ı Veli Velâyetnâmesi’nde de semaha dair izler tespit 

olunmaktadır (Erseven, 2006: 92-93; Gölpınarlı, 1958: 446- 447). Bektaşî 

tarikatı geleneğine göre Hacı Bektâş-ı Velî’nin önde gelen halifelerinden biri 

olan Hacım Sultan’ın da Eskişehir Seyyid Gâzi Dergâhı’na gitmeden kudüm 

çaldırarak semâ ettiği aktarılmaktadır (Erseven, 2006: 92-93). Ayrıca Hoca 

Ahmed Yesevi’nin halifesi Dediği Sultan’ın 13. yüzyıla ait olması muhtemel 

menâkıbı (Taşğın, 2013: 250) ise semâ kavramının sonraki dönemlerde 

semah kavramı ile bütünleşecek olan “kırsal, mitolojik temelli ve bâtınî” 

ibadet düzlemine dikkat çekmektedir (Güray, 2018: 32). Semâ kavramı 

özellikle 13. yüzyıl sonrasında Muhyiddin el-Arabi (1165-1240), İmam El- 
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Gazzâlî (1058-1111) gibi mutasavvıfların da katkısıyla sistemleşip, Hicâz 

kökenli tasavvuf anlayışı ve vahdet-i vücûd8 düşüncesi üzerinden simgesel 

bir boyut kazanırken, semah kavramı ise İran-Horasan yönlü bir tasavvufu 

işaret ederek, vahdet-i mevcut’un 9  “Tanrı-evren” ortaklığı fikri üzerine 

şekillenen bir ibadet anlayışını yansıtmaya başlamıştır (Güray, 2012: 11; 

Güray, 2018: 32; Şahin, 2016: 38).  

İrene Melikoff, Mevlevîlerin yıldızların güneşin çevresinde 

dönüşlerini simgeleyen semâlarından farklı olarak, Bektaşi ve Alevîlerin 

semahının turna kuşunun uçuşunun yansıması olduğunu ileri sürmektedir 

(Melikoff, 2007: 18). Turna kuşu, ebedi yaşamın ve ebedi dönüşün sembolü 

olarak karşımıza çıkar. Aslında özünde semâ ve semah benzer bir şekilde 

sonsuz bir döngüye ve buna dayalı dairesel bir harekete işaret etmektedir. 

Ayrıca Katib Çelebi’de geçtiği üzere “Devr-i Ali” ismiyle adlandırılan semah 

adeta Hz. Ali’nin sonsuz defa tecellisine dair inancı da vurgular gibidir (Katip 

Çelebi, 2007: 32; Güray, 2018: 165, 169). Semâ yapan kişi de semah dönen 

kişi de kalbinin bulunduğu istikamete doğru dönmektedir. Çünkü kalp 

tasavvufi düşüncede Allah’ın evidir. Sağ el Tanrı’dan gelecek ihsanları kabul 

etmek için yukarı açılır, sol el de vermek ve paylaşmak için aşağıya çevrilir. 

Her iki ayinin özünde de Tanrı’ya duyulan aşk yer alır (Acar, 2015: 84). 

Ahî zaviyelerinin en önemli özelliklerinden birisi semahâne adı 

verilen bir bölümün mimarinin içerisinde yer almasıdır. Ahi zaviyelerinde 

burası toplantı mekanıdır ayrıca semâ’nın musikîsiz yapılmadığı da 

anlaşılmaktadır. Semâ hakkında Evhadüddin Kirmanî’nin 

menakıbnâmesinde birçok bilgi bulunmaktadır. Evhadüddin Kirmanî’nin 

semâ meclisine ayrıca kadınlar da katılmaktaydı. Şems-i Tebrizî (Ö. 1248) 

makalât adlı eserinde bu duruma değinmekte ve eleştirmektedir. Şeyh 

Zeynüddin Sadaka Konya’ya gelince, Sadr-ı Hakim Zaviyesi’nde semâ 

düzenlenmiş ve bu semâya kadın dervişler de katılmıştır. Ancak Zeynüddin 

Sadaka, Konya’da eleştirilerden dolayı olsa gerek, kadınların zaviyeye bahçe 

tarafındaki kapıdan içeri girip toplantı yerinde ayrı oturmalarını istemiştir. 

Ahi zaviyelerindeki semâ ile ilgili bir başka örnek “Evhadüddin Kirmanî’nin 

Ahlat’a gidişinde zaviyede düzenlenen semâ meclisidir. Semâ günü 

Evhadüddin Kirmanî de davet edilmiş, semâ başlayınca Hz. Şeyh de semâya 

                                                             
8 Tasavvuf düşüncesinde, yaratanla yaratılanın “tek ve bir” olduğunu savunan görüştür. 
9 “Varlığın birliği” anlamına gelir bir başka haliyle alemde var olan her şey Allah'ın bir 

yansıması ve insan varlığın bir parçası demektir. Alevi inancına göre Tanrı çoklukta teklik arz 
eden Bir'in kendisidir ve bu inanış vahdeti vücut ve vahdeti mevcut inancına dayanır. 
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dahil olmuştur. Bu semâ meclisinde genç delikanlı talebeler aynı zamanda 

ellerinde birer kandil ile yani ışık kaynağı ile semâ yapmışlardır 

(Hacıgökmen, 2016: 84). Ayrıca İbn Batuta da XIV. yüzyıl Anadolu’sunda 

Ahi zaviyelerindeki semâ yapıldığı hakkında geniş bilgiler vermektedir (İbn 

Batûta 1928: 181).  

Dolayısıyla tüm bu bahsi geçen dönem kaynakları semâ ve semahın 

oldukça erken bir tarihe giden varlığına delil teşkil etmektedir. En geç 12-

13.yüzyıllarda kuralları ve erkânı tam belirlenmemiş olsa da hatta doğaçlama 

diyebileceğimiz bir usulle de tertip edilse inançtaki coşkunluğun derecesini 

yansıtan bu ritüellerin varlığı tespit olunmaktadır.  

Orta Çağ Dönemi Tarikat Yapı larında İş levsel ve 

Simgesel Açıdan Kapalı  Avlunun Yeri ve Önemi  

Tasavvuf düşüncesiyle ilişkili yapılarda, mekân örgütlenmesinin 

merkezini teşkil eden ve yapının içerisine taşınmış bir avlu geleneği oluşturan 

örneklerde, bu bölümün üzeri genellikle ya aydınlık açıklığına sahip kagir 

malzemeden bir kubbe (Şek.2-3) ile ya da ahşap malzeme kullanılarak tütekli 

örtüyle örtülmüştür (Şek.4-5). 

 

Şek. 2: Konya Sahib Ata Hankahı’nın planı   Şek. 3: Konya Sahib Ata Hankahı’nın avlusunu       

                      (Akok, 1972: s. 15)                                     örten kubbe 
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Şek. 4: Dört adet ahşap dikmeyle taşınan tüteklikli örtüye sahip Yahyalı Cemevi’nin planı 

(Akın, 1991: 354, şek. 16) 

 

 
Şek. 5: Sivas/İmranlı’ya bağlı Kondilan köyünden meydan evi olarak da kullanılmış olan bir 

ev örneği (Fot. Umut Kaçar, 2013)10 

Yapının merkezini teşkil eden bu bölümü örten iki farklı üst örtü şekli 

de özünde “devirsel veya döngüsel zaman” algısı ile ilişkili olan “semâ ya da 

semah” ayini için, bu düşünce ve inanç sistemlerine paralel olarak gelişmiş 

en uygun tasarım modelini ortaya koyar. “Devirsel veya döngüsel” algıya 

dayalı ibadetler ve ayinler, tıpkı semâ ve semah gibi, insanın Tanrı ile evren 

arasındaki ilişkiyi açıklamak ve yaşamına aktarmak için kullandığı en eski 

sistemlerdir. “Devirsel inanç” anlayışının Anadolu inanç tarihindeki en 

önemli yansımaları ise “döngüsel zikir” ve bu zikre eşlik eden dini müzik 

uygulamalarıdır. Tasavvufi düşünce sistemlerinin temelindeki asıl amaç, tüm 

döngüsel/devirsel sistemi var eden Tanrısal bilgiye ulaşabilmek ve ayrıca bu 

bilgiyi içselleştirebilmektir (Güray, 2018: 23). 

                                                             
10 Atlas Dergisi, 21 Ağustos 2013, Sayı 245, Fot. Umut Kaçar. (Koçgiri Aşireti Sırrı Arayanlar 
– Atlas (atlasdergisi.com) 

https://www.atlasdergisi.com/kesfet/kultur/kocgiri-asireti-sirri-arayanlar.html
https://www.atlasdergisi.com/kesfet/kultur/kocgiri-asireti-sirri-arayanlar.html
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Tasavvuf ehli, Anadolu öncesi dönemde Türklerin mensup olduğu 

özellikle Şamanizm ve Gök Tanrı inançlarıyla alakalı izleri Anadolu’ya ve 

“semâ/semah” ritüellerine aktarmış, ayrıca bununla da yetinmeyip, bu felsefi 

ve çok katmanlı inanç sistemlerine paralel diyebileceğimiz bir mimari şema 

ve tasarım ortaya koymuştur. Bu bakımdan tasavvuf mimarisinin önemli bir 

grubunu meydana getirdiğini söyleyebileceğimiz “kapalı avlulu (kubbeli 

veya tütekli)” tarikat yapılarında, içeriye taşınmış bir evren/ kozmos/felek 

(gök) fikri yaratılmak istenmiştir. Döngüsel hareketi çağrıştıran, başlangıç ve 

bitiş noktalarının aynı olduğu “dairesel” form yani “kubbe” formu ve bu 

formun benzerini sergileyen “semâ ve semah”, insanın doğa tasavvuru ve gök 

ile kurduğu bağın adeta bir simgesidir/modelidir. 

 Kuran-ı Kerim’in Bakara suresinin 115. ayetinde geçtiği üzere: 

“Doğu da Allah'ındır, Batı da. Artık nereye dönerseniz dönün, orada 

Allah'a dönmüş olursunuz” ayetindeki manaya mimari açıdan en iyi uyum 

sağlayabilecek ve mimari açıdan simge oluşturabilecek en iyi form, tasavvuf 

mimarisinin merkezini teşkil eden ve avlunun üzerini örten kubbedir. Evrenin 

döngüsel/devinimsel hareketiyle uyum sağlayabilen, “her yerde” olma, 

“nereye dönersen aynı sonuçla karşılaşma” tasavvurunun insan zihninde 

oluşturabileceği en uygun yorum, her yeri çeviren, kuşatan ve kavrayan 

dairesel bir tasarımdır. Bu aynı zamanda İslam öncesi gelenekten beri süre 

gelen kültürel izlerin devamı olarak Gök Tanrı ile kurulan ilişkinin ayrıca 

sonsuzluk ve hatta daha ileri aşaması mekansızlık isteğinin de mimari açıdan 

bir yorumudur.  

Mimari şemada genellikle ortasında aydınlık açıklığına veya aydınlık 

fenerine sahip bir kubbeyle örtülü avluya sayıları değişen evyanlar 

bağlanmakta, bazılarında eyvanlardan biri mescit işlevini sunmakta, bazı 

örneklerde ayrı mescit mekânı tespit olunmakta, bir kısmında ise mescit 

bölümü yer almamaktadır veya bu işlevi sunan mekanın zamanla ortadan 

kalkmış olması da mümkündür. Bir diğer önemli nokta ise kubbe ile örtülü 

avluda ayrıca su ve ocak imgesiyle ilişkili öğelere de rastlanmaktadır11. Bu 

bağlamda kubbe ile örtülü kapalı avluya sahip tasavvuf mimarisine 

Anadolu’dan ve Orta Asya’dan şu yapılar örnek olarak verilebilir:  

XIII. yüzyılın ilk çeyreğinden Afyon Boyalıköy Hankahı (Şek.6-7), 

1279/80 tarihli Konya Sahip Ata Hankahı, 13. yüzyılın dördüncü çeyreğine 

                                                             
11 Bu kültün yaygınlaşmasında Moğolların rolüne değinen bir çalışma için bkz. (Akkuş, 2013: 

15-32). 
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tarihlendirilen Tokat Şeyh Meknun Zaviyesi, 1288 tarihli Tokat Ebu Şems 

Hankahı, 1291-92 tarihli Tokat Sümbül Baba Zaviyesi ve aynı tarihlere ait 

(1291-92) Tokat Halef Gazi Zaviyesi, 1317 tarihli Tokat Abdullah bin Muhyi 

Zaviyesi (Şek. 8), 1375 tarihli Tokat Gümüştop (Dazya) köyündeki zaviye, 

Aksaray’ın Susadı köyündeki 13.yüzyıla ait Hacı Bektaşi Veli Zaviyesi, 

14.yüzyılın ilk çeyreğine tarihlendirilen Aksaray Melik Mahmud Gazi 

Hankahı (Şek. 9), XIV. yüzyılın birinci çeyreğine tarihli Çorum Mecidözü 

Elvan Çelebi Zaviyesi, 1368-69 tarihli Manisa İshak Çelebi Zaviyesi, 

13.yüzyılın sonu 14.yüzyılın başına ait olduğu düşünülen Malatya Arapkir 

Hankahı, 13-14.yüzyıllara tarihlendirilen Konya Ali Gav Zaviyesi, Selçuklu 

dönemine işaret eden Diyarbakır Eğil bucağındaki tekkeyle aynı tarihlere ait 

Kayseri Şeyh Turesan Zaviyesi, Ilgın’ın Mahmuthisar ve Tekke köyleri 

yakınındaki 1180 tarihli Dediği Dede Tekkesi, 13.yüzyılın ilk yarısına ait 

Antalya Mevlevihanesi (muhtemelen 1219-36), 14. yüzyılın sonu 15.yüzyılın 

ilk yarısına tarihli Kütahya Balıklı Tekkesi ve erken Osmanlı dönemine ait 

pek çok fütüvvet yapısında bir başka isimle tabhaneli camilerde kubbeyle 

örtülü bir kapalı avlu plan şemasının ana merkezini teşkil etmektedir. Bu 

mekân “cemahathane/semahane” yani hem toplantı hem de tasavvufi 

ayinlerin gerçekleştiği bir mekan olarak işlev sunmuştur.  

 

Şek. 6: Afyon, Boyalıköy Hankahı Planı                  Şek. 7: Afyon, Boyalıköy Hankahı12       

(Eyice, 1971: lev.XIII, res.25)    

 

                                                             
12 http://www.selcuklumirasi.com/architecture-detail/boyalikoy-hanikahi-ve-turbesi 
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Şek. 8: Tokat, Abdullah bin Muhyi Zaviyesi 

(Sevgi Parlak, 2002) 

 

 

Şek. 9: Aksaray Melik Mahmud Gazi Hankahı B-B kesiti 

(Çiz. Sevgi PARLAK, 2004: 250; Fot. Sevgi PARLAK, 2004: 252) 

Türkistan’da Yesi şehrinde yer alan ve 1336’da Timur tarafından 

yeniden yaptırılan Ahmed Yesevî Külliyesi içerisindeki hankahta, Isfahan 

şehrindeki İlhanlı döneminden kalma 1340-41 tarihli Baba Kasım 

Hankahı’nda, Orta İran’ın Afuşteh bölgesinde bulunan 1427 tarihli Seyyid-i 

Hasan Vakıf Hankahı’nda, Horasan’daki 1444 tarihli Taybat Bukâsı’nda, 

Buhara yakınındaki XV. yüzyılın ikinci yarısına ait olduğu düşünülen Dihkan 

Baba Hankahı’nda, 1489-90 tarihli Isfahan Ebu Mesud Hankahı’nda, 

Azerbeycan’daki 1427-28 tarihli Şakir Ağa İmareti’nde ve pek çok örnekte 

“cemahathane/tevhidhane/semahane” olarak adlandırılan ve yapıda avlu 

geleneğini yaşatan çekirdeğin üzerinin kubbeyle örtülü olduğu 

görülmektedir.  

Bektaşi/Alevi tekkelerinde karşılaşılan toplantıların ve cem 

ayinlerinin yapıldığı, Bektaşilik bakımından çok önemli ve kutsal bir bölüm 

olan ‘meydan/meydanevi’ veya ‘kırklar meydanı’ gibi isimlerle adlandırılan 
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bölüm, üst örtü olarak tarihi örneklerde genellikle tütekli örtüyle (kırlangıç 

kubbe/bindirme kubbe) örtülüdür (Şek. 10). Bu örtü şeklinin tarihsel 

köklerine baktığımızda, tütekli örtünün erken örneklerine Orta Asya’da Tunç 

Çağı’na kadar geriye giden konutlarda ve kurganlarda (mezar yapısı), konutla 

bağlantılı saray yapılarının özellikle taht salonlarında ayrıca Budist 

tapınakların merkezini teşkil eden, genellikle ziyaret koridoru ile çevrili ve 

Buda’nın anıtsal heykelinin yer aldığı asıl tapınak bölümünde 

rastlanmaktadır (Şek. 11). Anadolu ise MS. 2. yüzyıla tarihli Muğla’daki 

Gümüşkesen Mezar Anıtı’nda ahşap yerine taş malzeme ile aynı formu 

hatırlatan bir üst örtüyle karşılaşmayız. Tarikat yapıları içerisinde 

Anadolu’dan bu örtü biçiminin varlığının tespit edildiği en erken tarihli 

örnekler arasında 13.yüzyıldan 20.yüzyıla kadar uzanan bir süreçte 

eklemelerle gelişen Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Zaviyesi’nin meydanevi 

gelmektedir. Anadolu’dan bu örtü şeklinin meydanevinde kullanıldığı diğer 

önemli bir örnek ise I. Alaeddin Keykubad dönemine, (1 Rebiülahır H. 621) 

22 Nisan 1224 tarihine ait vakfiyesi bulunan, Malatya/Arapkir’e bağlı On-Er 

(günümüzde Onar) Köyü’ndeki Büyük Ocak Tekkesi’dir. 13  Kareye yakın 

dikdörtgen planlı meydanevinin yarı kubbeleştirilmiş, ortasında aydınlık 

açıklığı yer alan yedi kat gökyüzünü ifade eden tütekli örtüsü on iki direk 

üzerine oturtularak taşınmaktadır. Büyük Ocak Tekkesi’ndeki tütekli örtüyü 

taşıyan taşıyıcı ayaklar göğün/feleğin katlarını taşıyan direkler, bu alemle 

yani zahiri mekanla aşılması istenilen evren katları ve en nihayetinde 

kavuşulacak nokta olan Tanrı ile kurulan geçiş yolu/bağlantı noktası olarak 

tasavvur edilmektedir. Dolayısıyla yine Şamanist inançla bağlantılı olarak bu 

taşıyıcı direkler bir çeşit “axis mundi” yani “dünya ekseni” olarak 

yorumlanabilir. Ayrıca meydanevi ve tarihi cemevlerindeki bu direkler, 

araştırmacı Mahir Polat tarafından “asılmaları suretiyle Alevilik inancında 

son derece önemli bir yeri olan evliyaların makamları” olarak 

tanımlanmıştır. Aynı araştırmacı miraç mekanı olarak meydan olgusu 

nazarında “karadireği” aynı zamanda evrenin üzerinde durduğu ve tüm 

mekanları dalları ile kuşatan “kozmik ağaç (yani hayat ağacı)” ile de 

ilişkilendirmektedir (Polat, 2017: 22).  

 

                                                             
13 I. Aleattin Keykubat (1219/20-1237/8) dönemine ait "On-Er Zaviyesi"ne ait vakıf belgesi 

aynı zamanda Onar Köyü’nün kuruluşunu ve sınırlarını da belirleyen bir vesikadır. "Şeyh 
Hasan Oner içün ve evlat ve evlad-ı evladı içün" vakfedilen araziler (1 Rebiülahır 621): 22 
Nisan 1224 Pazartesi günü düzenlenen senetle verilerek "Emir-i azam" imzalamıştır. Bu 
senetle birlikte bugüne kadar köyün sınırları değişmeden gelmiştir (Onarlı, 1999: 43).  
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Şek. 10: Sivas, Kangal Mescit Köyü, 

Araboğlu Ocağı tarihi cemevinin iç mekanı (meydanevi) (Polat, 2017: 24) 

 
Şek. 11: Kızıl, 227 nolu mağara tapınağı-7.yüzyıl (Fot. Nouette Charles, 1907)14 

Bektaşi/Alevî kültüründeki Cem töreni de bazı araştırmacılar 

tarafından içerdiği ritüel ve müzik yapısıyla simgelediği anlamlar nedeniyle 

Şaman ayinleri ile eşleştirilmektedir (Güray, 2010: 139). Şamanist törenlerde 

ritüeli yöneten kamın iki yamağının bulunduğu, bunların mûsikîye, curalarını 

öttürerek ritüel için gerekli ortamın oluşmasına yardım ettiği, yamaklardan 

birinin ise ritüel esnasında kam tarafından yapılmış olan merdiven gibi bir 

ağacı tuttuğu ifade edilmektedir. Bu ağacın üzerinde dokuz basamağı ifade 

edecek surette birtakım kertiklerin yer aldığı, her kertiğin bir basamak 

                                                             
14 Preta Cave, by Charles Nouette - Category:Preta Cave (Cave 227) - Wikimedia Commons.  

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Preta_Cave_(Cave_227)#/media/File:Preta_Cave,_by_Charles_Nouette.jpg
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olduğu, kam raks ettiği esnada bir basamağa ayak basmış gibi bir adım attığı 

ve böylelikle ruhsal anlamda yaptığı göksel yolculukta birinci kat göğe 

(feleğe) çıkmış olduğu şeklinde bir yorum yapılmaktadır (Yörükan, 2005: 

84).  

Kaygusuz Abdalda da evrenin katlarına dair şu şekilde atıf 

yapılmaktadır: 

Tokuz felek bizim sayvanumuzdur 

Yidi yir yüzi seyrânumuzdur 

Zirâ insan sûretidür donumuz 

Kamu âlem bizim hâyranumuzdur (Şehzade Alaâddin Gaybî, 

2021:183).  

Yine inancın mimariye yansımasına verilebilecek diğer bir örnek, 

Hacı Bektaşi Veli Velayetnâmesi’nde geçen ve Hacı Bektaş Veli 

Zaviyesi’ndeki üst örtü sembolizmine gönderme yapan ifadelerdir. 

Velayetnâmeye göre:  

Ķubbesin muĥkem yapup berk eyleye  

Üstüni ammā sekiz tirek eyleye  

Ol imām heştminüñ aşķına  

Ķubbe bünyād idüben şāh ķaśrına (Meteer, 2012: 171).  

Bektaşilik dahil peç çok tarikatta sulük’un (yani manevi yolculuğun) 

çeşitli safhaları için kullanılan sayısal imgelere sıklıkla rastlanmaktadır. 

Özellikle de 7, 9, 12 gibi sayılara sıkça rastlamaktayız (Coşar, 2011: 117-

118). Bazı zamanlarda bu rakamsal sembolizmin de mimariye yansımaları 

yukarıda değinilen noktalardan anlaşılmaktadır.  

İçeride dış dünyadan soyutlanmış, aynı zamanda üst örtüdeki 

merkezi açıklıkla, gökle (evrenle) bağlantı kuran, sadece bu açıklıktan ışık 

alan, tasavvuf ehli için Tanrı’ya ulaşma yolunda önemli motivasyon 

oluşturabilecek mimari imgelerle donatılmıştır. Tütekli örtünün 

merkezindeki kapalı avlu geleneğini yaşatan açıklık, odayı günün saatlerine 

göre dolaşan ve yoğunluğu değişen ışık demetleriyle aydınlatır ve bu durum 

insan zihninde sadece ve sadece Tanrı ve Gök’le kurulan bağı ve birliği 

kuvvetlendirecek etkileyici bir imge yaratmaktadır. Tütekli örtüyle örtülü bu 

mekan Mircea Eliade tarafından üst üste üç düzlemden (gök/yer/yeraltı) 

oluşan ve Şamanist öğeler barındıran bir mikrokozmos olarak 

yorumlanmıştır (Eliade, 1999: 204). Ayrıca Kutadgu Bilig'de tüteklikli 
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mekan, evrenin oluşumuna ait bir metafora kaynaklık etmiştir (Yusuf Has 

Hacib, 2019: 196). Tünglük'ten yani örtüdeki açıklıktan giren ışık, loş mekânı 

aydınlatmakta ve ışık kaynağı olan Güneş, Tanrı’nın hakim kudretinin 

yansıması olarak yorumlanmaktadır (Akın, 1991: 334-335).  

Karangķu titigsig bu börk ev içi 

Yaruttı yaşıķ birle erklig küçi (b.3723 (Yusuf Has Hacib: 2019: 196) 

(Bu kubbe evin içi, balçıktan yapılmış ve karanlıktır;  

Onun hâkim kudreti bunu güneş ile aydınlattı  

Ahşap malzeme yerine istisnai bir örnek olarak tütekli örtünün kargir 

malzemeden tasarlanmış olan varyantını Aksaray Melik Mahmud Gazi 

Hankahı’nda görmekteyiz (Şek. 12). Tek katlı bir yapı olan Aksaray Melik 

Mahmud Gazi Hankahı’nda bu örtü biçimine, üst kata özellikle taşındığı belli 

olan (sebebi diğer mekanlardan soyutlanma ihtiyacı), alçak tavanlı ve 

oldukça küçük boyutlu olan bir mekanda rastlamaktayız. İtikaf hücresi olarak 

kullanıldığı açık olan bu mekanda özellikle bu örtü biçimine yer verilmiş 

olması estetik bir duygu ile izah edilemeyecek bir durum olsa gerektir 

(Parlak, 2004: 263). Benzer bir şekilde üst kata taşınmış ve kapalı avluyla bir 

merdiven sayesinde bağlantı kuran bir itikaf hücresini Afyon Boyalıköy 

Hankahı’nda da tespit etmekteyiz (Parlak, 2004: 403, şek. E.3).  

Şek. 12: Aksaray Melik Mahmud Gazi Hankahı (üstten soldan sağa: kapalı avlu, itikaf 

hücresinin planı ve fotoğrafı, alttan soldan sağa hankahın genel planı ve üst kat hücresinin 

örtü biçimi) 

(S. Parlak, 2004: 247, 267-268) 
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Tütekli örtü Bektaşi/Alevi inançlarıyla alakalı tarikat yapıları dışında 

ayrıca Anadolu topraklarındaki bazı camilerde ve ayrıca tarihi konutlarda da 

karşımıza çıkmaktadır. Doğu Anadolu’da örnekleri görülen tüteklikli evin 

dağılım alanı Kafkasya üzerinden Hazar Denizi’ne kadar uzanmakta ve Asya 

göçebe kültürüne ait olan bölgelerde bu örtü biçimine sıklıkla 

rastlanmaktadır (Ülger, 2013: 74). Erzurum merkez ve ilçelerinde (Ör. İspir), 

Sivas, Bayburt, Tunceli ve Van gibi şehirlerinde günümüze kadar 

özgünlüğünü koruyabilmiş bazı örnekler gelebilmiştir.  

 Sonuç olarak tarikat yapılarının Orta Asya’dan başlayarak ilk 

başlangıç noktasının ve kaynağının gerek kubbeli gerek ise tütekli örtülü 

tarikat yapılarında konut mimarisi olduğu anlaşılmaktadır. 

Anadolu’da, tasavvuf inancıyla ilişkili yapıların merkezine 

yerleştirilmiş kubbeyle veya tütekli örtüyle örtülü avlu, mekan örgütlenmesi 

içerisinde işlevsel açıdan “cemahathane” ve “semahane” yani toplantı ve 

semâ alanı olarak kullanılmış, inanç ve ritüellerle ilişkili sembolizm, 

mimariyi şekillendiren ve belirleyen başlıca ana unsurlar olmuştur.  
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HÂCE ABDÜLHÂLİK GUCDÜVÂNİ VE ONUN 

VESÂYÂ ADLI ESERİ 

Kamilcan RAHİMOV* 

GİRİŞ  

HACE ABDÜLHALİK GUCDÜVANİ’NİN  HAYATI 

Büyük sûfi ve düşünür, hâcegân-nakşibendîyye tarikatının kurucusu, 

hâcegân silsilesinin birinci piri, Hâce-i Cihân (Dünya sahibi) lakabıyla 

meşhur olan Hâce Abdülhâlik bin Abdülcemil Gucdüvâni yaklaşık 496/1103 

yılında Buhara yakınındaki Gucdüvân kasabasında doğmuştur.  

Gucdüvâni’nin vefat senesi hakkında bilgi veren kaynakların en 

eskisi Menâkib-i Hâce Abdülhâlik Gucdüvâni eseri müellifi Fazlullah bin 

Rûzbihân onun 617/1220 tarihinde vefat ettiğini yazmış. 1  Ondan sonra 

yazılan eserler – Bedreddin bin İbrahim Sirhindî’nin (1594-1658) Hazarat 

el-kudus (Temiz insanlar yeri) eserinde 616/1219 yıl2, Muhammed Talib 

Hüseyni Sıddıki’nin Matlab ut-Talibinve Yarmuhammed Hâfız bin Osman 

Buhari’nin Abvabı seb’a (Yedi kapı) eserlerinde 615/1218 yıl 3 , Sultan 

Muhammed Daraşukuh’un (1615-1659), Sefinet’ül-evliya (Veliler gemisi) 

* Dr., Özbekistan Bilimler Akademisi Ebü Reyhan Birûni adında Şarkşınaslık Enstitüsü

kıdemli araştırma görevlisi, kom_rah@mail.ru. 
1 Fazlullah bin Rûzbihân, Menâkib-i Hâce Abdülhâlik Gucdüvâni, Farsçadan Mahmud Hasani 

tercümesi, Hâce Abdülhâlik Gucdüvâni, Önsöz, tercüme, sözlük ve açıklamalar müellifi: 
Mahmud Hasani, Özbekistan, Taşkent 2003, s. 48.  
2  Bedreddin bin İbrahim Sirhindî, Hazarat el-kudus, Farsça, 1. Cilt, elyazması, ÖzR FA 

Şerkşınaslık Enstitüsü, env. №76, s. 91а.  
3 Muhammed Talib bin Taciddin Hasanhâce Hüseyni Sıddıki, Matlab ut-Talibin, Farsça, ÖzR 

FA Ebü’r-Reyhan Birûni adlı Şerkşınaslık Enstitüsü, neşre hazırlayanlar: Gulam Karimiy, 

Erkin Mirkomilov; sorumlu editör: Halim Torayev, Movarounnahr, Taşkent 2012, s. 23; 
Necdet Tosun, Bahâeddin Nakşbend: Hayatı, Görüşleri, Tarikatı, İnsan Yay, İstanbul 2007, 3. 
baskı, s. 53.   
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eserinde ise 575/1179 4  senesi Gucdüvâni’nin vefat senesi olarak 

gösterilmiştir.  

 Makâmât-ı Hâce Abdülhâlik Gucdüvâni ve Hâce Ârif-i Rîvgerî 

(Hâce Abdülhâlik Gucdüvâni ve Hâce Ârif-i Rîvgerî makamları) eseri yazarı 

tarafından getirilen ilginç bir bilgi, Gucdüvâni’nin vefat senesi hakkında 

Fazlullah bin Rûzbihân tarafından dile getirilen 617/1220 yılının doğru 

olduğunu kanıtlamış gibi görünmektedir. Bu bilgiye göre, Kübreviyye 

tarikatı kurucusu Necmeddîn-i Kübrâ (1145-1221) Moğolların 

Mâverâünnehir topraklarına baskın yapmasından biraz önce bu belayı 

önceden farkına varırken, bu belayı sadece Abdülhâlik Gucdüvâni’nin yok 

edebilmesini söyleyip, müritlerinden iki kişiyi onun huzuruna göndermiştir. 

Ancak müritler menzile ulaşmadan yolculardan onun kısa bir süre önce vefat 

ettiğini öğrenmişlerdir.5 Buhara’nın hicri-kameri 616 yılın sonları – 617 yılın 

başlarında (1220 yıl Şubat-Mart aylarında) Moğollar tarafından işgal edilmiş 

olması bu bilgilerin doğruluğuna şüphe uyandırmaktadır. Türk araştırmacı 

Necdet Tosun buna dayanarak, Gucdüvâni’nin 616/1219 veya 615/1218 

yılında vefat etmiş olabileceğini tahmin ederken, Abvabı seb’a yazarı 

tarafından Gucdüvâni’nin vefat tarihini göstermek amacıyla Hâce kelimesi 

vasıtasıyla tarih – 615 sayısının çıkarıldığını hatırlatmıştır.6 Modern Özbek 

araştırmacıları, Gucdüvâni yaşadığı dönem olayları ve onun çağdaşları 

özellikle haleflerinin hayatına bakarak, onun 496/1103 yılında doğmuş 

olduğunu tahmin etmişlerdir.7  

Kaynaklardaki bilgilere göre, Abdülhâlik Gucdüvâni’nin babası 

kendi döneminin imamı, zahir ve batın ilimlere sahip olan8 fakih, sûfî hayat 

sürdüren Abdülcemil, Mâlikî mezhebi kurucusu İmam Mâlik bin Enes 

                                                             
4 Sulton Muhammad Doroshukuh, Sefinet’ül-evliye, Farsça, taş baskı neşir, Munşi Naval 

Kişur matbaası, Lakhnav 1862, s. 76. 
5 Makâmât-ı Hâce Abdülhâlik Gucdüvâni ve Hâce Ârif-i Rîvgerî, Farsçadan Mahmud Hasani 

tercümesi, Hâce Abdülhâlik Gucdüvâni, önsöz, tercüme, sözlük ve açıklamalar, Müellifi: 

Mahmud Hasani, Özbekistan yay, Taşkent 2003, s. 70.  
6 Necdet Tosun, Bahâeddin Nakşbend: Hayatı, Görüşleri, Tarikatı, İnsan Yay, İstanbul 2007, 

3. baskı, s. 53. 
7 Bk. Orif Usmon, Gucdüvâni öğretisi, editör: akademik M. M. Hayrullayev; t.f.n. Mahmud 

Hasani, Fan, Taşkent 2003, s. 5; Orif Usmon, Buhara-i şerifin yedi piri, ToshDSHİ yayınevi, 
Taşkent 2003 s. 18; Hâce Abdülhâlik Gucdüvâni, önsöz, tercüme, sözlük ve açıklamalar 
müellifi: Mahmud Hasani, Özbekistan, Taşkent 2003, s. 5; Sayfulloh Sayfiddin, Büyükler 
halkası, altın silsile velileri, editör, A. Nazar, Noshirlik yog’dusi, Taşkent 2011s s. 11; 

Sadriddin Salim Buhari, Bahâeddin Nakşibend veya yedi pir, düzeltilmiş baskı, hazırlayanlar: 
Samad Azimov, Salohiddin Gadoyev, Navroz yay, Taşkent 2017, s. 8. Ve diğerleri. 
8 Reşahat ayn’ül Hayat, 1. Cilt, s. 34.  
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(93/711-179/795) neslindendir, annesi ise Malatya şehri civarında yaşayan 

sultan kızıdır.9 Yazarı Abdülhâlik Gucdüvâni olarak bilinen Makâmât-ı Hâce 

Yûsuf el-Hemedânî , Fahrettin Ali Safi’ye ait Reşahat ayn’ül Hayat (Fahrettin 

Ali Safi:34) ve yazarı belli olmayan Makâmât-ı Hâce Abdülhâlik Gucdüvâni 

ve Hâce Ârif-i Rîvgerî gibi eserlerde getirilen rivayetlere göre 10 

Abdülcemil’in 113 yaşında da çocuğu olmamıştı, Allah’tan bir çocuk 

vermesini isteyerek dua ile hayat geçirdiği günlerde tahtından indirilerek, 

düşmanlarından kaçan Malatya sultanı ile buluşmuştur ve sultan onun öneri 

ve yardımıyla tahtını geri almıştır. Sultan, buna karşılık ona evlenmek için 

kızını vermiştir. Allah onlara bir erkek evlat vermiştir. 11  Reşahat ayn’ül 

Hayat yazarına göre, Abdülcemil Hz. Hızır aleyhisselam ile sohbet etmiş ve 

Hızır (a.s) ona Hâce’nin doğumu hakkında haber vermiş, doğan çocuğa 

Abdülhâlik diye isim vermesini de söylemiştir12  

Reşahat ayn’ül Hayat’a göre, sultanın kızıyla evlenmiş olan ulema 

Abdülcemil zamanının olayları nedeniyle kendine yakın insanlarla 

Anadolu’dan Mâverâünnehir’e gelmişler ve Buhara yakınlarındaki 

Gucdüvân’da meskûn olmuşlardır. Abdülhâlik burada doğmuştur.13 Burada 

Abdülcemil’in kendi ailesi ile birlikte Mâverâünnehir’e göç etme nedeni olan 

zaman olayları kavramının o dönemde Konya Selçuklu Devletinde devam 

eden karmaşık siyasi durumu gösterdiğini tahmin edebiliriz. Bize göre, bu 

göçün iki çeşit özelliği vardır. Yani, Abdülcemil savaş halindeki vatanından 

göç etmiş, diğer taraftan da o dönemde sadece siyasi açıdan barış ve huzur 

içinde olan yere değil, aynı anda İslam dini ve tasavvufunun da önemli 

merkezlerinden biri olan Orta Asya’ya gelmiştir. IX. yüzyılda İslam 

ilimlerinin önemli merkezi haline gelen Buhara.14 O dönemden itibaren hadis 

                                                             
9 Hâce Abdülhâlik Gucdüvâni, Makâmât-ı Yûsuf el-Hemedânî, Çeviren, neşre hazırlayan ve 

önsöz müellifi Sayfiddin Sayfulloh, Nodirxon Hasan; sorumlu editör: İbrohim Haqqul, Yangi 

asr avlodi yay, Taşkent 2003, s. 13-14; Reşahat ayn’ül Hayat, 1. Cilt, s. 34; Makâmât-ı Hâce 
Abdülhâlik Gucdüvâni ve Hâce Ârif-i Rîvgerî, s. 51-54; Metleb üt-talibin, s. 22-23.  
10 Makâmât-ı Yûsuf el-Hemedânî, s. 13-14; Reşahat ayn’ül Hayat, 1. Cilt, s. 34; Makâmât-ı 

Hâce Abdülhâlik Gucdüvâni ve Hâce Ârif-i Rîvgerî, s. 51.  
11 Makâmât-ı Yûsuf el-Hemedânî, s. 13-14.  
12 Reşahat ayn’ül Hayat, 1. Cilt, s. 34.  
13 Reşahat ayn’ül Hayat, 1. Cilt, s. 34-35.  
14 Abu Bakr Muhammad ibn Ja’far an-Narşahi, Ta’rih-i Buhara, İstoriya Buhari, Perevod, 

kommentarii i primeçeniya Ş. S. Kamoliddina, Arheologotopografiçeskiy kommentariy, E. G. 
Nekrasovoy, SMIA-SIA, Taşkent 2011, s. 59; Asrorova L, Ebû Hafs Kebir Buhari ve hanefi 
fıkhı, L. Asrorova, İslom üniversitesi, Taşkent 2014, s. 117. 
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ve fıkıh ilimleriyle birlikte 15  sûfîlik ilmi ve faaliyetini öğrenmek isteyen 

insanları da kendine çekmiştir.16 Hâcegân silsilesi şeyhlerinin ilk hocası Hâce 

Yûsuf Hemedânî de bu gibi nedenlerden dolayı kendi sûfî görüşleri ve 

öğretisini yaymak için doğup büyüdüğü vatanı İran’ı (Hamedan şehri) veya 

eğitim gördüğü yeri Irak’ı (Bağdat şehri) değil aynen Orta Asya’yı seçmiş 

olabilir. Bunun dışında Makâmât-ı Hâce Yûsuf el-Hemedânî’de 

Mâverâünnehir ve Horasan'daki Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan 

Sencer bin Melikşah’ın (1097-1153) Yûsuf Hemedânî’ye beslediği yüksek 

saygı ve iradeti hakkında da bilgiler kaydedilmiştir. 17  Bu bilgilere göre, 

Yûsuf Hemedânî gibi Abdülcemil’in de Orta Asya’ya gelmesinde mezkûr 

Selçuklu Devleti hükümdarının ulema ve sûfîlere gösterdiği ilgi önemli rol 

oynamış olabilir. Reşahat ayn’ül Hayat yazarı tarafından Abdülhâlik 

Gucdüvâni’nin imam olarak da ün kazanmış olan babası Abdülcemil’in 

Farsça üslupla yazılan İmam-ı Abdülcemil kelimesi ile değil, belki Türkçe 

üslupla yazılan Abdülcemil İmam şeklinde kaydedilmesi 18  de onun her 

şeyden önce Türk dilinde konuşan halklar ve hükümdarlar arasında saygın 

bir imam ve alim olarak meşhur olduğunu gösternektedir.  

Abdülhâlik ilk eğitimini Gucdüvân’da almış, dokuz yaşında Kur’an’ı 

ezberlemiş ve on yaşında sûfîlerin zikir toplantılarına da katılmaya 

başlamıştır.19 Fahrettin Ali Safi’nin yazdıklarına göre, Abdülhâlik genç yaşta 

iken Buhara’ya gelerek burada eğitim görmeye başlamıştır.20 Yazar onun ilk 

hocalarından, döneminin önemli bilginlerinden olan İmam Sadreddin 

hakkında bilgi vermiştir.21 Genç Abdülhâlik’in sûfîliğe olan ilgisi ve sûfî 

hayat yaşama çabası, hocası İmam Sadreddin’in huzurunda eğitim gördüğü 

dönemlerde daha da artmıştır. Reşahat ayn’ül Hayat’ta gelen bilgilere göre, 

Abdülhâlik tefsir derslerinin birinde hocası İmam Sadreddin’den “Rabbinize 

yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki O, haddi aşanları 

                                                             
15 Muhammed Odil Ziyoiy, Muso Aziziy, “Sâmânîler hükümdarlığının sonlarına kadar olan 

dönemde Mâverâünnehir’de hanefi fıkhının yayılma sebepleri”, İslam tarihi araştırmaları üç 
aylık bilimsel-araştırma dergisi Farsça, Tahran 1391/2012 yıl Sonbahar, №7, s. 44-45. 
16 İmam Ebû Sa’d Abdulkerim bin Muhammed bin Mansur et-Taeimiy es-Sem’ani, el-Ensab 

(Arapça), [Önsöz ve ekler muellifi Abdulloh Ömar el-Barudi, Medeni tedkikler merkezi] 5 
Cild, 3. Cild, Beyrut: Dar el-cinan, 1408/1988. s. 13-24.  
17 Makâmât-ı Hâce Yûsuf el-Hemedânî, s. 8-9. 
18 Reşahat ayn’ül Hayat, 1. Cilt, s. 34. 
19 Ergash Ochilov, Hâce Abdülhâlik Gucdüvâni – cihan tarikatının kurucusu, Özbekistan 

edebiyetı ve sanatı gazeti, 2003 y, №30, s. 3.  
20 Reşahat ayn’ül Hayat, 1. Cilt, s. 35. 
21 Aynı yerde.  
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sevmez” 22  ayetindeki “gizlice dua etmek” anlamı hakkında soru sorarak: 

“Bende yüksek sesle dua veya zikir yaptığında bu olay diğer insanlara bilinir 

ve bu haddi aşmak sayılırsa, içinde gizlice dua veya zikir yaptığında ise 

şeytan ondan vâkıf olarak ona engel olursa, o zaman ne yapılmalı? dediği 

zaman hocası ona cevap vermede zorlanmış: “Bu ledün ilmidir 23 . Hak 

Sübhanehü ve Teâlâ isterse ehlullahtan 24  olan biri seni bulur, sana yol 

gösterir”, demiştir.25  Abdülhâlik böyle bir insanla karşılaşmayı bekler ve 

sonunda bir gün Hz. Hızır (a.s) ile buluşur.26  

 Menâkib-i Hâce Abdülhâlik Gucdüvâni eserinde getirilen bilgilere 

göre, mezkûr buluşma şöyle gerçekleşmiştir: Abdülhâlik Cuma günlerinin 

birinde bahçesinin kapısı önünde otururken, yaşlı adam görünümünde olan 

Hızır (a.s) onun yanına gelerek, ondan: “Herhangi bir pire el verdin mi?” diye 

sormuş ve ondan: “Çok oldu böyle bir pir arıyorum” cevabını aldıktan sonra, 

ona evlatlık olarak alındığını, bundan sonra da ona bizzat kendisinin eğitim 

vereceğini bildirdi.27 Nefahâtü’l-üns ve Nesâimü’l-Muhabbet eserlerine göre, 

Abdülhâlik bu teklifi kabul ettikten sonra, Hızır (a.s) ona havuza girerek, 

kalbinde “La ilaha illallah Muhammedün Resulullah” kelimesini tekrar 

etmesini buyurmuştur. Abdülhâlik böylece bu eğitimi almış ve bundan sonra 

da ona uymuştur28, Reşahat ayn’ül Hayat yazarı Hızır’ın (a.s) bu yöntemle 

Abdülhâlik’e vukûf-i adedîye öğrettiğini yazmıştır. 29  Böylece kaynaklar 

Hızır’ın (a.s) Abdülhâlik’e sebak (zikir telkin etmek) yöntemiyle eğitim veren 

hocaya dönüştüğünü, onun diğer hocası – sohbet (her zaman birlikte olmak) 

yöntemiyle eğitim veren ve hırka giydiren piri de Hâce Yûsuf Hemedânî 

olduğunu vurgulamıştır. 30  Nakşibendilik üzerine çalışmalar yapan İngiliz 

                                                             
22 Kur’an-ı Kerim, A’râf suresi, 55. Ayet, Abdulaziz Mansur, Kur’an-ı Kerim manalarının 

tercümesi ve tefsiri, Taşkent İslam Üniversitesi yay, Taşkent 2012. 
23 Ledün ilmi – insanda özel eğitim ve okumaksızın Allah’tan gelen ilham ile oluşan bilim; 

Allah tarafından bizzat verilen ilimdir.  
24 Ehlullah [arapça اهل الله Allah ehli] – tasavvufta: ârifler. 
25 Reşahat ayn’ül Hayat, 1. Cilt, s. 35.  
26 Aynı yerde.  
27 Menâkib-i Hâce Abdülhâlik Gucdüvâni, s. 18.  
28 Cami, Nuriddin Abdurahman, Nefahâtü’l-Üns Min Hezarati’l-Kuds (Farsça), [Tahrir, önsöz 

ve ekler muellifi Mahmud Abidi], Etteloot, Tahran 2007. s. 383; Nevai Ali Şer, Nesâimü’l-
Muhabbet, Mükemmel eserler, 20 Cild, 17. Cild, Neşre hazırlayan: S. Ganiyeva, M. 
Mirzaahmedova, Arapça ve Farsçadan çeviren ve neşre hazırlayan, editör: S. Rafiddinov, Fan, 
Taşkent 2001. s. 254.  
29 Reşahat ayn’ül Hayat, 1. Cilt, s. 35.  
30  Nefahâtü’l-üns, s. 383; Nesâimü’l-Muhabbet, s. 254; Menâkib-i Hâce Abdülhâlik 

Gucdüvâni, s. 18; Reşahat ayn’ül Hayat, 1. Cilt, s. 36; Makâmât-ı Hâce Abdülhâlik Gucdüvâni 
ve Hâce Ârif-i Rîvgerî, s. 54.  
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akademisyen Hamid Algar’a göre, Hâce Hızır’ı Gucdüvânî’nin “pîr-i sebak”ı 

(zikir telkin eden pîri) ve “pîr-i irâdet”i (sülûke başlatan pîri), Hemedânî’yi 

de sadece onun sohbet pîri saymak gerekir. Ancak Gucdüvânî’ye bir hırka 

verdiği için silsilede onun asıl mürşidi olarak Hemedânî yer almaktadır. 

Hemedânî Buhara’dan (veya Semerkant) ayrılıncaya kadar onun yanında 

kalan Gucdüvânî daha sonra memleketine döndü. Burada “sohbetine lâyık” 

bir kimse bulamayınca inzivaya çekilip riyâzet ve mücâhede dünyasına 

daldı.31 

 Kaynaklarda Abdülhâlik Gucdüvâni’nin ilk defa yirmi iki yaşında 

Yûsuf Hemedânî ile buluştuğu kaydedilmiş olsa da, bu buluşmanın hangi 

tarihte olduğu hakkında net bir bilgi verilmemiştir. Sadece Makâmât-ı Hâce 

Yûsuf el-Hemedânî eserinde 1097-1153 yıllarında Mâverâünnehir ve 

Horasan coğrafyasında Büyük Selçuklu devletinde hükümdarlık yapan 

Sultan Sencer bin Melikşah 504/1110 yılında Semerkant valisi Kasım bin 

Cüki’ye mektup yazarak, o dönemde Semerkant’ta oturmakta olan Şeyh 

Yûsuf Hemedânî’nin 63 yaşına girmesi nedeniyle onun başkanlığındaki 

dervişlerin tekkede (hankah) yaşam giderleri için elli bin dinar gönderdiğini 

bildirmiştir.32 Eserde dile getirilen 504/1110 tarihinin ne kadar doğru olduğu 

hakkında herhangi bir kanıtın bulunmadığını göz önünde bulundurarak, 

Abdülhâlik’in Hamedan’a Yûsuf Hemedânî huzuruna gitmesi ve Yûsuf 

Hemedânî’nin on bir müridi özellikle Abdülhâlik Gucdüvâni ile birlikte 

Hamedan’dan Semerkant’a gelmesi de Sultan Sencer’in yukarıda getirilen 

mektubunda kaydedilen tarihte olduğunu tahmin edebiliriz. Böylece 

Abdülhâlik Gucdüvâni yirmi iki yaşında tasavvuf şeyhi Yûsuf Hemedânî’yi 

kendisinin piri olarak kabul etmiş, onun müridlerinden biri olmuş ve onun 

mürşidliğinde seyr-u sülûk33 yoluna adım atmiştir.34 Makâmât-ı Hâce Yûsuf 

el-Hemedânî eserinde dile getirilen bilgilere göre, Hemedânî Hızır (a.s) 

önerisi ile Abdülhâlik’e gönül (kalp) zikrini öğretmiştir. 35  Ancak Câmî, 

                                                             
31 Gucdüvani, Abdülhalik, Hamid Algar, TDV İslam Ansiklopedisi. 
32 Makâmât-ı Hâce Yûsuf el-Hemedânî, s. 8. 
33 Seyr-u sülûk (arapça سیروسلوک yürüyüş, yol katetmek) – tasavvufta: Allah’a ulaşmak 

yolunda tasavvufun ilk makamı tövbe makamından vasl ve fena makamına kadar olan 
aşamaları geçmek şeklindeki Allah’a doğru yürümek ve Allah’a ulaştıktan sonra, Allah’a 
doğru hareket etmek. Seyr-u sülûk Allah’a ulaşmak amacıyla ruhi kamilliğe varmak için vücut 

aşamalarında gezmektir.  
34 Makâmât-ı Hâce Yûsuf el-Hemedânî, s. 6-7. 
35 Makâmât-ı Hâce Yûsuf el-Hemedânî, s. 7.  
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Abdülhâlik’in sadece Yûsuf Hemedânî ile buluştuktan sonra gönül zikri 

yaptığından haberdar olduğunu yazmıştır.36  

 Kaynaklardaki bilgilere göre, Abdülhâlik Gucdüvâni, Yûsuf 

Hemedânî’nin Mâverâünnehir’de bulunduğu sırada onun hizmetine girerek, 

ondan tarikat sırlarını öğrenmiştir.37 Ancak Reşahat ayn’ül Hayat’a göre, 

Hâce Yûsuf Hemedânî ve onun meşayihleri cehri zikri benimsemiş olsalar 

da, Hâce Abdülhâlik Gucdüvâni Hızır’dan (a.s) gizli zikri öğrendiğinden 

dolayı hafi zikre emredilmiştir, Hâce Yûsuf Hemedânî de onu değiştirmeden 

“ondan nasıl talimat almış iseniz, öyle yapın” diye buyurmuştur. 38 

Abdülhâlik Gucdüvâni kendisinden sonra da zikri gizli bir şekilde 

yapılmasını teşvik ederek, bu yöntemi daha doğru ve şeriata uygun bularak 

kullanmaya devam ettiği için, sonraki dönemlerede hafi zikir hâceler silsilesi 

ve hâcegân-nakşibendîyye tarikatının esas özelliklerinden biri haline 

gelmiştir.  

 Yûsuf Hemedânî Mâverâünnehir’den Horasan’a gittikten sonra 

Abdülhâlik Gucdüvâni bir ara riyazete ilgi duyarak, nefis terbiyesi ile uğraşır 

ve sonuçta kerametler 39 gösterebilen veli40 derecesine ulaşır, ancak kendi 

veliliğini ve kerametlerini diğer insanlardan gizler.41 Hâcegân-nakşibendîyye 

tarikatı kaynakları Gucdüvâni’nin velilik derecesini göstermek amacıyla 

onun her namaz ibadeti için Kâbe’ye gidip geldiği hakkındaki rivayetleri 

hatırlatmaktadır.42  

                                                             
36 Nefahâtü’l-üns, s. 383.  
37  Nefahâtü’l-üns, s. 383; Nesâimü’l-Muhabbet, s. 254; Menâkib-i Hâce Abdülhâlik 

Gucdüvâni, s. 18-19; Reşahat ayn’ül Hayat, 1. Cilt, s. 36.  
38 Reşahat ayn’ül Hayat, 1. Cilt, s. 36. 
39 Keramet (arapça کرامت yücelik, sehavet) – velilerde görülen olağanüstü olay, onların uzak 

mesafeyi az zamanda katetmesi, havada veya su üzerinde durabilmeleri veya yürümeleri, 
başka yerlerde oluşan olayları bilmeleri, diğer insanların kalplerinden geçen şeyleri de 

bilmeleri veya fikri okuyabilmeleri, gelecekte ortaya çıkacak olayları bilmeleri, yaptığı 
dualarının makbul olması, düşman, açlık ve susuzluktan korunmaları ve diğerleri 
bunlardandır. 
40 Veli (arapça ولی iyi arkadaş, dost; çoğulu evliya اولیاء arkadaşlar, dostlar) – tasavvufta: 

Allah’ın emir ve nehiylerine tam uymak, Allah’ın zatı ve sıfatlarını iyi bilmek, iki dünyaya ait 
tüm şeylerden vaz geçerek, sadece Allah’a gönül bağlamak, O’nu sevmek ve O’na 
yaklaşmakla seyru sülûk yolunda kamil insan derecesine ulaşan, kendisinden fani ve Allah’a 
baki olan veya kendisini tamamen unutarak sadece Hak müşahedatına (Allah’ı görmeye) 
meşgul olan, sonuçta “Hak velisi”, yani “Allah’ın yakın dostu olmak” makamına ulaşan, gayb 
ilminden haberdar olmak ve kerametler göstermek yetkisine sahip olan kişi. 
41  Nefahâtü’l-üns, s. 383; Nesâimü’l-Muhabbet, s. 254; Menâkib-i Hâce Abdülhâlik 

Gucdüvâni, s. 19; Reşahat ayn’ül Hayat, 1. Cilt, s. 36.  
42 Aynı yerde.  
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 Abdülhâlik Gucdüvâni hayatının sonraki dönemleri hâcegân 

silsilesinin yöneticiliğini yapmak ile ilişkilidir. Kaynaklarda getirilen 

bilgilere göre, Hâce Yûsuf Hemedânî vefatından önce, kendisinden sonra 

onun yerine sırasıyla Hâce Abdullah Baraki, ondan sonra Hâce Hasan 

Endaki, ondan sonra Hâce Ahmed Yesevî’nin halef olmalarını, Hâce Ahmed 

Türkistan’a gittikten sonra da onun yerini Abdülhâlik Gucdüvâni’nin gelmesi 

gerektiğini vasiyet etmiştir.43 Hemedânî’nin vasiyetine göre, Hâce Ahmed 

Yesevî belli bir zaman Buhara’da tarikat yöneticiliğini yaptıktan sonra, 

“gaybden gelen bir işaret ile” Türkistan’a giderken tüm müridlerini Hâce 

Abdülhâlik Gucdüvâni’ye teslim etmiştir.44 Bundan sonra Gucdüvâni tarikat 

liderliğini kendi eline almış, müridleri eğitmek ve seyru sülûkte onlara 

mürşidlik yapmakla ilgilenmiştir. Reşahat ayn’ül Hayat yazarı şöyle 

yazmıştır: “(O hazret) bir süre halkı irşad ve davet etmek (doğru yola davet 

ve yönlendirmek) makamında sabit kalarak, talibler ve sadıklara Hak yolunu 

göstermekle meşgul olmuştur”.45  

 Kaynaklarda Abdülhâlik Gucdüvâni öğretisinin Mâverâünnehir’den 

çok uzun mesafede olan Şam bölgesinde de yayıldığı hakkında bilgiler 

bulunmaktadır. Bu bilgilere göre, Şam bölgesinde insanların çoğu 

Gucdüvâni’ye mürid olmuşlar ve bu bölgede kendi pirlerinin öğretisini 

yaymak için hankahlar kurmuşlardır. 46  Hâcegân-nakşibendîyye tarikatının 

Suriyeli devamcısı Abdülmecîd Hânî (1847-1900) ise el-Hadâ’iku’l-verdiyye 

adlı eserinde Gucdüvâni’nin bir süre Şam’da yaşadığını, bu bölgede kendi 

öğretisini yaymak için hankah yaptırdığını ve orada çokça mürid toplandığını 

yazmıştır.47 Arifname eserinde Abdülhâlik Gucdüvâni’nin bir defa üç sene 

süren hac yolculuğuna çıktığı, bir süre onun teşvikleriyle çırağı (öğrencisi) 

Hâce Muhammed Ârif-i Rîvgerî’nin tarikat liderliğini yaptığı hakkında bilgi 

vermiştir. 48  Gucdüvâni hayatının son yıllarında olduğunu tahmin 

edebildiğimiz mezkûr yolculuk sırasında onun Şam bölgesine giderek, belli 

                                                             
43 Makâmât-ı Hâce Yûsuf el-Hemedânî, s. 8; Reşahat ayn’ül Hayat, 1. Cilt, s. 14-19.  
44 Nefahâtü’l-üns, s. 383; Nesâimü’l-Muhabbet, s. 253; Reşahat ayn’ül Hayat, 1. Cilt, s. 18.  
45 Reşahat ayn’ül Hayat, 1. Cilt, s. 37.  
46  Nefahâtü’l-üns, s. 383; Nesâimü’l-Muhabbet, s. 254; Menâkib-i Hâce Abdülhâlik 

Gucdüvâni, s. 19; Reşahat ayn’ül Hayat, 1. Cilt, s. 36.  
47  El-Hânî, Abdülmecîd bin Muhammed, el-Hadâ’iku’l-verdiyye fî hakâ’iki ecillâ’i’n-
nakşibendiyye, arapça, Abdurrazzak Abdullah tahriri ile, Oros, Erbil (Irak Kurdistanı) 2002, 

s. 161. 
48 Hâce Muhammed Ârif-i Rîvgerî, Arifname, Fars-Tacik dilinden Sadriddin Selim Buhari ve 

İsrail Subhani tercümesi, editör Tilak Jora, Navroz yay, Taşkent 1994, s. 14.  
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bir süre orada yaşamış olması ve hankah yaptırarak kendi öğretisini yaymaya 

çalıştığını tahmin edebiliriz.  

Abdülhâlik Gucdüvâni yaklaşık 575/1179 yılında doğduğu 

Gucdüvân’da vefat etmiştir ve burada defnedilmiştir.  

HACE ABDÜLHALİK GUCDÜVANİ’NİN ESERLERİ 

VE ÖĞRETİLERİ  

Abdülhâlik Gucdüvâni’den küçük boyutlu birkaç eser kalmıştır. 

Eserlerinde hâcegân-nakşibendîyye tarikatının Bahâeddin Nakşibendi’ye 

kadar olan zaman dilimindeki – hâcegâniyye aşamasındaki teorik temelleri 

özellikle on bir kuraldan sekiz tanesi, sûfî makamları49 ve halleri50 ve bu 

tarikattaki sûfîlerin uyması lazım olan şartlar ve ahlak ölçütleri beyan 

edilmiştir. Eserler şunlardan oluşmaktadır:  

1. Makâmât-ı Hâce Yûsuf el-Hemedânî (Hâce Yûsuf Hemedânî 

makamları). Risâle-i Sâhibiyye (Sâhibiyye risâlesi)51 olarak da adlandırılmış 

bu eser Abdülhâlik Gucdüvâni’nin piri Hâce Yûsuf Hemedânî’nin hayatı, 

faaliyeti ve fikirlerine ayrılmış olsa da eserde Gucdüvâni’nin nesebi, 

doğumu, hayatı ve faaliyeti özellikle sûfîlik yoluna girerek, Hemedânî’ye 

öğrenci olması hakkında da bilgiler getirilmiştir.  

2. Vesâyâ (Vasiyetname) Âdâb-i tarikat (Tarikat edebi). 

Vasiyetname ve Risâle-i vesâyâ (Öğütler risâlesi) adları ile de meşhur olan 

eser Abdülhâlik Gucdüvâni’nin Hâce Evliyâ-yı Kebîr ismiyle ün kazanmış 

olan halifesi için yazdığı öğütleridir ve eserde sûfîlik tarikatında olması 

gereken edepler beyan edilmiştir. 

3. Ez guftari Hâce Abdülhâlik Gucdüvâni (Hâce Abdülhâlik 

Gucdüvâni’nin söyledikleri). Kimliği belli olmayan yazar tarafından telif 

edilen eserde Abdülhâlik Gucdüvâni’nin seyr-u sülûk aşamaları ve şartları 

hakkında söyledikleri beyan edilmiştir.  

                                                             
49 Makam (arapça مقام durmak yeri, yer) – salik seyr-u sülûk yolunda kendi çabalarıyla (veya 

bazılarına göre Allah’ın tevfiki) ulaşabilen derecelerden ve geçmesi gereken aşamaların hepsi.  
50 Hal (arapça حال durum) – seyr-u sülûk aşamalarını geçerken salikte kendisinin istemediği 

halde (veya bazılarına göre sûfînin kendi çabaları sonucunda) oluşan, mutluluk, hüzün, ümit, 
korku ve bunun gibi diğer anlık durumlardan biridir. 
51 Mezkûr eser 1953 yılında iranlı araştırmacı Said Nefisi tarafından neşre hazırlanmış, Risâle-

i Sâhibiyye adıyla basılmıştır, Bk. Abdülhâlik Gucdüvâni, Risâle-i Sâhibiyye, Farsça, Said 
Nefisi tarafından neşre hazırlanmıştır, Farhangi İranzemin dergisi, 1332/1953 y, №1, s. 70-
101 (editör önsözü, s. 70-78).  
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4. Rubailer. Abdülhâlik Gucdüvâni güzel sûfî rubailer müellifi 

olarak meşhur olsa da onların çok az kısmı – 15 tane rubai52 diğer yazarların 

eserleri özellikle Makâmât-ı Hâce Abdülhâlik Gucdüvâni ve Hâce Ârif-i 

Rîvgerî53 Tezkire-i nakşibendiyye54 tezkireleri ve diğer eserlerin içerisinde 

bize kadar ulaşmıştır.  

 Hâce Yûsuf Hemedânî çok sayıda müridler eğitmiş ve onlardan 

yukarıda sözünü ettiğimiz dördü – mezkûr silsileye sırasıyla önderlik yapan 

Endaki, Baraki, Yesevî ve Gucdüvâniler onun en önemli öğrencileri 

sayılmışlar. İlk iki öğrenci silsile liderliğini ellerine alan Yesevî ve 

Gucdüvâniler hâcegân öğretisini geliştirerek, bu silsileyi sûfîlik faaliyetine 

dönüştürmeyi, yani kendi bağımsız tarikatlarına – hâcegân-nakşibendîyye ve 

kökleri hâcegân silsilesinden gelen yeseviyye gibi tarikatlar kurmayı 

başarmışlardır.  

Hâcegân-nakşibendîyye tarikatı kaynakları da aynen Hâce 

Abdülhâlik Gucdüvâni’nin tarikatın kurucusu olduğunu vurgulamıştır. 

Özellikle tarikat teorisyeni Hâce Muhammed Pârsâ (749/1348–822/1420) 

Faslü’l-hitâb adlı eserinde “Onun (hazretin) sûfîlik faaliyeti tarzı tüm tarikat 

için kanundur, tüm sûfîlik tarikatlarınca onaylanmıştır” 55  diyerek 

Gucdüvâni’nin sûfîlik faaliyetinin hâcegân-nakşibendîyye tarikatı için temel 

faktör olduğunu vurgulamış, Reşahat ayn’ül Hayat eseri yazarı 

Gucdüvâni’nin “hâcegân zincirinin baş halkası” 56  “hâcegân sınıfının 

kurucusu ve büyükler silsilesinin önderi” 57  diye anlatırken, onun mezkûr 

tarikat kurucusu ve ilk piri olduğunu hatırlatmıştır. 

 Hâce Abdülhâlik Gucdüvâni kendi eserlerinde ve vaaz verdiği 

toplantılarda kendi sûfîlik faaliyeti örneğinde hâcegân-nakşibendîyye 

tarikatının aşağıdaki gibi teorik ve pratik temellerini ortaya koymuştur:  

                                                             
52  Ergash Ochilov, “Hâce-i Cihan rubaileri mucizesi, Nakşibendiyye öğretisi ve milli 

maneviyatimiz”, Hâce Bahâeddin Nakşibend’in 690 Doğum Yıldönümüne cumhuriyet 
bilimsel-pratik sempozyum bildirileri, Buhara 2008, s. 57-58.  
53 Makâmât-ı Hâce Abdülhâlik Gucdüvâni ve Hâce Ârif-i Rîvgerî, s. 54-55.  
54 Tohir Eshon, Tazkira-i nakşibendiyye, Hâce Abdülhâlik Gucdüvâni’ye ayrılmış bölüm, 

Farsçadan Mahmud Hasani tercümesi, Hâce Abdülhâlik Gucdüvâni, önsöz, tercüme, sözlük 
ve açıklamalar müellifi: Mahmud Hasani, Özbekistan yay, Taşkent 2003, s. 91.  
55  Pârsâ Hâce Muhammed, Faslü’l-hitâb, Farsça, önsöz, tahrir ve ekler, Müellifi Celil 

Misgernecad, Üniversite neşri merkezi, Tahran 1381/2002, s. 696. 
56 Reşahat ayn’ül Hayat, 1. Cilt, s. 11.  
57 Reşahat ayn’ül Hayat, 1. Cilt, s. 34.  
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Şeriat ve sünnete sıkı tarzda uymak. Tasavvufun ortaya çıktığı ilk 

dönemlerden itibaren sûfîler tasavvufun İslam şeriatına uygun olduğunu her 

zaman vurgulamışlardır. Özellikle, Orta Asya tasavvuf okulunun önemli 

şahsiyetleri, Buhara sûfîlik okulundan çıkan büyük tasavvuf teorisyenleri 

Ebû Bekir Kelâbâzî (305/917-385/995) ve Müstemli Buhârîler (ö. 434/1043) 

sûfîlik yolunun aynen şeriat ile başlanacağını vurgulamışlardır.58 Hâcegân-

nakşibendîyye tarikatı pirlerinin hocası Hâce Yûsuf Hemedânî de “Doğru yol 

Allah’ın resulü Hz. Muhammed’in (s.a.v) yoludur” diyerek, şeriata uymanın 

sûfîliğin ilk şartı olduğunu söylemiştir. 59  Söylemeliyiz ki bu öneri ve 

iddiaların amacı bir taraftan tasavvufun şeriata uygunluğu hakkındaki 

şüphelerin kanıtsız olduğunu göstermekse, diğer taraftan gerçekten de şeriata 

uygun olmayan davranışlarda bulunan sahte sûfîlerin gerçek tasavvufla 

alakası olmadığını ispatlamaktır. Abdülhâlik Gucdüvâni de geçmiş sûfîler ve 

kendi hocasının izinden giderek, tasavvufun İslam şeriatına uygun olduğunu 

göstermek amacıyla kendi takipçilerini şeriat ve sünnete sıkı sıkıya uymaya, 

bununla birlikte sahte sûfîlerden uzak durmaya çağırmıştır.  

Gucdüvâni Vesâyâ eserinde şöyle demiştir: “Allah Teâlâ, 

Resulullah, baba-anne ve tüm meşayihlerin haklarını koru. Kur’an okumayı 

asla terk etme, tüm işlerinde Kur’an’a dayan. Fıkıh ve hadis ilmini öğren. 

Her zaman sünnete sarıl. Geçmişteki büyük ulemaların yolundan yürü”.60 

Ayrıca, Gucdüvâni sahte sûfîleri taklitçi sûfîler olarak hatırlatırken, şöyle 

demiştir: “taklitçi sûfîlerden uzak durun, onlar din yolunun hırsızlarıdır ve 

Müslümanları doğru yoldan saptıranlardır”.61. Hâce Muhammed Pârsâ da 

Gucdüvâni öğretisini Mustafa (s.a.v) şeriatı ve sünnetine, ehl-i sünnet ve’l-

cemaat’ın itikadına uygun olduğunu vurgulamıştır.62  

Seyr-u sülûk makamları. Tasavvufun ilk dönemlerinden başlayarak 

seyr-u sülûkun – sûfînin kendi amacına ulaşmak için geçmesi gereken yolun 

aşamaları – makamlarının çeşitleri, sayısı ve sırası hakkında farklı görüşler 

                                                             
58 Ebû Bekir Muhammed bin İshak el-Kelâbâzî, Et-Ta’arruf Li-Mezheb Ehl Et-Tasavvuf, 
Arapça, Neşre hazırlayan Ahmed Şemsiddin, Dor ul-kutub al-ilmiya, Beyrut, 1422/2001, s. 7, 
31-35; Ebû İbrahim İsmail bin Muhammed el- Müstamli el-Buhari, Şerh Et-Ta’arruf Li 
Mezheb Et-Tasavvuf, Farsça, Muhammed Ravşan tahriri ile, 5 Rub, 1. Rub, Asotir yay, Tahran 
1363/1984, s. 41, 51, 73, 90.  
59 Makâmât-ı Hâce Yûsuf el-Hemedânî, s. 7.   
60 Hâce Abdülhâlik Gucdüvâni, Âdâb-i Tarikat, Farsçadan Mahmud Hasani ve G. Muzaffar 

kızı tercümesi, Hâce Abdülhâlik Gucdüvâni, Önsöz, Tercüme, Sözlük Ve Açıklamalar, 
Müellifi: Mahmud Hasani, Özbekistan, Taşkent 2003, s. 97-98.  
61 Âdâb-i tarikat, s. 98.  
62 Faslü’l-hitâb, s. 696-697.  
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ortaya atılmıştır. Farklı dönemlerde yaşamış olan sûfîlerin çoğu seyr-u 

sülûkte üç, dört, yedi, dokuz, kırk, yüz ve hatta bin tane makamın mevcut 

olduğunu söylemişlerdir.63 

Abdülhâlik Gucdüvâni öğretisinde seyr-u sülûk makamları, 

tasavvufun tarikatlara kadar olan döneminden farklı tarzda merkezi yere 

sahip olmasa da sûfîliğin önemli şartlarından sayılmıştır. Gucdüvâni 

tarafından ortaya atılan seyr-u sülûk makamları sisteminde de ona kadar çoğu 

sûfîlik öğretisinde olduğu gibi, tövbe (Allah’ın rızasına ulaşmak yolunda 

engel olacak tüm eylem ve faaliyetlerden vazgeçmek) seyr-u sülûkun ilk 

makamı – sûfîlik yolunun başlangıç noktası sayılmıştır. 64  Hâcegân-

nakşibendîyye tarikatı kurucusuna göre, insan tövbe ederek, sûfîlik yoluna 

adım attıktan sonra bu yolda kendisine önder – şeyh bulup ona mürid olmak 

için ikinci aşama – iradet (müridlik) makamına ulaşır.65 Bundan sonra sâlik 

kesin olarak belirlenmiş sırayla gelmeyen ve son noktası net olarak 

belirlenmeyen makamlar eşleşmesi – zûhd ve takva, sabır ve rıza, muhabbet 

ve sedaket, tefviz ve teslim ve şükür ve tevekkül aşamalarını geçer. 66 

Gucdüvâni, seyr-u sülûk aşamaları geçilirken, zikir (Allah’ı anmak), aklına 

geldiği fikirleri farketmek (onları Allah, melekler, nefis veya şeytan 

                                                             
63 Bk. Sühreverdî Ömer bin Muhammed, Avârifü’l-ma’ârif, Arapça, Kasım Ensari tarafından 

neşre hazırlanmıştır, Tahran 1985, s. 189; Kâşânî Mahmud bin Ali, Misbah ul-hidaye ve 
miftah el-kifaye, farsça, Celaleddin Humai tarafından neşre hazırlanmıştır, Tahran 1944, s. 
421; Şakîk-i Belhi Ebû Abdullah, Risâle-i âdâbi el-ibadet, farsça, arapçadan Nasrullah 
Purcavadi tercümesi, Maorif dergisi, 1366 (1987) y, 1. Sayı, s. 108; Hâkim et-Tirmizî Ebû 
Abdullah Muhammed bin Ali, Menazilü’l-ibad min el-ibade, arapçadan Abdulkahhar Şaşi 

tercümesi; Abdureşid karı Bahromov tahriri ile, Maveraünnehir, Taşkent 2003, s. 8-19; eş-
Şeyh Ebû Talib el-Mekki, Muhammed bin Ali bin Atiyye, Kutü’l-kulub fi muamelat el-
mahbub ve vasfu tarik el-mürid ile makam et-tasavvuf, tahrir, önsöz ve ekler müellifi Mahmud 
bin İbrahim bin Muhammed er-Rizvani, 2 Cilt, Darü’t-türas, Kahire 1422/2001, s. 499-1166; 
İSFAHANİ, Ebû Mansur, Nehc’ül-hass, farsça, arapçadan Nasrullah Purcavadi tercümesi, 
İslam araştırmaları dergisi, 1367/1988, 1-2 sayı, s. 105-132; Es-Sülemi, Ebû Abdurrahman, 
Derecat el-muamelat, arapça, Ahmed Tahiri İraki tarafından neşre hazırlanmıştır, Sülemi 
eserleri koleksyonu, 1 Cilt, Neşri danişgahi, Tahran 1369/1990, s. 477-495; Ensârî, Abdullah 

bin Muhammed, Sad meydan, farsça, farsça risaleler koleksyonu, 1. Baskı, Server Mevlai 
tarafından neşre hazırlanmıştır, Tus yay, Tahran 1372/1993; Ruzbehan Bakli Şirazi, Ebû 
Muhammed, Meşreb ul-ervah, arapça, Latif Mehrhoca tarafından neşre hazırlanmıştır, Kulyat 
el-edep, İstanbul 1973; Ebû Nasr es-Serrac et- Tusi, el-Lüma, arapça, tahrir, önsöz ve ekler 
müellifi Abdulhalim Mahmud ve Taha Abdulbaki, Dor ul-kutub el-hadise, Mısır, Maktabat ul-
musanna, Bağdat 1380/1960, s. 68-104.  
64 Ez guftari Hâce Abdülhâlik Gucdüvâni, eser bölümlerinden parçalar, Farsçadan Mahmud 

Hasani ve G. Muzaffer kızı tercümesi, Hâce Abdülhâlik Gucdüvâni, Önsöz, Tercüme, Sözlük 
Ve Açıklamalar, Müellifi: Mahmud Hasani, Özbekistan, Taşkent 2003, s. 112.  
65 Ez guftari Hâce Abdülhâlik Gucdüvâni, s. 113-114.  
66 Ez guftari Hâce Abdülhâlik Gucdüvâni, s. 116-121.  



Türkistan’dan Balkanlara Türk Sufizmi 

 545 

tarafından gönderildiğini anlamak) ve kalp sağlığını (kalbi Allah’ın 

sevmediği şeylerden korumak) müridlik şartları olarak saymıştır.67  

Hafi zikir (gizli zikir). Abdülhâlik Gucdüvâni zikr-i elânî veya cehri 

zikri (sesle yapılan zikir, açık zikir) benimseyen hocası Hâce Yûsuf 

Hemedânî’den.68 farklı olarak, içte yapılan zikir, gizli zikir ve gönül zikri 

anlamlarına gelen hafi zikri kendisi kurduğu tarikatın vekilleri için Allah’ı 

anmanın temel yöntemi olarak belirlemiştir. Ez guftari Hâce Abdülhâlik 

Gucdüvâni eserindeki bilgilere göre, gönül zikri Ebû Bekir Sıddîk (r.a)’dan 

yüzyıllar sonra Hâce Abdülhâlik Gucdüvâni’ye gelmiştir.69 

Reşhalar. Hâcegân-nakşıbendîlik öğretisinin en temel unsurlarından 

biri olan reşhalar (damlalar) diye adlandırılan mezkûr on bir olayın ilk dördü 

– hûş der dem, nazar ber-kadem, sefer der-vatan ve halvet der-encümen Hâce 

Yûsuf Hemedânî tarafından ortaya atılmış olsa da 70  Hâce Abdülhâlik 

Gucdüvâni bu dört reşhayı tamamen bir düşünceye dönüştürerek, kendisi de 

ek olarak daha dört reşha – yad kerd, bâzgeşt, nigâhdâşt ve yâd dâşt gibi 

reşhaları oluşturdu ve onların sayısını sekize yükseltti.71 Hâcegân tarikatının 

sonradan Nakşibendîliğin mânevî yönünü de tayin eden sekiz prensip 

Gucdüvânî tarafından ortaya konulmuştur. “Kelimât-ı kudsiyye” diye meşhur 

olan bu prensipler şunlardır: 1. Hûş der-dem. Dervişin aldığı her nefeste 

gafletten kaçınması, Hakk’ı unutmaması. 2. Nazar ber-kadem. Yürürken 

gaflete sebep olacak herhangi bir şeyi görmemesi için gözünü ayağına 

dikmesi. 3. Sefer der-vatan. Lüzumsuz seyahatlerden vazgeçip kendini beşerî 

sıfatlardan ilâhî sıfatlara ulaştıracak olan iç âlemindeki yolculuğa yönelmesi. 

4. Halvet der-encümen. Sûrette ve zâhirde halk içinde bulunurken mânen ve 

bâtınen Hak ile beraber olması.  

5. Yâdkerd. Diliyle veya gönlüyle Hakk’ı zikretmesi. 6. Bâzgeşt. 

Zikir yaparken kelime-i tevhidin ardından, “İlâhî ente maksûdî ve rızâke 

matlûbî” (Allahım! Maksadım sensin, gayem senin rızânı kazanmaktır) 

cümlesini tekrarlaması. 7. Nigâhdâşt. Kelime-i tevhidi söylerken aklından 

bütün yersiz düşünceleri atması. 8. Yâddâşt. Her zaman Hak’tan âgâh olması. 

İlk yedi prensibin hedefinin bu sonuncusunu gerçekleştirmek olduğu 

söylenir. Bu prensipler, büyük bir ihtimalle Hâce Bahâeddin tarafından 

                                                             
67 Ez guftari Hâce Abdülhâlik Gucdüvâni, s. 114-115, 117-118.   
68 Reşahat ayn’ül Hayat, 1. Cilt, s. 36.  
69 Ez guftari Hâce Abdülhâlik Gucdüvâni, s. 115.  
70 Makâmât-ı Hâce Yûsuf el-Hemedânî, s. 12.  
71 Reşahat ayn’ül Hayat, 1. Cilt, s. 38.  
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ortaya konan üç prensiple (vukūf-ı zamânî, vukūf-ı adedî, vukūf-ı kalbî) 

tamamlanmıştır.72  

Sosyal yönden aktif sûfîlik. Hâce Abdülhâlik Gucdüvâni terk-i 

dünyaya karşı çıkarak, uzlet veya inzivaya çekilmeden de her zaman Allah 

ile olmak, seyr-u sülûk aşamasından geçmenin mümkün olduğunu 

vurgulamıştır. O, halvete sohbeti karşı koyarak, “şeyhlik kapısını kapat 

dostluk kapısın aç, halvet kapısını kapat sohbet kapısını aç”73 demiştir. Yine 

o, “insanlara yük olmamak gerekmektedir. Bu da helal çaba ve meslek 

olmadan olmaz”74 diyerek, dilencilik ile insanların omuzuna yük olmamak 

gerektiğini, bunun için helal meslek ile uğraşmak gerektiğini vurgulamıştır. 

Gucdüvâni Vesâyâ adlı eserinde de tarikat vekillerini kendi helal çabalarıyla 

gün geçirmelerini, diğer insanlardan sadaka sormamalarını istemiştir.75  

Tarikatın edep ölçütleri. Abdülhâlik Gucdüvâni hâcegân-

nakşibendîyye tarikatında bulunan seyr-u sülûk makamları, zikir yöntemi ve 

reşhaların dışında kendi tarikat vekilleri için edep ve ahlak ölçütlerine uygun 

kuralları da ortaya koymuştur. O, Vesâyâ adlı eserinde halifesi Evliyâ-i Kebîr 

örneğinde kendisinin tüm takipçilerine kariyer yapma ve hırsa 

kapanmamalarını, diğer insanlara saygılı davranmak, tarikatta ise meşayihler 

hizmetinde olmak, yolculuk yapmak, riyazet ve sema meclislerinde daha 

fazla bulunmamak gerektiğini teşvik etmiştir.76  

BULGULAR 

VASİYETNAME’NİN ÖZBEKİSTAN’DAKİ EL YAZMALARI 

Abdülhâlik Gucdüvâni’ye ait eserin bize kadar ulaşan elyazmalarının 

çoğunluğu Özbekistan’da bulunmaktadır – biz günümüze kadar neşredilen 

kataloglar, araştırmalar ve kendi yaptığımız çalışmalarımız sonucunda 

ülkemizin çeşitli kütüphanelerinde Vesâyâ eserinin 22 tane elyazması 

bulunduğunu tespit ettik.  

 Burada söylemeliyiz ki bu döneme kadar Vesâyâ’nın ülkemiz 

kütüphanelerinde bulunan elyazmalarının sayısı tespit edilmemiş ve listesi 

                                                             
72 Safî, Reşeḥât, Taşkent 1911, s. 20-28, alıntı: Hamid Algar, TDV İslam Ansiklopedisi 
73 Muhammed bin Muhammed Pârsâ Buhari, Kudsiyye, Bahâeddin Nakşibend’in sözleri, 
Farsça, önsöz, tahrir ve ekler, Müellifi: Ahmed Tahiri Iraki, Tahuri, Tahran 1354/1975, s. 54; 
Reşahat ayn’ül Hayat, 2. Cilt, s. 451.  
74 Reşahat ayn’ül Hayat, 2. Cilt, s. 457.  
75 Âdâb-i tarikat, s. 98-99.  
76 Âdâb-i tarikat, s. 99-100.  
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hazırlanmamıştır. Eserin ülkemizdeki elyazmaları hakkında yapılan bazı 

katalog ve çalışmalarda verilen bilgiler kapsamlı ve net değildir. Vesâyâ’nın 

Özbekistan’da bulunan elyazmaları hakkında ilk defa “Özbekistan Bilimler 

Akademisi Doğu Elyazmaları mecmuası”nın 1955 yılında neşredilen üçüncü 

ve 1987 yılında neşredilen on birinci ciltlerinde bilgiler verilmiştir ve burada 

eserin Özbekistan Bilimler Akademisi Ebü-Reyhan Birûni adlı Şarkşınaslık 

Enstitüsü kütüphanesinde bulunan üç tane elyazması şöyle bilgilerle tavsif 

edilmiştir:  

1. İbtidâ-i câmiu’l-kelim adıyla №3039/IV numaraya sahip elyazma 

XIX. yüzyılın ilk yarısında intisah edilmiştir77. 

2. İbtidâ-i câmiu’l-kelim adıyla №2572/XVII numaraya sahip 

elyazma XIX. yüzyılın ilk yarısında intisah edilmiştir78.  

3. Vasiyetname adıyla №3711/XV numaraya sahip elyazma 

1294/1877 yılında intisah edilmiştir79.  

Böylece, bu çalışmaya kadar “Özbekistan Bilimler Akademisi Doğu 

Elyazmaları mecmuası”, Mahmud Hasani ve Mavcuda Razzakova’nın 

Gucdüvâni hakkında risale ve makaleler adlı biyografisinde Hâce Abdülhâlik 

Gucdüvâni’ye ait Vesâyâ eserinin Özbekistan’da bulunan on üç elyazması 

hakkında genel bilgiler verilmiş ancak bunlardan on tanesinin intisap tarihi 

tespit edilmemiştir.  

Araştırmamız boyunca ilk olarak Vesâyâ eserinin mezkûr on üç 

elyazması hakkında yukarıda zikredilen çalışmalarda bulunan bilgilerin bazı 

eksik ve yanlışlarını doğruladık, diğer taraftan yukarıdakilere ek olarak eserin 

Özbekistan’daki kütüphanelerde bulunan on tane elyazmasının da olduğunu 

tespit ettik.  

Örneğin “Özbekistan Bilimler Akademisi Doğu Elyazmaları 

mecmuası”nın 1955 yılında neşredilen üçüncü cildinde İbtidâ-i câmiu’l-

kelim adıyla №3039/IV envanter numaraya sahip elyazmanın tam isminin 

aslında İbtidâ-i câmiu’l-kelim min cami’ Hâce Abdülhâlik Gucdüvâni (Hâce 

Abdülhâlik Gucdüvâni’nin edindiği az kelime ile çok anlam ifade etmenin 

                                                             
77 Sobraniye vostochnih rukopisey Akademii Nauk RUz pod redaksiyey A.A. Semenova, Tom 

III, İzdatelstvo Akademii Nauk UzSSR, Tashkent 1955, s. 172-173.   
78 Sobraniye vostochnih rukopisey Akademii Nauk RUz pod redaksiyey A.A. Semenova, Tom 

III, İzdatelstvo Akademii Nauk UzSSR, Tashkent 1955, s. 173.   
79 Sobraniye vostochnih rukopisey Akademii Nauk RUz pod redaksiyey A.A. Semenova, Tom 

XI, İzdatelstvo Akademii Nauk UzSSR, Tashkent 1987, s. 328.    
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başlaması) olduğunu, İbtidâ-i câmiu’l-kelim adıyla №2572/XVII envanter 

numaraya sahip diğer bir elyazmanın isminin de Vasiyetname-i Hazreti Hâce 

Gucdüvâni be Hâce Evliyâ-yı Kebîr (Hazreti Hâce Gucdüvâni’nin Hâce 

Evliyâ-yı Kebîr’e Vasiyetnamesi) olduğunu tespit ettik. Bunun dışında tespit 

ettiğimize göre №2572/XVII numaraya sahip elyazma 1283/1866 yılında 

Buhara’da intisap edilmiştir.  

Araştırmamız süresinde ilk olarak Vesâyâ eserinin mezkûr on üç 

elyazması hakkında yukarıda zikredilen çalışmalarda bulunan bilgilerin bazı 

eksik ve yanlışlarını doğruladık, diğer taraftan yukarıdakilere ek olarak eserin 

Özbekistan’daki kütüphanelerde bulunan diğer on tane elyazmasının da 

olduğunu tespit ettik. 

Özbekistan Bilimler Akademisi Ebü-Reyhan Birûni adlı 

Şarkşınaslık Enstitüsü Esas Kütüphanesinde 

№ Envanter 

numarası 

Adı ve bulunduğu yer İntisap tarihi ve yeri, kâtip  

1 №500/II Vasiyetname der âdâb-i 

tarikat-i Hazreti Hâce-i 

Cihan. Risâle mecmuanın 

18a-19a varaklarında 

bulunuyor.  

1251/1835 yılında Buhara  

2 №515 Vesâyâ-i Şeyh uş-Şuyuh 

Hâce Abdülhâlik 

Gucdüvâni. Muhammed b. 

Ahmed b. Es’ed Buhari’ye 

ait Meslek el-ârifin (200 

varak) ve Muhammed b. 

Yahya b. Ali Cilani 

Lâhîcî’ye ait Şerh-i 

Gülşeni Râz (19 varak) 

eserleri ile aynı ciltte, 1a-

4b varaklarda.  

1221/1806 yılında 

Buhara 

Fayzullah b. Abdullah 

Buhari  

3 №1546/I  Vesâyâ-i Şeyh uş-Şuyuh 

Hâce-i Cihan Hâce 

Abdülhâlik Gucdüvâni. 

Muhammed b. Ahmed b. 

Es’ed Buhari’ye ait Meslek 

el-ârifin (212 varak) ve 

1245/1830 yılında yazılan 

1249/1833 
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Ubeydullah b. Abdullah’a 

ait Keşfu’l-Rumûz (34 

varak) eserleri ile aynı 

ciltte, 1b-5a varaklarda.  

4 №3039/IV  İbtidâ-i câmiu’l-kelim min 

cami’ Hâce Abdülhâlik 

Gucdüvâni. Mecmuanın 

21a-23b varaklarında 

bulunuyor.  

XIX. yüzyılın ilk yarısı  

5 №3711/XV Vasiyetname 1294/1877 yılında  

6 №4354/II  Vesâyâ-i Hazreti Hâce-i 

buzurg Hâce Abdülhâlik 

el-Gucdüvâni 

kaddesallahu teâlâ ruhahu 

ve nevvera zerihahu be 

nisbeti Hâce Evliyayi 

Kelan kaddesallahu 

sirrahu adıyla. 

Mecmuanın 14a-18a 

varaklarında bulunuyor.  

949/1542 yılında Buhara 

7 №5148/II  Vesâyâ-i Hâce Abdülhâlik 

Gucdüvâni adıyla 

№5148/II. Mecmuanın 

161a-170a varaklarında 

bulunuyor.  

956/1550 yılında  

8 №5501/IV Vesâyâ-i Hazreti Hâce-i 

buzurg Hâce Abdülhâlik 

Gucdüvâni kaddesallahu 

teâlâ ruhahu ve nevvera 

zerihahu be nisbeti Hâce 

Evliyayi Kelan 

kaddesallahu sirrahu. 

Mecmuanın 69a-70b 

varaklarında bulunuyor.  

1108/1696 yılında  

9 №5765/VI  Âdâb-i tarikat Hazret-i 

Hâce Abdülhâlik 

rahmetullahi aleyh. 

Telkin-i zikri Hazret-i 

Hâce Abdülhâlik (99a 

1001/1592 yılında 

Buhara 

Muhammed Said el-

Hârisî 
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varak) ve Makâmât-ı Hâce 

Abdülhâlik Gucdüvâni 

(99b-111b varaklar) gibi 

eserler ile aynı ciltte, 112a-

115a varaklarda.  

10 №8991/VII  Nasihatname-i Hazret-i 

Hâce Abdülhâlik 

Gucdüvâni kuddisa 

sirruhu. Mecmuanın 140a-

141a varaklarında 

bulunuyor.  

1243/1827 yılında 

11 №9351/II  Risâle-i Âdâb-i tarikat. 

Mecmuanın 211a-217a 

varaklarda bulunuyor.  

............ 

12 №12260/III Âdâb-i tarikat adıyla. 

Mecmuanın 71a-72b 

varaklarında bulunuyor. 

1013/1604 yılında  

13 №12284/X

V  

Vasiyettname-i Hazret-i 

Hâce-i Cihan der Âdâb-i 

tarikat. Mecmuanın 329 

varağında bulunuyor.  

1325/1907 yılında 

     Buhara 

Sardari  

Kari Abdullahhâce 

14 №12555/VI  Risâle-i Hâce Abdülhâlik 

Gucdüvâni. Mecmuanın 

97a-101b varaklarda 

bulunuyor.  

999/1590 yılında 

Hindistan 

Ahmedabad  

15 №12327/II  Vesâyâ-i Hâce-i Cihan. 

Mecmuanın 11b-15b 

varaklarında bulunuyor.  

1275/1858 yılında  

16 №2572/47  Vasiyetname-i Hazreti 

Hâce Gucdüvâni be Hâce 

Evliyâ-yı Kebîr. 830 

varaktan oluşan büyük 

mecmuanın 747b varakta 

bulunuyor.  

1283/1866 yılında 

Buhara  
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Özbekistan Bilimler Akademisi Ebü-Reyhan Birûni adlı 

Şarkşınaslık Enstitüsü Hamid Sulaymonov bölümünde  

17 №5934  Vesâyâ-i Şeyh uş-Şuyuh 

Hâce-i Cihan Hâce 

Abdülhâlik Gucdüvâni veya 

Meslek ül-ârifin Hazret-i 

Hâce-i Cihan Hâce 

Abdülhâlik Gucdüvâni. 

Mecmuanın 1a-3b 

varaklarında bulunuyor.  

1306/1888 yılında 

Fergana vadisi 

Ebd b. Haci 

Taşmuhammed 

Nemengâni  

18 №1060

/XIII  

Vasiyetname. Mecmuanın 

127b-130a varaklarında 

bulunuyor.  

1260/1844yılında 

Buhara 

Mulla Muhammedi b. 

Mulla Muhammed Şerif  

 

Özbekistan Müslümanları İdaresi Kütüphanesinde 

19 №1726 Vasiyetname. Mecmuanın 

3a-7b varaklarında 

bulunuyor.  

1268/1852 

yılında 

 

Ebû Ali İbn-i Sina isimli Buhara İl haber-kütüphane merkezi 

Doğu Elyazmaları bölümünde 

20 №135 Meslek el-ârifin (min Vesâyâ-

i Şeyh uş-Şuyuh Abdülhâlik 

Gucdüvâni)  

1211/1796 

yılında 

 

Buhara Devlet müze-rezervi “Belgeler” bölümünde 

        21 №26796/II  Meslek el-ârifin (min 

Vesâyâ-i Şeyh uş-Şuyuh 

Abdülhâlik Gucdüvâni li’l-

ârifin)  

1272/1856 

yılında 

22 №25690/II  Vasiyetname-i Hâce 

Abdülhâlik Gucdüvâni. 

1233/1818 

yılında  

Gördüğümüz gibi Vasiyetname’nin Özbekistan kütüphanelerinde 

bulunan elyazmaları içinde en eskileri XVI. yüzyılda yazılmıştır. Örneğin 

Özbekistan Bilimler Akademisi Ebü-Reyhan Birûni adlı Şarkşınaslık 
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Enstitüsü esas bölümünde bulunan №4354/II envanter numaralı elyazma 

949/1542 yılında, №5148/II envanter numaralı elyazma 956/1550 yılında, 

№12555/VI envanter numaralı elyazma 999/1590 yılında ve №5765/VI 

envanter numaralı elyazma 1001/1592 yılında intisap edilmiştir. Bunun 

dışında mezkûr bölümdeki №12260/III (1013/1604 y.) ve №5501/IV 

(1108/1696 y.) envanter numaralı elyazmalar XVII. yüzyıla, Ebû Ali İbn-i 

Sina isimli Buhara İl haber-kütüphane merkezi Doğu Elyazmaları 

bölümündeki №135 (1211/1796 y.) envanter numaralı elyazma da XVIII. 

yüzyıla aittir.  

Vasiyetname’nin Özbekistan’da bulunan elyazmalarının en büyük 

kısmı yani 13 tanesi XIX. yüzyılın farklı yıllarında intisap edilmiştir. Bunları 

Özbekistan Bilimler Akademisi Ebü-Reyhan Birûni adlı Şarkşınaslık 

Enstitüsü esas bölümünde bulunan №515 (1221/1806 y.), №8991/VII 

(1243/1827 y.), №1546/I (1249/1833 y.), №500/II (1251/1835 y.), 

№3039/IV (XIX y. ilk yarısı), №12327/II (1275/1858 y.), №2572/47 

(1283/1866 y.) ve №3711/XV (1294/1877 y.), Özbekistan Bilimler 

Akademisi Ebü Reyhan Birûni adlı Şerkşınaslık Enstitüsü Hamid 

Sulaymonov bölümünde bulunan №5934 (1306/1888 y.) ve №1060/XIII 

(1260/1844 y.), Özbekistan Müslümanları İdaresi Kütüphanesinde bulunan 

№1726 (1268/1852 y.), Buhara Devlet Müze-Rezervi “Belgeler” bölümünde 

bulunan №25690/II (1233/1818 y.) ve №26796/II (1272/1856 y.) envanter 

numaralı elyazmalar oluşturmaktadır. Özbekistan Bilimler Akademisi Ebü-

Reyhan Birûni adlı Şarkşınaslık Enstitüsü esas bölümünde bulunan 

№12284/XV (1325/1907 y.) envanter numaralı elyazma eserin XX. yüzyılda 

intisap edilen tek elyazmasıdır.  

Vasiyetname’nin Özbekistan’da bulunan elyazmalarının çoğunda 

onların intisap edilen yerleri kaydedilmemiştir. Böyle olmasına rağmen 

mezkûr elyazmalar arasında intisap yeri kaydedilen dokuz eserden yedi 

tanesinde – Özbekistan Bilimler Akademisi Ebü Reyhan Birûni adlı 

Şerkşınaslık Enstitüsü esas bölümünde bulunan №500/II (1251/1835 y.), 

№515 (1221/1806 y.), №4354/II (949/1542 y.), №5765/VI (1001/1592 y.), 

№12284/XV (1325/1907 y.) ve №2572/47 (1283/1866 y.) ve Özbekistan 

Bilimler Akademisi Ebü Reyhan Birûni adlı Şerkşınaslık Enstitüsü Hamid 

Sulaymonov bölümünde bulunan №1060/XIII (1260/1844 y.) envanter 

numaralı elyazmalarda onların Buhara’da yazıldığını hatırlatılmış olması 

elyazmaların büyük kısmını Orta Asya’da intisap edildiğini tahmin etmek 

imkanını vermektedir. Vasiyetname’nin Özbekistan’da bulunan eski 
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elyazmalarından №12555/VI (999/1590 y.) envanter numaralı elyazmada 

onun Hindistan’ın Ahmedâbâd şehrinde yazıldığı kaydedilmiştir.  

VASİYETNAME’NİN BASKI VE ÇEVİRİLERİ  

Elimizde bulunan Hâce Abdülhâlik Gucdüvâni’ye ait Vasiyetname 

eserinin yaklaşık XIX. yüzyıl sonları ve XX. yüzyıl başlarında neşredilen iki 

tane taş baskısı hakkında bilgiler bulunmaktadır. Taş baskılardan bir tanesi 

Hindistan’ın Haydarabad şehrinde Merâtib ul-vüsûl ve Risâle-i sülûki 

tarikayi nakşibendiyye müceddidiyye eserleriyle aynı ciltte neşredilmiş, 

günümüzde İran’ın Tahran üniversitesi kütüphanesinde №1051714 envanter 

numarayla bulunmaktadır80. Vasiyetname’nin bize bilinen ikinci taş baskısı 

İran’da neşredilmiş, o da günümüzde İran ulusal kütüphanesinde 

bulunmaktadır. 81  Vasiyetname’nin harf dizme yöntemindeki ilk neşri de 

İran’da yapılmıştır – mezkûr eser 1982 yılında Necib Mâyil Hirevi tarafından 

neşre hazırlanmış, İran’ın Meşhed şehrindeki İmam yayınevinde Hâce 

Nasiriddin Tusi’nin Evsaf ul-eşraf eseriyle aynı ciltte neşredilmiştir.82 

Özbekistan bağımsızlığını elde ettikten sonra geçmişte yaşamış çoğu 

ulemalar gibi Hâce Abdülhâlik Gucdüvâni’nin hayatı ve öğretisinin de geniş 

ve derinliğine öğrenmek ve eserlerini Özbekçeye çevirmek faaliyetleri 

başlamış oldu. Özellikle 1993 yılında Vasiyetname eserinin Özbekçeye 

yapılan ilk çevrisi Taşkent’te Edebiyat ve sanat yayınevinde basılmıştır.83 Bir 

sene sonra 1994 yılında Hâce Abdülhâlik Gucdüvâni’ye ait mezkûr eserin 

Mahmud Hasani ve Gülbahar Muzaffar kızı tarafından Özbekçeye yapılan 

ikinci çevirisi Taşkent’te Nevruz yayınevinde neşredilmiştir 84 . Mezkûr 

                                                             
80  Nakşibendiyye tarikatı sülûku risâleleri (Merâtib ul-vüsûl ve Risâle-i sülûki tarikayi 
nakşibendiyye müceddidiyye, Vasiyetname-i Hazreti Hâce Abdülhâlik Gucdüvâni) Farsça, 
Taş baskı, Ahmed Sahib Müceddidi ve Gulam Ali Şah, Dekan: Mufid Yayınevi, Haydarabad, 
Tarihsiz, Tahran Üniversitesi Kütüphanesi, Env. №1051714.  
81 Merziye Ragibiyan, Muhammedrıza Muvehhidi, Abdülhâlik Gucdüvâni’nin irfani görüşleri 
(hâcegan tarikatı kurucusu vasiyetnamesinin metin araştırmaları açısından tetkiki ve analizi), 
Edebiyat tarihi altı aylık dergisi (Farsça), Tahran Şehid Behişti Üniversitesi Edebiyat ve 
Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi, On birinci yıl, Tahran 1397/2018 yıl (kuz-kış), №2. s. 57, 
69, 72.   
82  Hâce Nasiriddin Tusi, Evsaf ul-eşraf (Farsça), Hallac’ın Yedi bend ve Gucdüvâni’nin 

Vesâyâ eserleri ilebirlikte; Necib Mâyil Hirevi editörlüğünde, İmam, Meşhed 1361/1982.  
83 Hâce Abdülhâlik Gucdüvâni, Vasiyetname, Hâce Abdülhâlik Gucdüvâni Hayatı, Öğretisi 
Ve Vasiyetname Eserine Ayrılan Risâle; sorumlu editör: Hurşid Davron, Edebiyat ve sanat 

yayınevi, Taşkent 1993, s. 14-15.  
84  Hâce Abdülhâlik Gucdüvâni, Vasiyetname, Farsçadan Mahmud Hasani ve Gülbahar 

Muzaffar kızı tercümesi, Hâce-i Cihan - Hâce Abdülhâlik Gucdüvâni, ,Neşre hazırlayan 
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tercüme 2003 yılında neşredilen Hâce Abdülhâlik Gucdüvâni mecmuasında 

da yer almaktadır 85 . Bunun dışında Arif Osman da kendisinin hâcegân-

nakşibendîyye tarikatı pirlerine ayrılan Buhara-i Şerifin Yedi Piri eserinin 

Gucdüvâni’ye ayrılan kısmında Vasiyetname eserinin kısaltılmış tercümesini 

getirmiştir. 86  Hâce Abdülhâlik Gucdüvâni’ye ait mezkûr eserin daha 

kapsamlı ve mükemmel tercümesi Seyfiddin Seyfullah’a aittir – 

Vasiyetname’nin mezkûr şarkiyatçı uzman tarafından Özbekçeye yapılan 

tercüme 2018 yılında Gucdüvâni’ye ait diğer bir eser Makamat-ı Yûsuf 

Hemedânî’nin Özbekçeye yapılan tercümesiyle aynı ciltte neşredilmiştir87. 

Bir yıl sonra mezkûr tercümenin ikinci baskısı yapılmıştır. Hâce Abdülhâlik 

Gucdüvâni’ye ait Vasiyetname eseri Türkçeye de tercüme edilmiştir. 2009 

yılında İstanbul’da eserin Mahmud Esad Coşan tarafından Türkçeye yapılan 

tercümesi neşredilmiştir.   

  

                                                             
tercümen ve açıklamalar müellifleri: Mahmudhon Mahdum Hasanhon Mahdum oğlu, 
Gülbahor Muzaffar kızı, Nevruz, Taşkent 1994, s. 14-18.  
85  Hâce Abdülhâlik Gucdüvâni, Âdâb-i tarikat, Farsçadan Mahmud Hasani ve Gülbahar 

Muzaffar kızı tercümesi, Hâce Abdülhâlik Gucdüvâni, Önsöz, tercüme, lügat ve açıklamalar, 
Müellifi: Mahmud Hasani, Özbekistan yayınevi, Taşkent 2003, s. 97-101.  
86 Arif Osman, Buhara-i Şerifin Yedi Piri, Taşkent Devlet Şerkşinaslık Enstitüsü yayınevi, 

Taşkent 2003, s. 34-35.  
87  Abdülhâlik Gucdüvâni, Makamat-ı Yûsuf Hemedânî (Risâle-i Sahibiya), Vasiyetname 

[Metin]: Risâleler, Abdülhâlik Gucdüvâni; Tercüme ve Önsöz, Müellifleri: S. Seyfullah, N. 
Hasan; sorumlu editör: Usmonhon Alimov; Özbekistan müslümanlar idaresi, Movarounnahr 
yayınevi, Taşkent 2018, s. 45-54.  
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SUFISM IN TURKESTAN: ISHANS AND RITUALS 

Nigora Qudratillaevna Rakhimdjanova 

Introduction  

Looking back on history, it becomes clear that religion was applied 

in life of people in Central Asia despite their social stratum whether they were 

devout or ordinary person, statesmen.  The role of the pious, benevolent 

religious scholars and Sufism representatives is considered to be unique and 

they are considered as "spiritual fathers". Particularly, they were in high need 

in religious issues. For instance, the respect of Amir Temur to Mir Said 

Baraka and Temurid Abu Said Mirzo’s to Khodja Ahror Waliy can be shown 

as clear examples. Although many centuries passed, this tradition continued, 

and even in the late nineteenth and early twentieth centuries, the confidence 

of the people in the scholars and Sufis did not decrease, but rather increased. 

They were embodied as "leaders" who could guide the right path, who could 

see the truth. In particular, the growth of confidence and recognition of the 

people towards the representatives of Sufism increased during the colonial 

period. 

Literature review  

The research of such orientalists and historians as N. Komilov [13], 

B. Babajanov [4],  

H. Aminov [2], D. Deweese [9], S. Shadmanova [32] should be 

acknowledged on the topic. These researches illuminate valuable information 

about the history of Sufism, its orders, activities of Sufis in Central Asia. In 

particular, B. Babajanov's research analyzes the issues relating to Sufi rituals, 

jahr dhikr and fatwas defining the space. 

PhD, Institute of History of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, 

nigoramumtoz@gmail.com. 
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The analysis of the above research shows that the Sufis in Turkestan 

in the late 19th and early 20th centuries, in particular the Eshans and their 

dhikr ceremonies, were not disclosed on the basis of information highlighted 

in periodicals. It should be noted that the study of the practice of Sufis and 

dhikr ceremonies on the basis of press materials enriches the research with 

more vivid impressions and provides an opportunity to investigate different 

social views towards them. 

Ishans 

Ishans were the most widespread members of Sufism in that period. 

Ishans were called the outstanding people of Sufism education in the East, 

“derweeshes” in Europe, "faqirs" in India, "sofi" in Iran (derived from 

Arabic), “derweeshes” in Turkey and North Africa, and Tartars and Central 

Asians called “ishans”[28]. 

The word "ishan" is a Persian word and it means the third person 

plural form "they". According to the tradition of the Orient, noble people 

were addressed in respect without mentioning their names, even though they 

were not present. Ishans were also known as sheikh, murshid, master, pir 

(teacher, guide) in Turkestan. The word "Hazrat" was used as title for the 

scholars at this level in Bukhara. For example, in Bukhara, there were 

frequent references to Ishans Hazrat Shir Kulol, Hazrat Bobo Oghaliq, 

Divoni, Hazrat Bahouddin and etc [20 ;66]. 

In history, the ishans were distinguished by their piety and moral 

purity in their way of life, because of which they were considered "pir" for 

their followers. According to V.V. Barthold, it is not known exactly when the 

term "ishan" appeared, and it is mentioned as “ishan” in reference to the 

famous Khoja Ahror (895/1490) in his biography, who lived in the Middle 

Ages during the Timurid period[7 ;67]. 

Later, even during the period of Khanates, the ishans, who had great 

respect and esteem for their social status among the people, were in the 

attention of the people. Especially during this period, there were observed the 

cases that the genealogy of ishans together with khojas and sayyids linked to 

the descendants of Prophet (peace and blessings of Allah be upon him). 

Through their genealogy and religious status, they were regarded as the “high 

lineage” (noblemen), differed from the ordinary people and glorified. During 

the period of the khanates, khodjas and eshans, who were considered the 

descendants of the Prophet (pbuh), had tax exemptions. The special positions 
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in the palace belonged only to them. Ishans were placed in VIP seats at 

weddings and ceremonies being honored as the dearest guest [ 5; 49]. In 

particular, the descendants of the famous Imam Rabbani, who lived in India 

in the 16th century from the heirs (heirs) who were honored in history as 

"sacred people", lived in Bukhara, Kokand and Tashkent. In particular, 

during the reign of Khudoyorkhan the leader of the Naqshbandi order Miyon 

Buzruk (? - 1870) [30; 20], Miyon Fazliy Ahad lived in Kokand and Miyon 

Khalil Ishan lived in Tashkent [21; 206]. Ubaydullah Tashkendi's “Khulasat 

al-Ahwal” also contains brief information about famous eshans and sheikhs 

who lived in Tashkent in the 19th century [30; 20].  

Those who kept the path of an ishan and were devoted to them were 

called “murids [disciples]” among the people. The murids were spiritually 

subservient to their pir, eshan or murshids. Some ishans had thousands, even 

tens of thousands of disciples and followers. Some of the ishans were very 

wealthy. The disciples acted in every work under the guidance of ishans or 

with their blessing. Therefore, by this time, ishans were the leaders in socio-

religious life, rising to the level of a leader among the people, considered of 

religious leaders in Sufism orders. 

In particular, the work of Muhammad Sadiq Qashghari "Odob al-

salihin", which was used among the local people in the late XIX - early XX 

centuries, proves high status ishans in the society. This work was written as 

a moral guide for Muslims. The third chapter of the work is devoted to the 

relationship between the ishans and their murids. The status of ishans was 

raised in the book and the author urged unconditional obedience to them. 

Ishan's personality was extremely glorified. Thus this work served as a 

necessary manual in propagandizing religious and moral qualities among the 

local people and in spreading the ideas of humanity. The work was translated 

into Russian by the orientalist N.P. Lykoshin as an important source in the 

study of the activities of the Ishans, and it was published in 1895 in Tashkent 

[12; 182]. 

Dhikr rituals  

The peculiar rituals performed by the Sufis were popular among the 

people.The representatives of Sufism sang ghazals and songs at the mosques 

and khonaqoh mosques and at parties they were in favour, they had some 

movements like dancing with ishans, sheikhs and their murids (disciples). 

They sounded the names and qualities of Allah in a specific way of praying, 
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threw themselves into ecstasy, and derived divine power of their 

performances. The conditions in this character were interpreted to open inner 

world of a person and feel the divinity more deeply [13; 56].  

Jahriya Dhikr  

The practice of praising the names and qualities of God and 

recollecting was conducted in two ways. The first method was called 

“djahriya (loud or sounded)” that means “open” [6;237-250]. During 

religious rituals, the names and qualities of God were expressed in loud voice 

openly. Djahriya dhikr was widespread in religious customs and rituals of 

Qodiriya, Yassaviya orders [19]. A Russian researcher Pantusov who studied 

djahriya and even participated at it as a viewer noted a lot of interesting 

information about religious rituals of people making dhikr in djahriya. 

Djahriya ceremonies used to be held at different places of Tashkent 

every day. They were held at mosques or the houses of Ishans, pirs, sheikhs 

in old part of the city mostly on Monday evenings. They were also conducted 

a whole night from 9 PM to 5-6 AM on Thursdays. For example, 

EshonSohibkhodja mosque in Qoshghar mahalla near Urdabazar hosted for 

the events. Eshonkhoja mosque in Arpapoya mahall aalso hosted at night 

from Sunday to Monday. Local historian Muhammada Solihkhoja notes that 

the attendees of Mahkama mosque in Tashkent gathered on Mondays being 

busy with “dhikri arra”. “Jahriya dhikr” usually started after Salat al Isha 

(night prayer). 10 to 15 dhikr doers formed circle facing to the side of Kaaba 

[19]. According to one source written by a local author, there was specific 

meaning and reason of sitting round facing to the side of Kaaba. Since there 

was no upper or lower part in a circle, everybody who sat was considered 

equal [15; 182]. It was interpreted that all people were equal for God despite 

their social stratum and origin. Dhikr was started under Ishan or pir. 

“Khoofya” [hidden,  not performed] dhikr  

The other form of rituals in this character was “khoofya” [hidden, not 

performed] dhikr that was vice versa of djahriya dhikr. It was held in audible 

manner or inner voice (al-batin, al-khafi). The members of Naqshbandi Sufi 

order used this method.  

It must be emphasized that the origin of khoofia dhikr is connected 

with caliph Abu Bakr (r.a.) and proved by verses of Koran: “Perform your 

praying in calm manner. Do in not in inner voice, in audible voice” [19]. 



Türkistan’dan Balkanlara Türk Sufizmi 

 561 

The members of Naqshbandi-khoofia order held their dhikr rituals at 

more than 10 places only 8in Tashkent Тошкент [27; 117-136]. For instance, 

Hazrat Miyon Fazli hazrat Miyon Kalonov quietly held khoofya dhikr in his 

home which was located in Toqli Djallob Mahalla in Kukcha quarter in 

Tashkent city. Besides that, khoofya dhikr supporters gathered at Moy-i 

Muborak and Baroqkhon madrasas and other places. Khoofya dhikr was 

usually fulfilled after Friday prayer and sometimes at night or early in the 

morning. Unlike djahriya dhikr, their sounds were quite low and they had 

light movements. According to press published at that period, djahriya and 

khoofya dhikr continued after tarowih praying during Ramadan. Particularly, 

from 400 up to 1000 devotees under their Sufi leaders did djahriya and 

khoofya dhikr in the mosques of every city of Turkestan at nights during 

Ramadan. They read Turkic and Persian lyrics relating to Sufism in a specific 

voice[31]. 

After ishans, hofizs, khatibs, devonas, derweeshes finished their 

dhikr sitting in circle form, hafiz told stories in which hadiths and verses of 

Koran were interpreted, some rewayats about the development of Islam. For 

instance, they told about some events from the life of prophet Muhammad 

(pbuh), about death, life in tomb, paradise and hell. Hofizs told the stories as 

actors in order that they should become more impressive. In contrast, some 

researchers interpreted this event in another way “they were told in the 

manner of making fear in people’s heart” [19]. Since the stories were very 

impressive, the listeners were very astonished and hit their chests with their 

hands, some listened with tears in their eyes. 

This shows that Sufi movements and Sufi teachings, dhikr rites and 

prayers did not only consist of remembering, praising and worshiping God, 

but also developed their members and people's religious knowledge and 

abilities. There was given knowledge about the history of Islam and its 

teachings. 

According to the explorations of researchers, higher stratum of 

Muslims were mostly in Naqshbandi. Although native people were in 

different tariqas and ways, there were few differences in their social, daily 

and family life. The only distinction can be seen in their rituals and way of 

praying [23 ;173-177]. This practice reflects that it did not play an important 

role to which Sunna school or tariqa people followed. This exemplifies the 

existence of friendly manner and religious liberalism. 
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There is a special number in every Sufi order and tariqa. According 

to Pantusov, number “7” was highly evaluated in Naqshbandi order. 

According to him, divine meaning and essence is secreted in this number. 

Therefore, it became a special tradition later. In Naqshbandi order, the 

disciples were accustomed to bringing 7 same presents. These could be 

animals (sheep, cows, etc.), bread, clothes and sometimes money [ 22; 154-

158]. 

In turn, local scholars condemned the special odd number of 

offerings made to Sufism leaders, acknowledging that they contradicted the 

pure Islamic faith. In particular, on the pages of Al-Islah magazine: “.... 

Ghawsul Azam was offered some amount of coins, Bahauddin 7 coins or 7 

loaves of bread or 7 pairs of candles. Such offerings are popular in public. Is 

there any proof for this? .... Answer: According to the Sharia, these offerings 

are haram and wrongs. It does not comply with Sharia law at all. However it 

is appropriate and permissible to say that the offering is for the sake of Allah, 

and those visiting a shrine or a sheikh could take it have it [24; 393-395]. 

According to the article, the answer was derived from the sources of Islamic 

jurisprudence such as the “Fatwa-i Aziziya”, “Fatwa-i Muhammad 

Abdulhay”, “Bahrur Roiq”. The behavior of sheikhs, ishans and pirs asking 

for offerings from their murids [disciples] or visitors was also criticized. In 

particular, it is said that it is haram for a person who is one of the descendants 

of the saints to sit beside his grave from morning till night with a will of 

donation, if he is healthy and able to earn for living [24; 393-395]. 

In fact, the press criticized the fact that during this period, the tombs 

and shrines, the sheikhs, ishans and other Sufis in the khanaqahs were not 

engaged in any social activities, but earned their livelihood only by donations 

of visitors and murids[10]. In turn, the scholars and the enlightened Jadids 

condemned the false Sufis who claimed the order and turned Sufism into a 

profession without a good understanding of the essence of Islam, in particular 

the Sharia, and promoted religious literacy, science and craftsmanship 

towards them[17]. 

The status and reputation of the ishans were not always high among 

the people. It is known from history that they did not only limit themselves 

with their religious views, morals, and way of life, but also supported material 

aid to the people in need of social funding. They built madrassas for 

education and especially paid great attention to making donations to the lower 
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stratum of the population. For example, during the reign of Khan of Kokand 

Muhammad Alikhon, there were three most famous ishans in Tashkent such 

as Khan Tora Eshon, Yusuf Khan Eshon and EshonVali, and later their 

descendants. This Hadji Ishans financed the construction of madrasas [ 25; 

26]. 

Among the people they were called “Ishan madrasas”. Traditionally, 

madrassas were named after their founders [32]. Ishan madrasas were the 

second largest madrassas after khans [29; 109]. Dukchi Eshan from Andijan, 

who gained popularity among the people for his charity and generosity, 

cooked and shared food in pots for the poor and strangers day and night [11 

;22]. It should be noted that it was a tradition to serve food for the people as 

a charity [14; 84]. 

Another Eshon Akhund Shodmon (Eshon Bobo Akhund 

Shodmonkhoja Eshonov) was known among the people for his ordinary 

lifestyle, poverty, generosity and medical activities as “Ishandoen not eat et 

(meat)”. According to sources, in 1892, when the plague broke out in 

Tashkent, he treated patients in the area from Shymkent to Perovsk at the 

request of patients. He used the money from his services to help the poor, as 

well as to build, repair, and dig canals. Ishan led the construction of a village 

that was 25 kilometers away from Tashkent, integrating Kazakhs and 

Uzbeks. That is why the village is called “Ishan Bazaar” [14; 101]. 

In order to get acquainted with “Ishan does not eat”, Russian 

researcher N.S. Likoshin himself went to him and witnessed his high status 

among the people. In his research, he noted that Ishan kept 40 chillas 

[quarantine] (40*40 days) for 1600 days in the mausoleum of Sheikh 

Zayniddin located in the Kukcha quarter of Tashkent, and was satisfied only 

with bread and fresh fruits. Like the saint Sheikh Zayniddin, he lived in a cell 

in the basement of the mausoleum without any communication with people 

being far from social life, and he was only engaged in prayer. After finishing 

forty chilla, he made a habit of fasting constantly for himself.  

Therefore he was the only most popular Ishan in Tashkent and the 

surrounding areas, and people were more devoted to him because of his 

piety” [14; 101]. In addition, the study lists 54 ishans who lived in Tashkent 

in the late 19th century. The list includes the name, age, district, area of 

residence, number of disciples, financial status, how much tax they paid to 

the state, which order they belonged to, and even, if known, to which 
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generation or tribe they belonged. For example, Hazrat Miyon Salih Ishan 

Hazrat Miyon Khoja Ishonov was from the Kashghar mahalla in 

Shayhantahur district of Tashkent, 62 year-old, on the path of the 

Naqshbandi-khoofia order, was stated from the descendants of Imam 

Rabbani [14; 83]. 

During the analysis of this list, it became clear that out of 54 ishans, 

2 were imams, 1 was mudarris, and 16 ishans names were added “mullah”, 

such as Mulla Arif Kuvondik Sufiev. It is known that the term mullah was 

used in reference to madrassa students. This depicts that 19 out of 54 

Tashkent ishans got education in madrassas. Apparently, not all ishan simply 

became ishans. It should also be noted that the pious judges, imams, and 

teachers, who had religious knowledge that were in the attention of the people 

became later ishans. For instance, Muminkhoja Eshan from Shymkent, who 

died in 1859, studied at a Bukhara madrasah. After returning to his hometown 

of Shymkent, he served as a qadi in Shymkent for 30 years. He gained huge 

respect of the people during his many years of fair judiciary. After leaving 

the judiciary, he rose to the level of Eshan [8]. 

Due to the high status of clerics and Sufism representatives among 

the local population, the government had always and it would try to control 

their every activity. Because the government was well aware of the 

magnitude of their sphere of influence on people. In particular, the Dukchi 

ishan uprising in Andijan in 1898 prompted the imperial government to study 

Islam and its the activities of scholars, especially Sufism representatives, and 

to take stronger control. Therefore the official press illustrated ishans as a 

"force that can be a political threat to the government" [18]. 

In almost every research on Islam and the articles were associated 

with the name Dukchi ishan and were referred as a representative of “Sufism” 

or “Derweeshism”. Ishan's activities, in particular, were always sharply 

criticized. Their activities were extensively studied. Even news about their 

deaths did not go unnoticed on the official press pages. In particular, the news 

about the death of Ishan Miyon Salih [34] from Tashkent, Abdurazzaq 

(Ishan) from Samarkand and others was published in newspapers. According 

to it, Ishan Khalfa Abdurazzaq from Samarkand died in 1898. About 15,000 

people attended to his funeral. Registan Square, the passages of the 3 

madrassas there, the courtyards were full of people [26]. 
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In that period, there were ignorant, greedy, fake ishans throughout 

the area along with Eshans with acquiring strong beliefs and knowledge. 

Critical articles were regularly published in the press by local enlightened 

Jadids and progressive scholars condemning the ishans' misconduct in the 

name of Islam. Articles in this character exposed the ill-conceived 

misconduct of ishans under the name of religion and summoned society to be 

vigilant[3]. It is unfortunate that some scholars' inability to oppose the false 

Sufis, Eshans, and sheikhs, and their indifference to social, spiritual, and 

religious life, undermined the Islamic enlightenment among the local 

people.One of the native intellectuals who provided a lot of information about 

fake ishans was Sattorkhan Abdulgafforov of Shymkent. S. Abdulsarafforov 

criticized ignorant ishans and described them as “force retarding the society”. 

It is noteworthy that the information he wrote against the fake ishans was 

used by the orientalist N.P. Ostroumov in his ethnographic study on local 

population[21; 206-228]. By memoirs published in the press, S. 

Abdlugarafforov pointed out how the authentic ishans were in the period the 

Kokand Khanate, and what religious knowledge they had in the example of 

his grandfather Muminkhon Khoja Ishon[8]. 

Theactivities of fake Sufism representatives including the 

“prophetic”Ishans were in a sharp criticism in both the Jadid press and the 

official pressand they were given denials. For example, one of the pages of 

the “Turkiston Wiloyatining Gazeti” reported about the appearance of a 

mullah named Mullajon Muhammad in Andijan. The description given by 

the author about him as “a sacred Ishan with holy breath” that can cure the 

sick was given a denial by enlightener Mahmudkhoja Behbudi. According to 

the article, it is wrong wrong and against sharia to sanctify a doctor for his 

effort to receive 20-30 patients a day and cure them. The author called the 

people to awareness, especially the people of Andijan and Fergana valley 

where the number of fake ishans increased. Mahmudkhoja Behubudi 

expressed his valuable ideas through his article to fight against fake Ishans 

and priests:“it has been necessary for long time to found an institution in 

Turkistan to control ishans. Because numerous reasons of our scientific and 

religious people’s disorder and chaos is the absence of responsible institution. 

In fact, Behbudi was right.  

The official government ran educational policy against religious and 

educational institutions and tried to reduce their socio-economic status 

between the local population. Such post as sheiku’l-islam, qadi-kalan, rais, 
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muhtasib were abolished, there were implemented changes and prohibitions 

in the activity of numerous religious scholars. As a result, it caused a little 

uncontrolledto religios scholars and religious lives. The problems of religious 

education, the increase in religious fanatization and all this led to the lack of 

religious knowledge among the population. As a result, the above-mentioned 

negative situations increased. 

The increase in colonial oppression, the economic crisis by turning 

the area to the source of raw materials, the reduction of living standards of 

the population aggravated the socio-economic situation in the country. As a 

result, some ordinary, trustworthy people searching for the solutions of their 

socio-economic problems and religious knowledge followed ishans as the 

religious leader. This led to the increase of the number of fake ishans who 

were uneducated and rascal. They convinces ordinary people being aware of 

the position of the Sufis among population, tricked variously to gain 

economic benefits from the people and thus they were occupying the status 

of Ishan. 

Conclus ion 

In summary, a number of positive and negative interpretations in 

official and local press, historical sources about the teachings of Sufism and 

its orders show that they played an important role in the life of society in 

Turkestan in the late 19th and early 20th centuries. Despite being under the 

influence of colonial period, a loyal nation to its religious beliefs and national 

traditions followed to Sufism representatives by seeking religious and 

spiritual source. Thus, there were regularly published books illustrating 

teachings, life and activities of Sufism representatives at printing houses that 

were gradually opened during colonial period in Turkestan. Therefore, the 

influence of representatives of Sufism increased not only in a religious, but 

economic, political and personal life. Although the activities of Sufis 

expanded and Sufism orders became popular, fake Sufis and contradictory 

views against the essence of Islam increased. This, in turn, required 

reforming Sufism. In response, the cleric and progressive jadids showed the 

ways of eliminating the reasons and consequences of the problem in a number 

of critical articles and by their views in national press and gave a solution to 

enhance religious education as the only way against fake Sufism 

representatives. In political publications and collections accumulated on the 

basis of the official government’s command, there were given negative 
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opinions about the representatives of Sufism. They were interpreted harmful 

for Central Asian people propagating the ideas of ignorance, urging them 

against European science and political enemies of official government. 
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YESEVÎ’DEN YUNUS’A  

HİKMET’TEN İLAHİ’YE 

Gülşen SEYHAN ALIŞIK 

ménge sén ok kérek sén 

bana seni gerek seni 

Bu makalede Orta Asya-Anadolu tasavvuf geleneği, Türk merkezli 

kültür tarihçiliği bakış açısıyla değerlendirilecektir. Bu bakış açısı zaman 

zaman dar bir çerçeve içine sıkıştırılıp kaldığı için kimi kez Türk’e özgü 

değerlerin kendi tarihî ve coğrafî yapılanması içerisinde incelenmesine 

imkân sağlamamış ya da bu değerler çeşitli bilimsel çalışmalarda farklı kültür 

daireleri içerisinde gösterilmiştir. 

Orta Asya Türk tasavvuf geleneğinden beslenen Türk tasavvuf 

edebiyatı, yaklaşık on yüzyıllık bir süreden bu yana İslamiyet’in dinî, siyasî 

ve kültürel ortamında Türk’e özgü bir edebî ifade aracı yaratıp geliştirmeğe 

ve bunun yaygınlaşmasını sağlamağa yönelik bilinçli gayretlerin sonucudur. 

Bu noktada, Orta Asya Türk edebiyatı iki önemli rol üstlenmiştir: Birincisi 

Kur'an dili olan Arapçanın sahip olduğu üstünlüğün getirdiği baskınlığın 

sonucu ortaya çıkan Araplaşmaya ve İran edebiyatının etkisi ile Farsçanın ve 

Fars kültürünün yaygınlığına karşı sağlam zemin oluşturmak; ikincisi ise 

Türklerin İslâmiyet’in kabulünden sonra ortaya koydukları bir edebiyat 

anlayışı ile Türk’e has değerler oluşturmak ve onları Türk milletine 

taşımaktır. Bu anlayış çerçevesinde ortaya konan eserler boy, coğrafî sınır, 

lehçe vb. ayrımlar olmaksızın bütün bir Türk kültürünün ortak paydasıdır. 

Türk merkezli İslâmiyet anlayışını korumak ve aktarmak için edebî alanda 

Prof. Dr. Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 
galisik@marmara.edu.tr. 
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verilen bu mücadele Orta Asya ve Ön Asya Türk edebiyatının uzun ömürlü 

olmasını da sağlamıştır (Bodrogligeti 1981:53, Seyhan Alışık 2009: 13-14). 

F. Köprülü’nün bu konudaki tespiti şöyledir: “İslamiyet’ten sonraki 

Türk Edebiyatında millî ruh ve millî zevki anlayabilmek için en çok tedkike 

layık devir, halk lisanını ve halk veznini kullanmak suretiyle geniş bir kitleye 

hitap etmiş ve eserleri asırlarca yaşamış büyük mutasavvıflar devridir.” 

Ahmed-i Yesevî, “şeriat”, “tarikat” ve “hakikat” kavramları üzerinde 

sırasıyla durmuş ve “şeriat” söz konusu olmadan, tarikat ve hakikatin geçerli 

olamayacağını savunmuştur. Ahmed-i Yesevî bu kavramlara hayatı boyunca 

bağlı kalmış ve İslâmlığı Türk gelenekleri çerçevesinde yorumlama ve 

yayma rolünü, Orta Asya’da Türkler arasında başarı ile icra etmiştir. 

(Babinger ve Köprülü 1996:19; Hinz 1992; Kütükoğlu 1993; Çiftçioğlu 

[Atsız], 1949: 209; Mèlikoff 1993; Sümer 1976; Efendiyev 1993: 33-58; 

Allouche 1983:69-145; Savaş 2002: 22). 

İslâmlığın yaygınlaşmağa başladığı dönemde ki bu Karahanlılar 

dönemine tekabül eder, buna paralel olarak Orta Asya'da dinî / tasavvufi / 

derviş Türk edebiyatı da kendi kuralları içerisinde oluşmağa ve yayılmağa 

başlamıştır. Bu noktada Türk dünyasında etkisi en uzun olan ve bütün bir 

Türklük coğrafyasına yayılan şahsiyet, kuşkusuz Ahmed-i Yesevî olmuştur. 

Bilindiği üzere Ahmed-i Yesevî kendi adına izafe edilen Yesevîyye / 

Yesevîlik tarikatının kurucusudur. Bu tarikat bir Türk tarafından kurulan ve 

Türkler arasında yayılan ilk Türk tarikatıdır. Ahmed-i Yesevî’nin doğum 

tarihi kesin olarak bilinmemektedir, ölüm tarihi ise H 562 / M 1166’dır. 

Doğum yeri bazı kaynaklarda Yesi, bugünkü adıyla Türkistan, bazı 

kaynaklarda ise Sayram /Akşehir olarak geçmektedir. Ahmed-i Yesevî genç 

yaşında Buhara’ya gider ve orada döneminin önde gelen âlim ve 

mutasavvıflarından Yusuf-ı Hemedāni’ye (504 / 1110) intisap eder  

Ahmed-i Yesevî ve takipçileri, Türk boylarına Türkçe ile mümkün 

olduğu kadar yalın ve sade sufi terimleri kullanarak hitap etmiş ve bu 

anlamda Arap-Fars yüksek zümre edebî terminolojisi ile mukayese 

edildiğinde kitlelere ulaşmada ve sonuç almada çok daha etkili olmuşlardır. 

Bu yaklaşım biçimi; Ahmed-i Yesevî’nin tuttuğu bu yol onu, “Pîr-i 

Türkistan/ Türkistan’ın Manevi Hakanı” konumuna ulaştırmıştır (Barthold 

1984: 65-66).  

Yesevî, şeyhi Hemedāni’nin ölümünü takiben Buhara’dan ayrılarak 

Yesi’ye döner ve ölümüne kadar da orada kalır. Ananeye göre Hazret-i 
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Peygamber’in sünnetine aşırı bağlılığı sebebiyle 63 yaşına geldiğinde 

tekkesinin avlusunda müritlerine bir çilehane hazırlatır ve ölümüne kadar bu 

hücrede ibadet ve riyazetle meşgul olur.  Doğum tarihini bilmediğimiz 

Ahmed-i Yesevî’nin kaç yıl yaşadığı konusunda da kesin bir bilgiye sahip 

değiliz. Rivayetlere göre yüz yirmi, yüz yirmi beş ya da yüz otuz üç yıl 

yaşamıştır. Ahmed-i Yesevî’ye ait Hikmet adı verilen tasavvufi şiirler 

ölümünden çok sonraları bir araya getirilerek Divan-ı Hikmet adı altında 

toplanmıştır. Hikmet sözcüğü Kur’ân-ı Kerim’in ilk inen ayetlerinde “Hz. 

Peygamber’in vaaz ve irşadları” anlamında kullanılmıştır. Sözlüklerde çok 

değişik anlamları zikredilen bu kelime denilebilir ki Ahmed-i Yesevî’de 

“İslamiyet’in manzum olarak ifadesi” karşılığını bulmuştur. Ahmed-i 

Yesevî’nin hikmetleri bugün dahi bütün Orta Asya’da, Anadolu’daki Mevlid, 

Kuzey Türkleri arasındaki Muhammediye gibi geleneksel dinî meclislerde 

okunur ve bilinir. Onun 1497 yılında Hanlar Han’ı Emir Temür tarafından 

inşa edilen türbesi günümüzde de Zilhicce ayının 10’unda bütün Türk 

dünyasının buluşma yeridir.   

Yesevî, çok iyi Arapça ve Farsça bilmesine karşın eserlerini Türk 

diliyle ve millî vezin olan hece ölçüsüyle vermiştir. Yesevî’nin düşünceleri 

ve akideleri binlerce takipçisi, halifeleri ve açtığı yol ile yalnızca halka yön 

vermekle kalmamış aynı zamanda bu coğrafyada Türk devlet geleneğini de 

etkilemiştir (Ocak 1993: 299-305). Ahmed-i Yesevî öğretisinin en önemli 

özelliklerinden birisi, konar-göçer Orta Asya Türklerinin kısmen de olsa 

yerleşik düzene geçiş dönemlerinde kendilerine ince duyuş, güçlü bir şiir 

geleneği ve yüksek kültürel değerler bırakmış olmasıdır.  

Doğu Türklük alanından Batı Türklük alanına geçiş, tarihî süreç 

içerisinde Maveraünnehir ve Azerbaycan üzerinden gerçekleşmiştir (Merçil 

2003: 113-117). Bugünkü araştırmalar bize bu geçiş ve sonra da Anadolu’nun 

Türkleşmesi ve İslâmlaşması ile Anadolu’daki tasavvuf hareketleri hakkında 

oldukça geniş bir bilgi sunmaktadır (Köprülü 1981; Gölpınarlı 1982; 

Gölpınarlı 1989). Yapılan araştırmalar bize XIII. yüzyıldan sonra 

Anadolu’da çok zengin ve çeşitlilik gösteren bir din ve kültür yaşamı olduğu 

sonucunu vermektedir. Bu dönemde Türkçe yazı dili olarak Türkistan’dan 

neşet ederek Ön Asya’ya kadar yayılmıştır (Ercilasun 2007:227). Bu noktada 

şu soru sorulmalıdır: Neden XIII. yüzyıl? Bu tarih belki de Doğu Türklük 

alanından daha ziyade Batı Türklük alanı için çok daha önemli sonuçlar 

doğuracak olan Türk-Moğol siyasî hareketinin başlangıcını ifade etmektedir. 

Türk kültür tarihi ve kültür coğrafyası açısından Türk penceresinden 
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bakılmak suretiyle değerlendirilmeyen bu siyasî hareket aslında Azerbaycan, 

Irak ve Anadolu coğrafyasında Türk merkezli devletlerin sağlam temeller 

üzerine kuruluşunun ve Batı Türkçesinin siyasî ve kültürel temellerini 

olmuştur. 

Doğudan batıya doğru devam eden bu Türk-Moğol hareketliliği-

fütuhatı sonrasında Mâverâünnehir, Horasan ve Azerbaycan bölgesinden 

bilgin ve sufiler Anadolu’ya göç ederek Anadolu’da iki ayrı koldan tasavvuf 

hareketinin gelişmesini sağladılar: İlkinde iyi eğitimli genellikle Konya, 

Kayseri, Tokat, Sivas ve Amasya gibi dönemin kültür merkezlerinde yerleşen 

ve Muhyiddîn Arabî (ö. 1241), Şehabeddîn Ömer Sühraverdi (ö. 1322) ve 

Necmeddîn Kübrâ (ö. 1221) başta olmak üzere önde gelen tasavvuf 

ekollerinin öncüleri idiler ve dönemin karışık tasavvufî düşüncelerine bağlı 

idiler. (Köprülü, 1981: 201-203). İkincisinde ise bunlardan bütünüyle ayrı 

Ahmed-i Yesevî’den (ö. 1166) beri Türklük coğrafyasında devam edegelen 

İslâm’ı, Türk gelenekleri ve İslâm öncesi dinî-mistik anlayışla birleştiren 

Türk derviş hareketi kendi zeminini oluşturmakta idi. (Ocak 2002). 1 

Abdalan-ı Rum, Baciyan-ı Rum, Gaziyan-ı Rum gibi adlarla tanıdığımız bu 

öncüleri Ömer Lütfi Barkam ‘Kolonizatör Türk Dervişleri’ olarak 

adlandırmıştır (Barkam 1974: 283). 

Türk-Moğol birliklerinin Asya’dan başlayıp Avrupa içlerine 

kadar girdikleri dönem, yalnız İslâm âleminde değil bütün Asya ve 

Avrupa’da da sufî etkinliklerinin duygu, düşünce ve şiir açısından hızlı bir 

yükselişine imkân sağlamıştır (Schimmel, 2001: 27). İslâm âleminin önde 

gelen mutasavvıfları ve yazarları XIII. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Bunlar 

Mağrip (Endülüs ve Kuzey Afrika) mahreçli, İbn Arabî ekolü; Orta-Doğu 

(Mısır, Suriye ve Irak) mahreçli Suhraverdîlik, Vefâîlik, Melâmetîlik, 

Kalenderîlik (Ocak 1999) ve Kübrevîlik Yesevîlik ve Haydârîlik gibi 
tasavvuf akımlarının öncüleri ya da devamcıları (takipçileri) olarak 

Anadolu Sufî kronolojisinde yerlerini almışlardır. (Ocak 2002: 90-91). 

                                                             
1 Ahmet Yaşar Ocak, bu hareket için Türk Müslümanlığı terimini şöyle tanımlamaktadır: “İşte 

gerek yatay, gerekse dikey farklılaşma biçimlerinin ikisini bir arada düşünmek kaydıyla 
Türkler’in İslâm’ı kabule başladıkları milâdî 900’lü yıllardan bugüne kadar gelen bir zaman, 
Orta Asya’dan Balkanlara uzanan çok geniş bir mekân içerisinde Türkler’in anlayış ve 
görüntüleyişini aksettiren bir Müslümanlık tarzının bulunduğunu kabul edebiliriz. Bizce Türk 
Müslümanlığı ifadesiyle kastedilen de bundan başka bir şey olmamalıdır. Bu anlamıyla Türk 
Müslümanlığı, başka din ve inanç mensuplarına karşı takındığı tavırdan kişisel hayata, 
ibadetlerin icrasından, dinî bayramlara, toplumsal ahlâktan ferdî ahlâka, hatta temel İslâmî 
inançların yorumlarına varıncaya kadar üretilen birtakım kültür unsurları ve zihniyet 

biçimiyle Arap ve Fars Müslümanlığından belli ölçüde ayrıdır... Bu Müslümanlık tarzı, 
başlangıçtan bugünlere Sünnî (Ortodoks) İslâm ve gayri Sünnî (Heterodoks) İslâm olmak 
üzere paralel iki biçimde geldi ki tamamiyle tamamiyle ayrı bir bahistir...”     
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Attar Necmüddîn Kübrâ ve Sadrüddîn Konevî gibi mutasavvıflar başta 
olmak üzere Rumî’nin Anadolu’da yaşadığı dönemde İbn Arabî’nin 

fikirlerini Anadolu’da yaymağa çalışmışlardır. (Keklik 1967; Schimmel 

2001: 276). Anadolu’nun ve Rumeli’nin Türkleşmesinde önemli yeri olan 

başta Bektaşilik olmak üzere Anadolu’da beylikler döneminden itibaren 

gördüğümüz tarikatlar, bizzat Hacı Bektaşı-ı Velî etrafındaki 

menkıbelerin bize verdiği bilgilere göre Ahmed-i Yesevî’ye 

dayanmaktadır. Bu menkıbelere göre Ahmed-i Yesevî ocağından atılan 

ateşli eğsi Anadolu’da bir dut ağacına dönüşür ve Bektaşi ocağının 

önünde kök salar. Bektaşîlikten başka hiçbir tarikatın piri bu derece 

muazzam bir kültün, güçlü bir imanın ve kutsallığın konusu olmamıştır. 

Hemen hiçbir tarikatın pîri etkileri bakımından Hacı Bektâş-ı Velî’nin 
Bektaşîlikteki yeriyle karşılaştırılamaz (Coşan 1986: 17-61. Hazînî 

1995:45-46).   

Anadolu sufi geleneğinde önemli yere sahip olan Hacı Bektâş-ı 

Velî’nin sık sık zikrettiği “Kendin bilen, Rabb’ın bilir.” söylemiyle 

Yesevî’nin Fakr-name’deki şu dizesi de birebir örtüşmektedir (Coşan 1971: 

XXXIV): 

Özini bildi irse Hakk’nı bildi 

Huda’dın korktı vü insafga kildi.  

Orta Asya mahreçli olan Yeseviliğin, kurucusu Ahmed-i Yesevî’nin 

menkıbevi şahsiyetinde, Doğu ve Batı Türklük alanlarına yayıldığı 

hususuna bir delil de Kütahya şehrinin yetiştirdiği seyyah Evliya Çelebi’den 

getirmek istiyoruz. Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nin birçok yerinde değişik 

vesilelerle Ahmed-i Yesevî’nin adı zikredilmektedir. Evliya Çelebi Ahmed-

i Yesevî’yi Pîr-i Türkan olarak tavsif eder. Şüphesiz bu sıfat bugün yaygın 

olarak kullandığımız Pîr-i Türkistan sıfatından daha şümullü bir sıfattır. Bu 

konu üzerinde değerli bir çalışması olan Müjgân Cunbur şu bilgiyi verir 

(Cunbur 2000: 488): “Evliya Çelebi, on ikinci yüzyılın bu etkili insanından 

genellikle iki türlü bahsetmektedir:  

1. Evliya Çelebi baba soyunu, soy kütüğünü genellikle ‘Cedd-i 

izazımız Türk-i Türkan’ diye sınıflandırdığı Hace Ahmed-i Yesevî’ ye 

bağlamaktadır. 

2. Anadolu ve Rumeli seyahatlerinde rastladığı makam, mezar ve 

kurdukları kuruluşlardaki Ahmed-i Yesevî halifeleri ve bunların mensupları 

(Abdallar, Ahiler, Gaziler). 

Evliya Çelebi soy kütüğünün tamamını gezisinin Mısır bahsinde 

Donkude’deki mağarada kendisini tanıtırken verir: “Evliya Çelebi İbn-i 

Derviş Muhammed Zılli ibn-i Kara Ahmed ibn Demircizade Kara Mustafa 
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Paşa eş-şehid ibn-i Durhan Beg İbn-i Yavuz-Er İbn-i Ece Yakup İbn-i 

Allahverdi Akay İbn-i Muhammed Kirmanî ibn-i Hace Ahmed Yesevî”. 

Burada soy kütüğünün doğruluğu konusunu tartışmak amacında değiliz, 

ancak Evliya Çelebi’nin bizzat kendisini soyca Yesevî’ye bağlaması, 17. 

yüzyıl Anadolu’sunda Yesevî etkisinin yüzyıllar boyunca Doğu ve Batı 

Türklük alanlarında gelişerek ve genişleyerek sürdüğünün kuvvetli bir delili 

olarak değerlendirilebilir.   

Bu menkıbelerin yansımalarını biz edebiyatımızda da takip 

edebiliyoruz. Zira Orta Asya’daki hikmet geleneği Batı Türklerinde ilahi ya 

da nefes (Bektaşilerde) adı ile Türkler arasında İslamiyet’in ince Türk şiir 

zevki ile yaygınlaşması ve yerleşmesinde son derece önemli bir görev 

üstlenecektir. Hatta bu durum Balkanlarda Türkler tarafından 

İslamlaştırılmış Türk olmayan, Müslüman cemaat arasında Türkçenin adeta 

ibadet dili olarak kullanılmasına da zemin hazırlamıştır. Bu noktada Ahmed-

i Yesevî, Yunus Emre’nin (1240-1321) kendi yazdıkları ve onların yolundan 

giden dervişlerin hikmetleri/ilahileri Türkçenin gücüne güç katmıştır. 

Bu edebiyat yalnızca halk arasında değil Orta Asya’da seçkin zümre 

arasında da özellikle Temürlüler döneminde yaygınlaşmıştır. Köprülü bu 

durumu şöyle ifade etmektedir: “Temürlü sonrası Maveraünnehr merkezli 

olmak üzere Yesevîlik ve buna bağlı olarak da Türk sufi edebiyatı yalnızca 

halk arasında değil aynı zamanda saray ve çevresi başta olmak üzere yüksek 

zümreler arasında da yaygınlaşmıştır.” (Togan1928: 523-529). Köprülü 

1972:162-163, 169-170).   

İlk örneklerini Ahmed-i Yesevî'nin verdiği ve hikmet adı ile 

adlandırılan, hece ölçüsü ile dinî-tasavvufi manzumeler yazma geleneği 

Yesevî takipçileri tarafından, özellikle Orta Asya'da yüzyıllar boyu devam 

etmiştir. Ahmed-i Yesevî''nin hikmetlerinin toplandığı Dîvân-ı Hikmet 

yazmaları, yazılışlarından çok sonraları Yesevî dervişleri tarafından istinsah 

edilmiştir. Bir nevi hikmet mecmuası olan bu yazmalarda, Ahmed-i 

Yesevî'nin hikmetlerinin yanı sıra, aynı tarzda Yesevî dervişleri tarafından 

yazılmış hikmetler de bulunmaktadır. Ubeydullah Han'ın, Ahmed-i 

Yesevî'ye ait Dîvân-ı Hikmet yazmaları içinde Kul ‘Ubeyd, Kul ‘Ubeydî, 

Miskîn ‘Ubeydî takma adları ile yazdığı hikmetler bilinmektedir. Külliyatı 

içinde müstakil bir hikmet divanı da olan Kul Ubeydî’, [Doğ. 893 
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(1488/1489 (Ateş 1965).2 - Öl. Buhara 1539] (Allworth 1990: 61;  Ateş 1965: 

128), Çingiz Han'ın büyük oğlu Cuçi Han'ın [ölüm: 1227] torunudur. Başka 

bir ifade ile Ebu'l-Hayr Han'ın [1411-1468] oğlu Şah Budak Han'ın ikinci 

oğlu Mahmud Han'ın oğludur.(Tevârih-i Güzide-i Nusret-nâme. BM. Or. 

3222, yaprak 144a; Khwaca Baha Al-Dn Nithari Bukhari 1969:23-42; 

Hofman 1969: 43-53). Ubeydullah Han’ın çoklukla Kul Ubeydî takma adını 

kullandığı din, tasavvuf konulu şiirleri Yesevî etkisinde dörtlükler ve gazel 

tarzında yazılmış kendisinin belirttiği gibi sûfiyâne hikmetlerdir. 

Gerçi ‘Ubeydî Sūfi émes ehl-i hāl ara 

Tavr u tarîkı barça velî sūfiyānedür  

(Nuruosmaniye Kütüphanesi, Nu. 5000/2: 135a/3-136a/01.) 

Hikmet; dinî tasavvufî konularda yazılmış vezinli kafiyeli şiir 

demektir. Bunlar, tasavvufun inceliklerini, Yesevîlik tarikatının âdâp ve 

erkânını öğretmek ve benimsetmek amacı ile yazılmışlardır. Hikmetleri diğer 

dinî şiirlerden ayıran yanı, biçim ve dil özellikleridir. Gazel tarzında aruz 

vezni ile yazılmış hikmetlerin yanı sıra, millî şiir biçimi olan dörtlük ve hece 

vezni ile yazılmış hikmetler de vardır. Kul, ata, bab, baba, miskin, baba, dede, 

abdal, garip gibi mahlaslar kullanan bu sufiler, söyledikleri hikmetlerde / 

ilahilerde aruz vezninin yanı sıra, hece veznini de kullanarak, Türk millî 

veznini yeniden canlandırmış ve Türkçe ile geleneksel ölçülerde şiir yazmak 

yolunda kendilerinden sonrakilere öncülük etmiştir. 

İlahi; XIII. yüzyıldan sonra Batı Türkçesinde, Anadolu'da 

yaygınlaşan, dinî temlere bağlı âşık edebiyatı nazım şeklinin genel adıdır. 

Cem Dilçin, ilahiyi “Tanrı’yı övmek, ona yalvarmak için yazılan şiirlere 

denir. Özel bir ezgiye göre okunur.” diye tanımlamaktadır. Bütün 

kaynaklardaki tanımlar birbirine yakındır. Dinî ve tasavvufi halk 

edebiyatının en fazla sevilip kullanılan bir türü olan ilahinin kelime anlamı 

“Allah'a ait - Allah 'a mahsus” demek olduğu için ilahilerde Tanrı sevgisi, 

Tanrının kudreti ve dinî konular işlenir. İlahiler, tasavvuf görüş ve anlayışını 

anlatan, bunun inceliklerini, ilahî hikmetleri ve sırları dile getiren 

manzumeler olup herhangi bir tarikatın izini taşımaksızın Tanrı’yı öven 

                                                             
2 Ateş 1965: 128 “ Onun doğum tarihini tespit etmek mümkündür. ... Safevîler devleti tarihçisi 

Hasan Bik Rumlu tanınmış Ahsan al-tavārih’inde, Ubeydullah Han’dan dolayısı ile söz 

açarken son olarak 946 (1539) yılında ölümü ile ilgili yazdığı satırlarda, onun 53 yaşında 
öldüğünü söyler. Buna göre - ve bu tarihçi yılları hicrî yani kamerî takvime göre verdiğinden 
- Ubeydullah Han 893 (1488/1489) yılında doğmuştur." 



Gülşen SEYHAN ALIŞIK 

 578 

Tanrı’nın büyüklüğünü ve gücünü telkin eden şiirlerdir. Dinî törenlerde ve 

dergâhlarda kendine özgü ağır bir makamla söylenir. Gerek nazım şekli, 

gerekse makamla söylenişi nedeniyle hafızalarda kolay kalıp yüzyıllar boyu 

unutulmayan ilahiler nesilden nesle geçip günümüze kadar ulaşmıştır. Bunun 

en güzel örnekleri Yunus Emre'nin ilahileridir. (Dilçin 1983: 365) 

Hikmet ve İlahi’nin Eski Türk Ş iirindeki Kökleri  

Türklük biliminin bütün alanları için tartışmasız en önemli eser olan 

Dîvânu Lugâti’t-Türk, Türk şiir bilgisi için de kaynak eser niteliğindedir. 

Konuşma dilinin yazıya geçirildiği dönemlerden itibaren “dil” denen olguyu 

takip etme imkânına sahibiz. VIII. yüzyılın ortalarından itibaren yazılı 

kaynaklarla belgelendirebildiğimiz geleneksel Türk şiirinin öncül örnekleri, 

şüphesiz bu asırlardan çok daha evveline dayanan şiir geleneğinin erken 

dönemdeki tezahürleridir. (Stebleva 1994: 65; Gandjeï 1970: 157-160). Bu 

ilk şiir örneklerinin elbette kusursuz şiirler olması beklenemez. Ancak bu dil, 

konuşurlarının ve yazarlarının sanat inceliğini yakalamış olduğuna işaret 

eder. Bu nedenle Türklük bilimi terminolojisine R. R. Arat ile girmiş olan 

Eski Türk Şiiri kavramı (Arat 1986), Türklerin sanıldığının aksine daha erken 

dönemlerde konar-göçer düzenden yerleşik yaşama geçtikleri ve şehirlileştiği 

tezinin de bir kanıtıdır.3  

X. yüzyıldan itibaren Türklerin İslâmlıkla tanışmaları Türk 

kültürünün her alanında önemli değişme ve gelişmelere yol açmış ve Türkçe, 

İslâmî bilimler yoluyla Arapçanın ve Arap kültürünün, edebî eserler yoluyla 

da Farsçanın ve Fars kültürünün etki dairesi içine girmiştir. Bu gelişmeler 

sonunda Türkler girmiş bulundukları yeni kültür dairesinin edebî türlerini ve 

veznini de benimsemişlerdir. XI. yüzyılda Kâşgar, Balasagun gibi dönemin 

Türk kültür merkezlerinde yazılmış olan Kutadgu Bilig (462 / 1069-1070) ve 

Atebetü’l- Hakâyık (XII. yy.) yeni oluşmağa başlayan edebî akımın seçkin 

                                                             
3 Bu konuda bizzat DLT bize yol göstericidir. Kâşgarlı Mahmud madde başı olarak aldığı 

sözcüklerin yalnız anlamlarını ve örneklerini vermekle yetinmez bazen onların kullanım 
alanlarını da verir. Satır altlarında gizli bu bilgiler aslında çok dikkatle okunup 
değerlendirilmelidir. Kâşgarlı’nın zamanında şüphesiz kendi kurallarını, imlâsını oluşturmuş 
bir yazı dili geleneği mevcuttu. Kâşgarlı kimi maddelerde ‘halk söyleyişidir’ (el-lafzi’l-
‘ammehi) ya da ‘fasîh dildir’ (lahça fasîha) ifadelerini kullanır ve kurallı yazı dili ile halk 
söyleyişini birbirinden ayırır. Konumuz direkt bu olmadığı için yalnız iki örnek alıntı ile 
yetinilecektir: araladı: ol ikki kişi otra araladı ‘o iki kişiyi araladı, barıştırdı’ iki kişi veya iki 
şey arasından geçmek de böyledir; barış için bazı kere arıladı denir ise de bu, halk söyleyişidir 

(el-lafzi’l-‘ammehi); evvelkisi daha doğrudur, aralar ~ aralamaḳ (KM 156, 78b/4, Atalay, 
1986: I/308; Dankoff-Kelly 1982: I/ 250); yorık: Uz dilli. yoruk tıl ‘laḥça fasîha’. uz dil, fasih 
dil’. (KM 451- 226b/6, Atalay 1986: III/15, Dankoff-Kelly 1984: II/ 154 ). 
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örnekleridir. Yeni nazım biçimleri ve aruz vezniyle yeni bir edebiyat 

oluşturmağa çalışan aydın kesim yanında özellikle dörtlük nazım birimine ve 

hece veznine bağlı Türk’e özgü edebiyat geleneği de sürdürülmüştür. 

Kâşgarlı’daki şiir parçaların bazılarında yeni kültür dairesinin etkisi 

görülmekle birlikte, bunların büyük bir bölümünü Türklerin daha önce içinde 

bulundukları ve hatta bir kısmını Kâşgarlı döneminde dahi bağlı bulunduğu 

Türk Tengrim inancının geleneksel ürünleri olarak değerlendirmek yanlış 

olmasa gerektir (Arat 1986:9-10). 

Edebî gelenek içerisinde şiirin oluşması ve olgunlaşması ulus 

tarihinde yüzyıllar almış olağanüstü zenginlik ve eşsiz söz gücüne dayalı 

ayırt edici bir olgu olarak ortaya çıkmıştır. W. Andrews, sosyal psikolog 

Erich Fromm’un sosyal karakter terimine dikkat çeker: “Bir grubun 

paylaştığı temel yaşantıların ve hayat tarzının bir sonucu olarak gelişen ve 

grubun çoğu üyesinin karakter yapısını oluşturan esas çekirdek.” (Andrews 

20033:6; Fromm 1941:305). Bu tanımı şiire uyarlayan Andrews’un görüşü 

şöyledir: “Söz konusu terim ve tanım, bu çalışmaların hedefleri açısından 

anlamlı ve yararlı gözükmektedir ve şiir geleneği kavramı için de bağlama 

göre gerekli değişiklikler yapılarak kullanılacaktır. Yani gelenek denen şeyin 

‘şiir karakteri’ olduğu pekâlâ düşünülebilir ve ‘şiir karakteri’ ortak 

motivasyonlardan, ortak etkilerden ve ortak bağlamdan doğmuş bir grup 

şiirin çoğu örneğinde kendini gösteren şiir özelliklerinin esas çekirdeği diye 

tanımlanabilir.” Türk şiir bilgisi ve dolayısıyla ‘Türk şiir karakteri’ ile ilgili 

çeşitli çalışmalar ne yazık ki yanlıdır ve Türk şiirinin beslendiği kaynak 

olarak Eski Türk Şiiri ya da Türk kültürünü değerlendirmekten ziyade ona 

doğudan ya da batıdan ana kaynaklar arama çabası yoğun olarak 

gözlemlenmektedir (Gibb 1907: 5/3, Andrews 20033:28). Klâsik edebiyat ve 

halk edebiyatı bir kültürel ve edebî bütünün tamamlayıcı parçaları olarak 

görülmeli ve birbirini anlayabilmek için vazgeçilmez birer öge biçiminde 

değerlendirilmelidir (Seyhan Alışık 2008: 407-421).  

Maniheist ve Buddhist çevre Türk şiirinde nazım birimi genellikle 

dörtlüklerden oluşmakla birlikte bentlerdeki dize sayısı ikiden sekize kadar 

değişmektedir (Arat, 1985:8-9). Daha sonra İslâmî Türk çevresinde mesnevi 

adıyla yaygınlaşacak olan Buddhist çevrenin manzum hikâyelerinde 

(avadāna ve jātaka) de düzensiz olarak dize sayısının bentlerde ikiden sekize 

kadar değiştiği görülür. Ayrıca tespit edilmesi güç nazım biçimleri ya da 

başka bir deyişle serbest nazım birimi ile yazılmış şiirler de vardır. Ahenk 

ögeleri (aliterasyonlar) ve anlam bütünlüğü göz önüne alınarak yapılacak bir 
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değerlendirme Türk şiirinin en küçük nazım biriminin beyitler (ikilik) ve iki 

uygun beytin bir araya gelmesiyle oluşmuş dörtlükler olduğu söylenebilir 

(Tekin 1965:61-65; Barutcu 1991:73-76, Barutcu-Özönder 2002:494-495).  

Soğdça Mani metinlerinde “ilâhî” anlamına gelen bāşā, bābāh, 

bāşik, pāşik şekilleri Manici muhit Türk Edebiyatında baş, başik terimleri ile 

karşılanmıştır. Reşit Rahmeti Arat, ilahi anlamında kullanılan baş, başik 

terimlerinin sadece Mani metinlerinde tanıklandığını bildirmektedir. (Arat 

2007: XIX). 

Büyük ilahi (Mani için) (Arat 2007:56)4 

Metin Aktarı 

alkış başik sözlegüg 

ayıg kılınçıg ökü[ngüg] 

amvardışn kılıp yıgıngug. 

ayu yarlıkadıngız olarka 

Sana hamd ve sena etmeği, 

Günahlardan tövbe etmeği 

Cemaat halinde toplanmağı 

Onlara bildirmek lutfunda bulundunuz. 

 

Eski Türk Şiirinde  başik  “ilahi” Türüne Ait Örnekler 

Metin (Arat 2007:58) Aktarı 

bulganyuk köngüllüg tınlıglar 

bu yarlıkngıznı eşitip 

buyanlıg taluy ögüzüg akıtıp 

burkanlar uluşınta togtılar 

adın tümke köngüller. 

arıg yollarta yorıp. 

amvardışn kıltılar. 

anuşagan orduta togtılar. 

yinçürü töpin yük[ünür biz] 

yig üstünki [tengrimi]z sizinge 

yirtünçüdeki tı[nlıg]lar 

yintem nırbanta togzunlar 

Bulanık gönüllü mahluklar 

Sizin bu buyruğunuzu duyarak, 

Sevap deniz ve ırmaklarını akıtarak 

Burkanlar diyarında doğdular 

Diğer şuursuz gönüller de 

temiz yollarda yürüyüp, 

cemaatler meydana getirdiler, 

ölümsüzlük sarayında doğdular. 

Ey en üstün tanrımız, sizin 

önünüzde hürmetle secdeye kapanırız, 

bu yeryüzündeki mahluklar 

ileride hep nirvanada doğsunlar 

                                                             
4 Aynı örnek W. Bang ve A. von Gabain tarafından Türkische Turfantexte 

serisini 3. cildinde de yayımlanmıştır. (Bang ve Gabain 1930: 205). 
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Buddhist Muhiti Türk Edebiyatında meydana getirilen manzumeler, 

Buddhist öğretiyi öğretme ve yayma amacı taşıdığı için şiirlerin çoğu 

didaktik amaç içermektedir. Buddhist Muhiti Türk Edebiyatında nazım, 

manzume, şiir kavramlarına karşılık koşug (<koş-u-g), takşut terimleri ile 

Sanskritçeden ödünçleme şlok ve padak terimleri kullanılmaktadır.  

Dîvânu Lugâti’t-Türk’teki Manzum Parçalar (Tekin, 2017) 

Metin Aktarı 

Algıl ögüt mendin ogul erdem tile 

Boyda ulug bile bolup bilging ula 

Kelse kişi atma angar örter kül-e 

Bakkıl angar edgülükün azgın küle 

Tegme iwet ışka körüp turgıl ele 

Çakmak çakıp iwse kalı udnur yula 

 

(Ey) Oğul! Benden öğüt al ve erdem 

dileğinde bulun, (öyle ki) halk içinde 

büyük bilge olasın ve bilgini (herkese) 

yayasın. 

Senin yanına bir kimse gelirse (sakın) 

ona yanar kül atma; ona iyilikle ve 

gülümseyerek baç 

Hiçbir işe acele ile girişme,(önce) bir 

düşün ve yavaş ol; 

(nitekim, insan) çakmak çakarken acele 

ederse kandil söner. 

 

Tanrıya Övgü ve İhtiyarlık Üzerine (Tekin, 2017:156-159). 

Metin Aktarı 

İḏimni öger men 

Biligni yüger men 

Köngülni tüger men 

Erdem üze türlünür 

 

Yarattı yaşıl çeş 

Sawurdı ürüng kaş 

Tizildi Kara Kuş 

Tün kün üze yörgenür 

Rabbimi överim, 

bilgi ve hikmetleri toplar, yığarım, 

gönlümü ve nefsimi düğümlerim 

O (sadece) edep ve erdem üzerine dürülür 

ve katlanır. 

Tanrı firuze (gibi) yeşil (gökleri) yarattı, 

(bunun üzerine) bembeyaz yüzük taşları 

(gibi yıldızları) serpiştirdi. 

Kara Kuş (Jüpiter gezegeni) yıldızı (da 

bunlar arasında) dizildi ve yerini aldı. 
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DLT’teki manzumelerin içeriğinde 11. yüzyıla değin Türk hafızasına 

nakşolunmuş sosyal yaşamın izlerine avcılıktan konar-göçer düzene, konar-

göçer düzenden şehir yaşamına, Türk Tengrim inancından Buddhizm’e ve 

oradan İslâmiyet’e, cahillikten bilgeliğe, nefretten aşka, kıştan yaza, 

korkaklıktan bahadırlığa, savaştan barışa, doğumdan ölüme kadar türlü 

inanış, duyuş ve yaşayış biçimleri bulunmaktadır. Bu konuların sonraki 

dönem Türk edebiyatlarında sıkça kullanılması tesadüfî olmasa gerektir.  

Yesevî’den Yunus’a, Hacı Bektaş-ı Velî’den Kul Ubeydî’ye 

Yese’den Balkanlara kadar taşınan Türk şiir geleneğinin temsilcilerinin 

birbirlerinden haberdar olduklarını, benzer ve hatta aynı rediflerle tasavvufi 

şiirler ortaya koyduklarını görüyoruz (Kurnaz 2009): Yazımızın bu 

bölümünde üç sufinin aynı nakaratla söylediği hikmet ve ilahi örneklerini 

vereceğiz. Yesevî ve Yunus’un bu şiirleri bazı araştırmaların konusu 

olmuştur, biz bunlara Kul Ubeydî’yi de ekliyoruz: 

BANA SENİ GEREK SENİ  

İLAHİ (YUNUS EMRE)  

‘Işkun aldı benden beni 

Bana seni gerek seni 

Ben yanaram düni güni 

Bana seni gerek seni 

Ne varlığa sevinürem 

Ne yokluga yirinürem 

‘Işkunıla avınuram 

Bana seni gerek seni 

‘Işkun ‘âşıklar öldürür 

‘Işk denizine taldurur 

Tecellîyile toldurur 

Bana seni gerek seni 

‘Işkun zencîrini5 üzem6 

Delü7 olam8 taga düşem 

Sensin dün ü gün endîşem 

Bana seni gerek seni 

                                                             
5 şarâbından (Timurtaş, Yunus Emre Divanı, s. 153) 
6 İçem (Timurtaş, Yunus Emre Divanı, s. 153) 
7 Mecnûn (Timurtaş, Yunus Emre Divanı, s. 153) 
8 olup (Timurtaş, Yunus Emre Divanı, s. 153) 
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Eger beni öldüreler 

Külüm göğe savuralar 

Topragum anda çagura 

Bana seni gerek seni 

Sûfîlere sohbet gerek 

Ahîlere âhret gerek 

Mecnûnlara Leylâ gerek 

Bana seni gerek seni 

Ne Tamu'da yir eyledüm 

Ne Uçmak'da köşk bagladum 

Senün içün çok agladum 

Bana seni gerek seni9 

Cennet Cennet didükleri 

Bir ev ile bir kaç Hûrî 

İsteyene virgil anı 

Bana seni gerek seni10 

Yûsuf eger hayâlüni 

Düşde göreydi bir gice 

Terk ideyidi mülklerin 

Bana seni gerek seni11 

Yûnus çagururlar adum12 

Gün geçdükçe13 artar odum 

İki cihânda maksûdum 

Bana seni gerek seni (Tatçı 2020: 311; Timurtaş 1972:153 ). 

HİKMET 14 (AHMED-İ YESEVÎ)  

‘ışkıng kıldı şeydâ mini cümle ‘âlem bildi mini 

kayğum sin sin tüni küni minge sin ok kirek sin 

                                                             
9 Bu dörtlük Timurtaş neşrinde bulunmamaktadır. 
10 Bu dörtlük Timurtaş neşrinde bulunmamaktadır. 
11 Bu dörtlük Timurtaş neşrinde bulunmamaktadır. 
12 Yûnus’durur benüm adum (Timurtaş, Yunus Emre Divanı, s. 153) 
13 Geldükçe (Timurtaş, Yunus Emre Divanı, s. 153) 
14 Kemal Eraslan’ın faydalandığı yazma nüshalar:  

1.Türkiyat Enstitüsü yazmaları, no: 2497, 2. Ahmed Caferoğlu nüshası; 3. Emel Esin 
nüshası; 4. Manchester, The John Rylands University Library, no: 67; 5. İstanbul 
Üniversitesi Ktp. Türkçe yazmalar, no: 3898; 6. Millet Ktp. Ali Emirî, Manzum, no: 16; 7. 
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ta‘âla’llâh zihi ma‘nî sin yarattıng cism ü cânnı 

kullık kılsam tüni küni minge sin ok kirek sin 

közüm açdım sini kördüm kül köngülni singe birdim 

uruğlarım terkin kıldım minge sin ok kirek sin 

sözlesem min tilimde sin közlesem min közümde sin 

könglümde hem cânımda sin minge sin ok kirek sin 

fedâ bolsun singe cânım töker bolsang minim kanım 

min kulıng min sin sultânım minge sin ok kirek sin 

‘âlimlerge kitâb kirek sûfîlerge mescid kirek 

mecnûnlarğa leylâ kirek minge sin ok kirek sin 

ğafillerge dünyâ kirek ‘âkillerge ‘ukbâ kirek 

vâ‘izlerge minber kirek minge sin ok kirek sin 

‘âlem barı uçmak bolsa cümle hûrlar karşu kilse 

Allâh minge rûzı kılsa minge sin ok kirek sin 

uçmah kirem cevlân kılma ne hûrlarğa nazar kılam 

anı munı min ne kılam minge sin ok kirek sin 

hâce ahmeddür minim atım tüni küni yanar otım 

iki cihânda ümidim minge sin ok kirek sin (Eraslan 2000: 326) 

HİKMET 15 (KUL UBEYDÎ DİVANI)  

Yā Rabb sén-sén ilahım, méňe sén ok kérek-sén 

Hem püst ü hem penāhım, maňa sén ok kérek-sén 

Sén-sén méniň mābudum hem murād u maksūdum 

Yā vācibe’l-vücūdum méňe sén ok kérek-sén 

Gāfur-sén vü hem Kerīm ü hem ‘Ālīm ü hem Hakīm 

Hem Rahmān ü hem Rahīm, méňe sén ok kérek-sén 

Köňlümde sén yā Rahmān, tilimde sén her zemān 

Cānımda-sén cāvidān, méňe sén ok kérek-sén 

                                                             
Millet Ktp. Ali Emirî, Manzum, no: 17;  8.Konya, Mevlânâ Müzesi, no: 2583; 9. Konya, 

Mevlânâ Müzesi, no: 2460 
Basma nüshalar 
1.H. 1295, Kazan baskısı; 2. H. 1314 Taşkend baskısı; 3.  H. 1299 İstanbul baskısı 

15  Bu hikmet örneği Özbekistan Bilimler Akademisi El-Beruniy Şarkşünaslık Enstitüsü 
Kütüphanesi 8931 numarada kayıtlı Ubeydî Külliyatı Taşkent yazmasının 183a yaprağından 

alınmıştır.  
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Sénsiz devlet kérekmes, fāni ni‘met kérekmes 

Bākī cennet kérekmes, méňe sén ok kérek-sén 

Dīnī kérek cāhıdga, ‘ukbā kirek ‘ābidga 

Uçmak kirek zāhidga, méňe sén ok kérek-sén 

Méňe me’vā kérekmes, bil māsivā kérekmes 

Özge Mevlā kérekmes, méňe sén ok kérek-sén 

Kul ‘Ubeydī Kur’ān okup aytur beyānda 

Bildim ikki cihānda méňe sén ok kérek-sén 

(Seyhan Alışık 2009: 263) 

Sonuç  

Bu çalışmada Türk Dünyası manevî mimarları ve aktabu’l-kutupları 

olan Hâce Ahmed-i Yesevî. Hacı Bektaş-ı Velî ve Yunus Emre merkeze 

alınmak üzere asırlar içerisinde dil kültür ve inanç sistemimizin kökleri farklı 

coğrafya ve zaman dilimlerinden örneklendirilerek ortaya konulmuştur. Bu 

sufiler, Türkçenin ilmik ilmik dokunarak günümüze kadar ulaşmasının da 

yolunu açan öncü şahsiyetlerdir. Onların yolundan giden sufiler din dili/inanç 

aktarısı olarak yarattıkları manzum ve mensur sufi edebiyat külliyatı ile adeta 

Türkçenin ses bayrağı olmuşlardır. Yesevî’yi Yunus’u ve diğer fikir ve inanç 

mimarlarımızı bütüncül bir bakış açısıyla tanımak ve yeniden hatırlamak, 

geçmişle gelecek arsındaki bağların doğru temeller üzerine kurulması 

açısından önem teşkil etmektedir. 
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HALVETİYYE-ŞABANİYYE POSTNİŞİNLERİNDEN 

MANEVİ BİR ŞAHSİYET: ŞEYH SALİH EFENDİ VE 

MENKIBEVİ HAYATI 

Ayşe Nur SIR DÜNDAR* 

GİRİŞ  

Fuad Köprülü, tarihe mâl olmuş şahsiyetler için: “Halkın 

muhayyilesi üzerinde kuvvetli izler bırakan her şahsiyet, hatta daha hayatında 

iken menkıbesinin teşekkül ettiğini görür. O menkıbeler, uzun asırlar 

boyunca bir nesilden öteki nesle geçerken daima büyür, büyür ve nihayet o 

şahsiyetin hakiki simasını tayin edebilmek çok güçleşir.” (Köprülü, 1993: 27) 

der. Bu ifadeye istinaden kültürel bir kıymete haiz kişilerin portresini çizmek 

hatta bunu sosyal vicdanın yarattığı hayali şekillerden gerçek olanları 

ayırarak yapmak oldukça zordur. Bağlı olduğu yolu her yönü ile temsil eden 

bu şahısların gerçek kimliği, birçok yönüyle dile getirilemediği gibi yaşantısı, 

hayat felsefesi, düşünce yapısı da bütün çıplaklığıyla ortaya konulamamıştır. 

Bunun en temel sebebi, bu şahısların hayatını, tasavvufî duyuş ve 

düşünüşlerini toplumun ve bireylerin görmek istediği çizgide nakletmek, asıl 

çizgilerinden uzaklaştırarak istenileni onlara nakşetmekten kaynaklanır. Bu 

durumda tarihî ve manevi kimliği olan bu değerleri, hayatına ve şahsiyetine 

ait asıl çizgileri tamamen kaybolmadan kayıt altına almak gereklidir.  

Menkıbe Kelimes i Hakkında Genel Bilg iler  

Menkıbe, Arapça nekabe “isabet etmek, bir şeyden bahiste bulunmak 

yahut haber vermek” kökünden türer. Sözlük anlamı itibarıyla kelime, 

“dağdan geçen yol” demektir, fakat istiare yoluyla güzel davranışlar için 

* Doç. Dr., Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 

Bölümü. aysenur.sir@dpu.edu.tr. 



Ayşe Nur SIR DÜNDAR 

 592 

kullanılmıştır (Râğıb el-İsfehânî, 2007: 37). Devellioğlu kelimenin anlamını, 

“çoğu tanınmış veya tarihe geçmiş kimselerin ahvâline durumuna ait fıkralar, 

hikâyeler” (2005: 785) olarak verir. Türkçe Sözlük’te kelime; “din 

büyüklerinin veya tarihe geçmiş ünlü kimselerin yaşamları ve olağanüstü 

davranışlarıyla ilgili hikâye” (1998: 1553) şeklinde tanımlanır. Terim olarak 

kelime, “tarih sonrası geçmişte veya yakın geçmişte meydana gelen 

(olağanüstü olaylar içerse de) gerçek kişileri konu alan ve gerçek mekânlarda 

geçen, bu nedenle de anlatan ve dinleyen kişilerce inanılan ve geleneksel bir 

anlatım tarzı” anlamında kullanılır. Bununla birlikte menkıbe, birçok 

araştırmacı tarafından da çeşitli şekillerde tanımlanmıştır. Ocak, “IX. 

yüzyıldan başlayarak velilere atfedilen olağanüstü olaylardan bahseden kısa 

anlatılar” (Ocak, 1992: 36); Güzel, “tarikat kurucuları, dinî ve millî 

şahsiyetlerin yaşamları ve olağanüstü hâlleri üzerine kurulu yarı kutsal 

metinler” (2006: 121) olduğunu belirtir.  

Menkıbe, İslam dünyasında tasavvufun yaygınlık kazanmasıyla 

sofilerin hikmetli sözlerini ve örnek alınacak faziletli davranışlarını ifade 

etmek için kullanılmıştır (Güzel, 2004: 112). IX. yüzyıldan itibaren de pek 

yaygın olmamakla beraber “sofilerin izhar ettikleri harikulade olaylar demek 

olan kerametleri nakleden küçük hikâyeler” manasında kullanılmaya 

başlanmıştır. Bu bağlamda keramet kelimesinin çoğulu olan keramatın da 

menakıb yerine zaman zaman kullanıldığı görülür (Ocak, 2010: 27). XIII. 

yüzyıldan itibaren tek bir veli hakkındaki menkıbeleri içeren ve adına 

“menakıb”, “menakıbname”, bazen de “velayetname” denilen müstakil 

eserler doğmuştur. Arapça, Farsça veya Türkçe yazılan bu eserler, İslam 

dünyasının her tarafında okunur olmuştur (Ocak, 1983: 1). Mevlevilik, 

Kadirilik, Rıfailik, Vefailik ve benzeri tarikat çevrelerinde ün salmış tarikat 

pirlerinin anlatıldığı bu eserlerde, onların kerametlerinden bahsedildiği için 

de halk arasında menkıbe mefhumu, kerametle aynı manada kullanılmıştır 

(Ceyhan ve Koyuncu, 2017: 2).  

Menkıbelerin Türk Kültüründe Yeri ve Önemi  

Manevi ve tarihî kimliğe sahip abidevi şahsiyetler; yaşantıları, hâl, 

hareket ve davranışlarıyla yaşadıkları toplumlara örnek olmuş; millî ve 

manevi değerlerin yaşatılması ve yayılmasında da toplumları önemli 

derecede etkilemiştir. Veli olarak adlandırılan bu yüce şahsiyetler, müntesibi 

oldukları yolda bağlılarına manevi eğitim vererek irşat görevini yerine 

getirmiş; edindikleri birikimlerle ulaştıkları makamlarda çeşitli vazifeler 
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üstlenmiş, kimi zaman sözleri kimi zaman davranışları ile olağanüstü 

durumlar sergilemişlerdir. Bu durumlar, çevresindeki tanık olanlar tarafından 

harikuladeliklerle bezenerek yazılı veya sözlü olarak aktarılmıştır. Tüm bu 

aktarılanlar, Türk Edebiyatında menkıbe türü olarak yerini almıştır. 

Tasavvuf eğitiminin önemli kaynakları kabul edilen menkıbeler, 

edebî değerlerinin yanı sıra dönemin sosyal, ekonomik, siyasi ve kültürel 

yapısına dair önemli bilgileri içerir. Geçmişten günümüze ulaşmış bu 

menkıbelerin çoğunda, her çağda geçerliliğini koruyan yüksek ahlakın 

örnekleri bulunur. Bu nedenle menkıbelerin insanın alçakgönüllülük, 

hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma gibi erdemlerle bezenmesine yönelik 

aktarımların yapılmasında önemli rolleri olmuştur.  

Edebî ve estetik değere sahip ancak üslup kaygısından uzak olarak 

anlatılan menkıbeler, işlevi bakımından da sosyal hayatımızda önem arz 

etmektedir; çünkü Anadolu’da birçok aile çocuk eğitiminde öncelikle 

peygamberlerin sonra velilerin çocukluk hayatlarını evlatlarına rol model 

olarak aktarmış, böylece onların örnek alınmasını sağlamaya çalışmıştır. Bu 

bağlamda menkıbelerin yer verildiği menakıbnameler defalarca basılmış, 

büyüklerden kalma dil yadigârları olarak ailelerin akşam toplantılarında 

okunan eserleri hâline gelmiştir. Bu amaçla Halvetiyye-Şabaniyye yolunun 

manevi önderlerinden Şeyh Salih Efendi’nin menkıbevi hayatı etrafında 

oluşan kerametlerini derlemeye çalıştık.1  

Şeyh Salih Efendi’nin Hayatı   

Şeyh Salih Efendi, 1220/1805 tarihinde Kütahya merkezde 

doğmuştur (Uzunçarşılı, 1932: 264). Asıl adı Mehmet Salih’tir (Güner, 1964: 

84). Ataları, Oğuz boylarının Üçoklar Dağhan Oğullarının Eymür boyundan 

gelen bir uç beyliği ailesindendir. Eskişehir’in Eğmir Çiftliği, aileye beylik 

olarak verilmiştir. Babası, Kütahya eşrafından Hacı Halil Ağa’dır. O 

dönemde aile geçimini tarım ve ticaretle temin etmekte; Çavuşçiftliği 

köyünde arazileri ve ortakçıları da bulunmaktaydı (Uygun, 2017: 39-45). 

Bugün Kütahya’da yaşamakta olan Eğmir ailesi, Şeyh Salih Efendi’nin 

soyunun devamını oluşturmaktadır. Ailenin kullandığı soyadı da bu boyun 

adından gelmektedir.  

                                                             
1 Bu çalışmanın alan araştırması sürecinde görüşülen kişiler, verdikleri bilgilerin bilimsel 

amaçlarla paylaşılmasını onaylamış, kişisel verilerinin paylaşılmasını ise onaylamamıştır. 
Derlenen veriler arşivimizde korunmaktadır. Çalışma içinde kaynak kişilerden yapılan 
doğrudan alıntılar, kaynak kişiler “KK” ile gösterilmiştir. 
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Şeyh Salih Efendi, gençlik yıllarında ailenin sahip olduğu 

Çavuşçiftliği’nin işleriyle meşgul olmuştur. Eğlenceye düşkün bir genç 

olması sebebiyle de hayatı “harabat” olarak nitelendirilmiştir. Allah 

sevgisinin gönlüne düşmesi ve kendinde manevi boşluğu hissetmesi, onun 

hayatının dönüm noktası olmuştur. Kabuğuna sığmayan bir cevher 

coşkusuyla derviş olmak istemiştir. Kendisine manevi eğitiminde rehber 

olacak bir kâmil mürşit bulma arzusuyla yollara düşmüştür. Hatta Şam’a 

kadar gitmiştir. Bu arayışın neticesinde o günlerde ününü duyduğu Bolu iline 

bağlı Gerede’de irşat faaliyetlerinde bulunan Halvetiyye-Şabaniyye yolunun 

şeyhlerinden Hacı Halil Efendi’yi ziyarete gitmiştir. II. Mahmud’un da 

mürşidi olduğu söylenilen bu zat, “Geredeli Aziz” namıyla da bilinmektedir 

(Dumlu, 2010: 403).  

Şeyh Salih Efendi, Geredeli Aziz’e bağlanarak buradaki Halveti 

tekkesinde halvete girmiş; erbain çıkarmıştır. Bir müddet tekkede kalarak 

şeyhinin hizmetinde bulunmuş, onun rahlesinde eğitim görmüştür. Daha 

sonra şeyhinden aldığı icazetle memleketi Kütahya’ya avdet etmiştir. 1854 

yılında evinin bir kısmını vakfederek on beş odalı halvethane ve mescitten 

müteşekkil Mesudiye Tekkesini inşa ettirmiştir. Balıklı Caddesi üzerindeki 

Mollabey Camii bitişiğinde bulunan bu tekkede şeyhinden aldığı icazetle 

yüzlerce kişiyi irşat etmiştir. Çok büyük bir çiftliğe ve genişçe topraklara 

sahip olan Şeyh Salih Efendi, bütün maddi imkânlarını dervişleri için 

harcamıştır. Mesudiye Vakfı’nı kurmuştur. Fakat bu vakıf cumhuriyet 

döneminde lağvedilmiştir (KK).  

Şeyh Salih Efendi’nin vefat tarihi ile ilgili olarak ihtilaf vardır. Bu 

hususta iki farklı tarih zikredilmektedir. Uzunçarşılı, 1295 Recep/1878 

Temmuz tarihinde (1932: 264); Güner, 1299/1882 yılında (1964: 85) vefat 

ettiğini belirtir. Güner, Şeyh Salih Efendi’nin vefatından sonra irşat görevini 

devam ettirmek üzere Evkaf Müdürü Abdullah Şefik Efendi’nin huzurunda 

Mehmet ve Halil adlı oğullarının sınava tabi tutulduğuna, Mehmet Efendi’nin 

bu sınavda başarılı bulunduğuna, sınavla ilgili bilgilerin de “mahkeme kaydı 

49 numaralı defterde kayıtlı olduğuna işaret eder (1964: 85). Bu kayda göre 

vefat tarihinin 1299/1882 yılı olma ihtimali yüksektir. Bu ihtimali dikkate 

alan Altun, Şeyh Salih Efendi’nin vefat tarihini 1882 yılı olarak kaydetmiştir 

(1982-1983: 356).  
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Şeyh Salih Efendi vefatından sonra tekkesinin caddeye doğru bakan 

tarafındaki halvethanesine defnedilmiştir. Vefatına kime ait olduğu 

bilinmeyen şu beyitle tarih düşürülmüştür: 

Geldi dü çeşm-i sirişkimle bahâ târih-i tâm  

Hâk dedi Sâlih Efendi kıldı bu sâl irtihâl (Uzunçarşılı, 1932: 264). 

Şeyh Salih Efendi’nin vefatından sonra Halvetiyye-Şabaniyye’nin 

bir kolu, oğlu Şeyh Mehmet Efendi onun vefatıyla da hafidi Şeyh Bekir 

Efendi ile devam etmiştir (Güner, 1964: 85). Tekkelerin kapatılmasıyla bu 

kol kendini sırlamıştır. Diğer kolu, Söğütlü Hacı Osman Efendi, Çaltılı İsmail 

Hakkı Efendi, Eskişehirli Sadık Efendi, Uşaklı Yamalızade Hacı Ali Rıza 

Efendi, Uşaklı Yakupzade Mustafa Özyürek Efendi, Kütahyalı Hoca Hafız 

Mehmet Dumlu Efendi ile günümüze kadar devam etmiştir (Dumlu, 2010: 

229-230).  

Şeyh Salih Efendi Türbes i  

Kütahya’nın Pirler Mahallesi Balıklı Caddesi’nde bulunan türbe, 

Şeyh Salih Efendi’nin adına istinaden “Şeyh Salih Efendi Türbesi” olarak 

adlandırılır. Şeyh Salih Efendi Tekkesi’nin cami hâline getirilmiş bölümünün 

ibadet mekânının doğu cephesinde bulunur. Giriş, Mesudiye Camii’ne bitişik 

dar bir aralıktaki küçük bir kapıdan sağlanır. Kesme taştan yapılan türbe, 

kareye yakın bir dikdörtgen üzerine oturtulmuş kâgir bir yapıdır (Aday, 2013: 

554). Üstü, küçük yumurta şeklinde bir kubbe ve çatı ile tamamlanmıştır. 

2008 yılında restore edilen türbenin iç bölümlerindeki yazılar, hattat İsmail 

İslamoğlu tarafından yazılmıştır. 2018 yılında Kütahya Vakıflar 

Müdürlüğünün denetiminde yapılan restorasyon çalışması sonucunda 

üstündeki çatı kaldırılmış, kubbe ortaya çıkartılmıştır (bk. Resim 2, 3, 4).  

Türbenin Balıklı Caddesi’ne bakan cephesi, üçgen alınlıklar 

oluşturan kademeli kornişler, Bursa kemeri biçimi yüzeyde nişler, silmeli 

yuvarlak kemerler ve ince detaylı demir şebekelerle eklektik bir mimari 

üslubu yansıtmaktadır. Buna karşılık, çok küçük olan yapının içine, batıdaki 

dar kapıdan girilince geleneksel bir örtü ve plan şemasıyla karşılaşılır. 

Ortadaki küçük kubbe, iki yana doğru beşik tonozlarla uzatılmıştır (bk. 

Resim 5). Geniş lâhit, bir-iki nişin yer aldığı bütün iç mekânı kaplamaktadır 

(Altun, 1982-1983: 356). Türbe içerisinde duvara asılı bulunan iki mermer 

kitabe mevcuttur (bk. Resim 6). Bu kitabeler, Halvetiyye-Şabaniyye yolunun 
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şeyhlerinden Kütahyalı Hoca Hafız Mehmet Dumlu Efendi’nin mermer 

üzerine yazdırdığı Uşaklı Mustafa Özyürek Efendi’ye ait nutk-ı şeriflerdir: 

I. Kitabedeki Nutk-ı Şerif 

Bende-i Şa'bân-ı Velî ‘ârifibillah idi 

Kalb-i şerîfi anın sonsuz bir deryâ idi  

Kerâmâtı vasfa gelmez cümlece ayân idi 

Âşıkâna feyz saçar himmeti vâlâ idi 

Her umûrda salâh ister öyle bir Şeyh Sâlih idi (Dumlu, 2010: 405). 

 

II. Kitabedeki Nutk-ı Şerif 

Ey zâir sen ki bunda gelip duâ edersin  

Sadâkatle Hakk'a boyun eğersin  

Sanma bundan melûl mahzûn dönersin  

Murâdların hâsıl olup ağlar iken gülersin  

Girip fîrdevs-i a’lâya cemâli seyredersin  

Âkıbet kevseri Şeyh Sâlih elinden içersin (Dumlu, 2010: 406).  

Türbenin iç kısmında Şeyh Salih Efendi’nin altın işlemeli örtü ile 

kaplı sandukası bulunmaktadır. Sandukanın baş kısmında Şeyh Salih 

Efendi’nin reşadat makamını simgeleyen Halvetiyye-Şabaniyye tac-ı şerifi 

yer alır. Bu tac-ı şerifin kamâmesi (zemini) siyah, amâmesi (zemin 

üzerindeki kuşağı) beyazdır. Kamâme bâtını ve hakikatı, amâme zahiri ve 

şeriati simgeler. Ayrıca tac-ı şerifteki yedi adet siyah halka manevi süluktaki 

yedi esmanın tamamlandığına, beyaz kuşaklar ise ne kadar halkayı geçerse 

salikin manevi âlemde o kadar yükseldiğini gösterir.  

Türbenin hemen sol yanında moloz taştan ve yer yer ahşabın 

kullanıldığı kâgir bir mescit bulunmaktadır. Burada Şeyh Salih Efendi’nin 

oğlu Şeyh Mehmet Efendi’nin sandukası mevcuttur. Mescidin bahçesinde 

Şeyh Mehmet Efendi’nin eşi Fadik Hanım ve kızı Urkuç Hanım’ın kabri 

vardır. Türbenin sağ tarafında beşinci kuşaktan torunu Salih Servet Eğmir’in 

dükkânı bulunmaktadır.  

Manevi Kimliğ i  

Şeyh Salih Efendi, XIX. yüzyılda Kütahya’da yaşamış olan bir 

tasavvuf ehlidir. Kültür tarihimizde, tasavvuf ilminin inceliklerine vâkıf bir 
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tarikat ulusu olarak bilinir. Halvetiyye-Şabaniyye yolunun manevi rehberi ve 

önderlerindendir. Geredeli Hacı Halil Efendi’nin rahlesinde eğitim 

görmüştür. Gerede’de Halveti dergâhına kapılanıp erbain çıkardıktan ve bir 

müddet şeyhinin hizmetinde bulunduktan sonra memleketi Kütahya’ya halife 

olarak dönmüştür. Burada evinin bulunduğu arazi üstünde inşa ettirdiği 

Mesudiye Tekkesi’nde2 halkın irşadıyla meşgul olmuştur. Şeyhi, Hacı Halil 

Efendi’nin vefatından sonra da kendisine verilen hilafet görevini bağlı 

olduğu yolun postnişini olarak devam ettirmiştir.  

Şeyh Salih Efendi, sosyal düzeni ve ahengi sağlamada oldukça etkili 

celalî meşrebe sahip bir zattır. Halvetiyye-Şabaniyye yolunun manevi 

önderleri için on mürşid-i kâmilin dokuzunun celalli olduğu, birinin Allah’ın 

cemal sıfatını taşıdığı söylenir (KK). Bağlı olduğu yolun yetkin kişilerince 

manevi yolculuğunda pir makamına kadar yükseldiği rivayet edilir (KK). 

Bununla ilgili olarak türbesinde sanduka üzerindeki tac-ı şerifi delil olarak 

gösterilir. Tacın amâmesinin beyaz kuşak olması, onun burada işaret edilen 

yedi halkayı geçtiğini dolayısıyla en yüksek mertebe olan pir makamına 

ulaştığını ifade eder. Bu mertebe yani pir makamı, kendi tarikatını kurma 

mertebesidir, fakat Şeyh Salih Efendi, yeni bir kol açmamış; Halveti-

Şabaniyye kolunun erkân ve usulünü devam ettirerek irşat görevini 

sürdürmüştür.  

Şeyh Salih Efendi, dinî-tasavvufî sohbetlerindeki derinlik ve ayetlere 

yaptığı ayrıntılı tefsir ile Kütahya ulemasının dikkatini çekmiştir. Ümmi bir 

şeyh olduğu, bu sebeple kendisinden fazlaca keramet görüldüğü nakledilir. 

Halk arasında kerametleriyle tanınmıştır. Onun kerametlerinin açık, herkesçe 

bilinir olması yukarıda zikredilen kitabelerdeki nutk-ı şeriflerde dile 

getirilmiştir.  

Şeyh Salih Efendi’nin Kerametleri  

Turuk-ı âliyyede keramet ve kerametin izharı ile ilgili şu görüş 

nakledilir: “Kimi evliya vardır kerametleri herkes tarafından görünür ve 

bilinir kimi evliya vardır kerametlerini sadece bir grup görür ve bilir, kimi 

evliya da vardır kerametlerini kendisi bile bilemez.” (KK). Şeyh Salih Efendi, 

                                                             
2 Şeyh Salih Efendi Tekkesi olarak bilinen Mesudiye Tekkesi, son şeyhinin Şeyh Bekir Efendi 

olması hasebiyle halk arasında “Şeyh Bekir Efendi Tekkesi” şeklinde adlandırılmaktadır. 

Bugün Şeyh Salih Efendi Tekkesi’nden sadece mescit ve türbeden müteşekkil iki bina 
bulunmaktadır. Mescit, Kütahya’da ayakta kalabilen geç devir tekke mescitlerinden biridir. 
Türbe ise, Şeyh Salih Efendi’nin merkadının bulunduğu tek katlı bir mekândır.  
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kerametleri herkes tarafından görünen ve bilinen bir velidir. Tasavvuf 

terbiyesi aldıktan sonra kendisinden pek çok keramet görülmüştür. Bu 

konuda Halvetiyye yolunun büyükleri şöyle der: “Keramet, yolun devamı için 

lazımdır. Hangi velide “el-Kerim” ismi tecelli ederse keramet ortaya çıkar. 

Falan velinin kerameti denilse de bu bizzat Hakk’ın “el-Kerim” isminin 

tecellisidir.” (KK).  

Şeyh Salih Efendi’nin menkıbevi hayatını ve manevi kimliğini 

şekillendiren pek çok kerameti olduğu söylenir. Bunlardan dokuzu 

Halvetiyye-Şabaniyye yolunun manevi önderlerinden Hoca Hafız Mehmet 

Dumlu Efendi’den, beşi Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli 

öğretim üyesi Mehmet Nuri Uygun Hoca’dan, ikisi Şeyh Salih Efendi’nin 

dördüncü kuşak aile fertlerinden Sebahat Eğmir Hanımefendi’den 

derlenmiştir.  

1.  Kütahyalı  Hoca Hafız Mehmet Dumlu Hoca 

Efendi’den Derlenen Kerametler  

Hoca Hafız Mehmet Dumlu Efendi’den 2003 yılında derlediğimiz 

menkıbeler şu başlıklarla sıralanmıştır: Ayaklarından Sürükleyin, Reşadet 

Tacı, Merkez-i Şam’a Tayin Ettim, Oğluna Tembih Et, Bir Daha Senin İki 

Ayağını Bir Pabuca Sokmasın, Gayrimüslim Olmazsa Ne Olursa Olsun, Ben 

Arapçayı O Hak lisanını Bilir, Derviş İsterseniz Bir Fakir Var, Nal İzleri, 

Altın İşlemeli Örtü.  

Ayaklarından Sürükleyin  

Şeyh Salih Efendi, yaşantısını zevk ve sefa içinde geçirirken bir gün 

gönlüne ilahi aşkın bir kıvılcımı düşer. Cezbeye gelir. Aşk ve şevkle 

Anadolu’nun dört bucağında kendisini irşat edecek kâmil bir mürşit arar. 

Hatta yolu Şam’a kadar uzanır. Ancak arzu ettiği gibi bir mürşit bulamaz. 

Nihayet bir gün Gerede’de büyük bir zat olduğunu işitir. Bu zatın huzuruna 

varmak üzere Kütahya’dan Gerede’ye gider. Hacı Halil Efendi’nin 

talebelerini yetiştirdiği dergâha varır. Burada aradığı kâmil mürşidin o 

olduğunu görür. O gün Şeyh Efendi’nin müntesibi olduğu Halvetiye-

Şabaniyye tarikatına intisap etmek ister. Şeyh Efendi, dergâha gelip buraya 

yüz süren bu pervasız yiğidin manevi yeteneğinin farkındadır. Bu sebeple 

onu dergâha kabul eder.  

Şeyh Salih Efendi, biat ettiği gün kendisine halvete girmesi 

emredilir. Çünkü Halveti tarikinin teamül ve usulünde derviş, şeyhinin 
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tevhid-i tedrisatına girdiği gün erbain çıkarmak üzere halvete alınır. Bu usul 

gereğince Şeyh Salih Efendi’yi de halvete alırlar. Şeyh Salih Efendi, birkaç 

gün halvethanede kalır, ancak daha fazla burada kalmaya tahammül edemez. 

Sonunda halvethaneden çıkarak birlikte yolculuk yaptığı seyisine: “Atları 

hazırla, burası bize göre değil. Buradan hemen gidelim.” diye seslenir. Seyis, 

atları hazırlar. Yola çıkmak üzere atlara binerler. Giderken dergâhın 

avlusunda Şeyh Salih Efendi’nin bindiği at dellenir, onu üzerinden atar, sonra 

da tepeler. Bu gürültüyü duyan dervişler, dergâhın avlusuna çıkar ve Şeyh 

Salih Efendi’yi atın ayakları altından çekip alırlar. Şeyh Hacı Halil Efendi de, 

dervişlerine bu gürültünün sebebini sorar. Şeyh Efendi’nin huzuruna çıkan 

dervişlerden biri: “Efendi Hazretleri, birkaç gün önce dergâha gelen 

Kütahyalı derviş atına binip gidiyordu. At dellendi ve üzerinden kendisini 

attı.” der. Bu cevap üzerine Geredeli Aziz: “Bu densizi ayaklarından çekin, 

sürükleyin ve halvete taşıyın!” emrini verir. Şeyh Salih Efendi, bu hâdiseden 

sonra dergâhta kırk gün halvet çıkarır. Halvetten çıkacağı gün merasim 

yapılır.  

Halvetiyye-Şabaniyye tarikinin usul ve erkânına göre derviş, şeyh 

efendinin eşliğinde cuma günü ilahiler söylenilerek coşkulu bir merasimle 

halvetten çıkarılır. Halvetteki dervişin yüzü peçelidir. Kırk gün hücre 

şeklinde karanlık bir odada halvet çıkardığı için halvetteki dervişin 

gözlerinde seyâlan-ı elektrik birikir. Biriken elektrik de, dervişin bir bakışı 

ile boğayı bile düşürebileceği cereyan şiddetindedir.  

Şeyh Salih Efendi, bu usule göre cuma günü Şeyh Hacı Halil 

Efendi’nin eşliğinde halvetten merasimle çıkarılır. Cemaat, cuma 

namazındadır. Müezzin, iç ezanı okumaktadır. Bu sırada Şeyh Salih Efendi, 

peçesini çekip müezzine bakar. Müezzin de ondaki cereyanın tesiriyle yere 

düşer. Bunun üzerine dervişlerden biri, peçeyi hemen Şeyh Salih Efendi’nin 

yüzüne takar (KK). 

Reşadet Tacı  

Şeyh Salih Efendi, tarikata intisap ettikten sonra şeyhinin manevi 

eğitimiyle kısa zamanda çok mesafeler kat eder ve manevi makamlara 

yükselir. Kendisine hilafet yetkisi verilir. Şeyh Efendi’nin izniyle 

Gerede’den memleketi Kütahya’ya döner ve burada halkın irşadıyla meşgul 

olur. Kurban ve Ramazan bayramları olmak üzere yılda iki sefer de şeyhi 

Hacı Halil Efendi’yi ziyaret etmek için Gerede’ye gider. Kendisinin ilahî 
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teveccühlerine mazhar olur. Seneler böyle geçip gider. Her geçen gün Şeyh 

Salih Efendi’nin manevi olgunluğu artar.  

Bir akşam dergâhta dervişan, Şeyh Salih Efendi’nin başında hilafet 

tacını değil de irşat tacını görür ve bu duruma şaşırır. Zira halifelerin tacının 

kamâmesinin beyaz, amâmesinin siyah, mürşid-i kâmilin tacının 

kamâmesinin siyah, amâmesinin beyaz olduğu bilinmektedir. Halifelerin tacı 

ile mürşid-i kâmilin tacı arasındaki farklılığı bilen dervişan: “Efendi 

Hazretleri, bizim şeyhimiz Şeyh Hacı Halil Efendi Hazretleri’dir. Görüyoruz 

ki bugün sizin başınızda reşadet tacı vardır.” derler. Şeyh Salih Efendi, onlara 

tebessümle: “Yarın anlaşılır.” diye cevap verir. Dervişanın o soruyu 

sordukları o gün Geredeli Aziz Hakk’a yürümüştür. Birkaç gün sonra Şeyh 

Hacı Halil Efendi’nin oğlu ile dervişandan birkaçı Gerede’den Kütahya’ya 

gelir. Şeyh Salih Efendi’nin dergâhına varır. Edeple şeyh efendinin huzuruna 

çıkarak: “Efendi Hazretleri, babam Hacı Halil Efendi, Hakk’a yürüdü. 

Emanetin size intikal ettiğini söyledi.” der (KK). 

Merkez- i Şam’a Tayin Ett im  

Şeyh Salih Efendi’nin müritleri arasında devlet ricalinden olanlar da 

vardır. Bunlardan biri, Kütahyalı Hacı Ali Paşa’dır (Uzunçarşılı, 1932: 218-

219). Saraydaki bir tebeddülat neticesinde Maliye Nazırlığı’ndan tenzil-i 

rütbe ile Şam civarında küçük bir kasabaya kaymakam tayin edilir. Bu emir 

kendisine tebliğ edildiği zaman hazırlıklarını tamamlar, şeyhinin hayır 

duasını alıp onunla vedalaşmak üzere İstanbul’dan Kütahya’ya gelir. Şeyh 

Salih Efendi’nin huzuruna varır: “Efendi Hazretleri, fakiri maliye 

nazırlığından tenzil-i rütbe ile Şam civarında küçük bir kasabaya kaymakam 

tayin ettiler, ne buyurursunuz?” diye sorar. Şeyh Salih Efendi, bu duruma 

celallenerek: “Olmaz, öyle şey! Merkez-i Şam’a vali tayin ettim. Git göreve 

başla!” diye buyurur. Ali Paşa, teslimiyet ve samimiyetle: “Eyvallah 

efendim!” deyip şeyhinin huzurundan ayrılır ve Şam’a gitmek üzere yola 

çıkar. Bu sırada bir görevli de Osmanlı sarayından yola çıkmıştır. Ali Paşa’ya 

yetişmek için atını dörtnala sürmektedir. Nihayet Adana civarında iken 

kendisini yakalar: “Efendim, görev yerinizde bir yanlışlık yapılmış. Siz, Şam 

civarındaki bir kasabaya kaymakam değil; merkez-i Şam’a vali tayin 

edildiniz.” diyerek yeni tebligatı kendisine verir. Bunun üzerine Ali Paşa: 

“Ben, bu emri zaten daha evvel tebellüğ ettim. Azizim Şeyh Salih Efendi’nin 

emridir. Ondan aldığım emir ve izinle yola çıktım.” der.  
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Ali Paşa, Şam’da görevine başlar. Valilik makamında ilk ayını 

tamamladığı gün maaşının tamamını oğlu Abdurrahman Nureddin Bey’e 3 

vererek: “Oğlum Nureddin, al şu parayı Kütahya’ya Şeyh Salih Efendi’nin 

dergâhına gönder! Dergâhın, dervişanın ihtiyaçları için kullanılsın.” buyurur. 

Abdurrahman Nureddin Paşa: “Baba, biz parmağımızı bile yalamadık.” 

deyince de Ali Paşa oğluna sert bir tavırla: “Şeyh Salih Efendi’nin himmeti 

olmasaydı Şam civarında küçük bir kasabaya kaymakam tayin edilecektik. 

Şu anda Şam valisiyiz.” diye oğluna çıkışır. Abdurrahman Nureddin Paşa, 

boynunu büker ve babasının aldığı ilk maaşı Kütahya’daki dergâha gönderir 

(KK). 

Oğluna Tembih Et,  Bir Daha Senin İki Ayağını Bir 

Pabuca Sokmasın!  

Bir gün yaşlı bir kadın, endişeli bir şekilde dergâhın önünde bir ileri 

bir geri gezinir durur. Kadın, pek düşünceli ve endişelidir. Üstelik çaresizliği 

de her hâlinden bellidir. Oğluyla birlikte yaşayan bu fakir ve garip 

kadıncağızın çaresizliği, oğlunun o günkü düşüncesizce davranışındandır. 

Oğlan, Kütahya’nın diğer gençleri gibi yârenleriyle yemekli gezek gezmekte4 

ve haftada bir gün arkadaşlarıyla beraber olmaktadır. O hafta gezeğin sırası, 

bu oğlana gelir. Ancak oğlan daha önce annesine gezeğin sırasının kendisine 

geldiğine haber vermeyi unutur. Gezeğin olacağı gün, sabahleyin kalktığında 

sıranın kendisinde olduğunu birden hatırlar ve annesine seslenerek: “Anam, 

garip anam! Akşam gezek bizde. Arkadaşlarım gelecek. Bugün senin için pek 

yoğun bir gün olacak. Yemekler hazırlanacak. Güveçler, su börekleri, 

sarmalar, baklavalar yapılacak.” der. 

Oğlan, bunları demesine der de kadın, bir anda bunları duyunca 

afallar. Oğlunun sözleri yüreğine oturur. Varlığı da olmadığından üzüntü 

içinde ne yapacağını bilemez. Bir taraftan oğlunun yârenleri yanında mahcup 

olmasını istemezken bir taraftan da akşama kadarki bu kısa zaman diliminde 

akşama nasıl hazırlanacağını derin derin düşünmeye başlar. Elde avuçta bir 

kuruş bile yoktur. Derken kadının aklına Şeyh Salih Efendi’nin huzuruna 

çıkma ve ondan yardım talep etme düşüncesi gelir. Bu düşünceyle hışımla 

evden çıkar, ancak bir türlü kendinde tekkeye girecek cesareti bulamaz. 

Tekkenin önünde bir ileri bir geri telaşlı telaşlı yürümeye başlar.  

                                                             
3 Abdurrahman Nureddin Paşa hakkı bilgi için (bk. Uzunçarşılı, 1932: 210).  
4 Gezek gezmek tabiri, Kütahya’ya ait yöresel bir tabirdir. Gün yapmak anlamında kullanılır.  



Ayşe Nur SIR DÜNDAR 

 602 

Şeyh Salih Efendi, tekkenin önündeki bu kadıncağızın telaşını ve 

düşünceli hâlini görür. Kadına seslenir: “Hatun, gel buraya! Sakın ola ki 

oğlunu mahcup etme. Yanına iki yardımcı bul, akşama kadar sana yardım 

etsinler ve yemekleri yetiştir. Oğluna da tembih et. Bir daha senin iki ayağını 

bir pabuca sokmasın.” der sonra da bir avuç akçeyi kendisine verir. Kadın, 

sevincinden ne diyeceğini bilemez. Minnet dolu gözlerle tekkenin önünden 

uzaklaşır. Hemen o akçelerle akşam yapacağı yemekler için gerekli 

malzemeyi alır. Bir iki konu komşu çağırıp akşam yemeklerini yetiştirir. 

Böylece oğlunu da mahcubiyetten kurtarır (KK). 

Gayrimüslim Olmazsa Ne Olursa Olsun  

XIX. yüzyılda Kütahya’da Yenimahalle adıyla bilinen mahalle, 

Rumların mahallesiydi. Orada sebebi bilinmeyen büyük bir yangın çıkar ve 

mahalle tamamen yanar. Birkaç gün sonra yangın söner. Her taraf kül kömür 

içinde kalır. Şeyh Salih Efendi, ulemadan bir arkadaşı ile yangın yerini 

gezmektedir. O sırada Şeyh Salih Efendi’nin arkadaşı iç çekerek: “Salih 

Efendi, gayrimüslim olsa da, hepsi Allah’ın kuludur. Şu harabeye bakınca 

çok üzüldüm.” der. Şeyh Efendi, bu sözün üzerine birden durur. Gözünü 

ayırmaksızın bir müddet yangın yerine bakar sonra arkadaşına dönerek: 

“Gariban bir meczûb-ı ilahî varmış. Rumlar, yangın öncesi ona işkence 

etmişler. O mübareği çok incitmişler. Zannediyorum, bir de o garibi 

katletmişler. Onu, öyle kanlı karşımda gördüm.” diye buyurur. 

Şeyh Salih Efendi’nin arkadaşı, “Rum olmazsa ne olursa olsun 

insandır. Çok üzüldüm.” dediği zaman o meczub-ı ilahî, kanlı elbisesiyle 

Şeyh Salih Efendi’nin karşısına çıkarak: “Demek bana acımadınız. Şu hâlime 

bir bakın! Rumlar, beni ne hâle getirdi. Allah buna razı olmadı.” diye 

üzüntüsünü dile getirmiştir. Şeyh Salih Efendi de, yangının sebebini 

öğrenince yanındaki âlime de o cevabı vermiştir. 

Ben Arapçayı O Hak Lisanını Bilir  

Şeyh Salih Efendi’nin yaşadığı asırda, Kütahyalıların bilip tanıdığı 

ulemadan Dolarlızade Hacı Osman Efendi adında şeyhülislamların bile 

kendisine akıl danıştığı yed-i tûlâ sahibi büyük bir âlim yaşamaktadır. Bir 

gün Dolarlızade Hacı Osman Efendi, vaazında Fatiha Suresi’nin ikinci batın 

tefsirini yaparken takılıp kalmıştır. O, müşkilinin Şeyh Salih Efendi 

tarafından halledileceğini de bilmektedir. Çünkü Osman Efendi, Salih 

Efendi’nin kemaline, ilim ve irfanına vâkıftır. Kendisi de zamanın tanınmış 
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âlimlerindendir. Halkın da kendisine rağbeti çoktur. Her ne kadar kendisi 

âlimse de, Şeyh Salih Efendi arifibillahtır, tekmil-i süluk etmiş kâmil bir 

velidir. Hacı Osman Efendi, bu gerçeği bilmesine bilir de bir türlü tekkeye 

şeyhin huzuruna gitmeye cesaret edemez. Müşkilatı için birkaç gün bekler. 

Hacı Osman Efendi’nin bu ahvali Şeyh Salih Efendi’ye malum olur. Nihayet 

bir gün tekkeye gitme cesaretini gösterir. “Bak bak! Koskoca ulema, bir 

dervişin ayağına vardı.” dedirtmemek için de Şeyh Salih Efendi’nin 

tekkesine gündüz değil, gece gitmeye karar verir. Öyle de yapar. Tekkeye 

giderken cübbesini de toplar. Bu davranış, halk arasında bir deyim olarak 

söylenegelmiştir: Bir insan acele bir yere giderken cübbesini toplayıp da 

giderse buna cübbe toparlamak denir. Bu arada Şeyh Salih Efendi, Hacı 

Osman Efendi’nin geldiği gün onun teşrif edeceğini bildiği için tekkede 

gerekli hazırlıkları gündüzden yaptırmıştır. Dervişlerine: “Evlatlar, bu gece 

misafirimiz gelecek şunları alın, bunları temin edin.” diye buyurmuştur. O 

gece Hacı Osman Efendi tekkeye gelir. Dervişler, onun geldiğini Şeyh 

Efendi’ye haber verirler. Salih Efendi; yerinden kalkar, nezaket ve nezahet 

içerisinde iltifatlarla Dolarlızade’yi tekkenin kapısında karşılar.  

Şeyh Salih Efendi’nin bir âlime gösterdiği nezaket ve zarafet turuk-ı 

aliyyede yolun gereğidir; yüksek bir ahlakın görüntüsüdür. Yolun zarafeti 

itibariyle ulemaya hürmet, fukaraya şefkat, cühelaya hamuş kalmak gerekir.  

Şeyh Efendi, “Tekkemize nurlar yağdı, bizi şereflendirdiniz.” gibi 

sözlerle Dolarlızade’ye arifane iltifatlarda bulunur. Hacı Osman Efendi ile 

Şeyh Salih Efendi bir süre muhabbet ederler, birbirlerinin hâl ve hatırlarını 

sorarlar. Bir zaman sonra Dolarlızade söze başlar: “Şeyhim, bugün size 

ziyarete gelişimin asıl sebebi, bir müşkilimin olmasıdır. Fatiha Suresi’nin 

ikinci batın tefsirinde takıldım. Siz, ledün ilmi sahibisiniz. Bu müşkülümü 

ancak siz halledebilirsiniz.” der. Şeyh Salih Efendi, mahviyet içinde: “Aman 

efendim, estağfurullah ne haddimize. Biz, sizin elinize su dökemeyiz.” 

diyerek zarif ifadelerle karşılık verir. Daha sonra Şeyhim Hacı Halil Efendi, 

Fatiha Suresi’nin ikinci batın yorumunda şöyle buyurmuştu.” der ve söze 

başlar. Aslında yorum Şeyh Efendi’nin kendisine aittir, ama o kendisini 

ortaya koymaz ve: “Şeyhim, şöyle buyurmuştu.” ifadesiyle mahviyet ve 

tevazu içinde varlıktan sakınır. Bu davranış da turuk-ı âliyyenin nezaketinin 

bir yansımasıdır.  

Şeyh Salih Efendi, Fatiha Suresi’nin ikinci batın tefsirini yaptıktan 

sonra: “Şeyhim, üçüncü batın tefsirini de şöyle buyurmuştu diye üçüncü batın 
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takririni de yapar. Yine şeyhim şöyle buyurmuştu diyerek surenin dördüncü 

batının takririne başlayınca Hacı Osman Efendi daha fazla bekleyemez: 

“Şeyhim, yeter! Bizim kantarın topu bundan fazlasını çekemez.” der. Bunun 

üzerine Şeyh Salih Efendi: “Şeyhim Geredeli Aziz: ‘Bu ayetin ehlullahta 

yorumu yetmişe kadar çıkar.’ buyurmuştu.” der. Ertesi gün, Dolarlızade’nin 

Şeyh Salih Efendi’nin tekkesine gittiği duyulur. Halk, sokakta, çarşıda, 

pazarda birbirlerine: “Duydunuz mu, Hacı Osman Efendi, Şeyh Salih 

Efendi’nin tekkesine gitmiş?” diye kısmen ciddi kısmen laubali konuşurlar.  

Dolarlızade Hacı Osman Efendi, varlıklı bir kimse olduğu için onun 

etrafında kendisinden yararlanan mütegallibe denilen birkaç kişiden ibaret bir 

sınıf vardır. Onlar, Dolarlızade’nin Şeyh Salih Efendi’nin tekkesine gitmesini 

bir türlü ona yakıştıramazlar. Şeyh Salih Efendi, bu durumu sükûnetle 

karşılar. Dolarlızade de etrafındaki mürai insanlara: “Yeter, artık üstüme 

gelmeyin. Ben Arapçayı bilirim; Şeyh Efendi Hak lisanını bilir.” diye çok 

arifane bir cevap vererek etrafındaki insanları susturur (KK). 

Derviş İsterseniz B ir Fakir Var  

Bir gün Bursa’da Üftade Hazretleri’nin dergâhından o günün 

postnişininden Şeyh Salih Efendi’nin dergâhına mektup gelir. Mektupta 

kısaca: “Efendim, Kütahya’daki dergâhınızda dervişin çok olduğunu 

duydum. Burada evladımız kalmadı. Birkaç derviş bize gönderir misiniz?” 

yazılıdır. Şeyh Salih Efendi, gelen mektuba cevaben Üftade dergâhındaki o 

günkü şeyh efendiye şunu yazar: “Derviş isterseniz bir fakir var ama şeyh 

isterseniz bir hayli gönderebilirim.” 

Şeyh Salih Efendi, bu cevabı vermekle dervişlerin şeyhlik ve 

önderlik davasında bulunduklarını ifade etmiştir. Onun için salikin önce 

Hak’ta ifnâ-yı vücûd etmesi, derecât-ı seyr-i sülûku tamamlaması lazımdır ki 

kendisinde varlık kalmasın. Turuk-ı aliyede salikin kendinde varlık 

görmesine varlık kuyruğu derler (KK).  

Nal İzleri  

Şeyh Salih Efendi, senede iki defa Kütahya’daki ihvanla beraber 

Kütahya’dan Gerede’ye Hacı Halil Efendi’ye bayram ziyaretine gider. O 

dönemin vasıtası at olduğu için onlar da at sırtında yola çıkarlar. Gerede’de 

ilkbahar mevsimi özellikle nisan ayı seyelan zamanıdır. Her zaman geçtikleri 

ırmaktan geçmek isterler, ama bu defa ırmaktan geçme imkânı yoktur. Köprü 

de, bulundukları yerin 10-15 km ilerisindedir. Bu durum karşısında dervişler: 
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“Efendim, bu ırmaktan karşıya geçemeyiz. Sel bizi alıp götürür, sağ 

kalmamız imkânsız.” derler. Şeyh Salih Efendi, onlara: “Hadi, siz köprüye 

gidin!” der. Kendisi de atını o coşkun ırmağa pervasızca sürer. Atın, suların 

içinde kaybolup çıktığını gören dervişler ahlanıp vahlanırken Salih Efendi 

atıyla birlikte selden çıkar ve yoluna devam eder. Gerede’ye vardıklarında 

huzura çıkıp yüz sürerler ve sohbete katılırlar. Şeyh Hacı Halil Efendi, Salih 

Efendi’ye derin derin bakarak: “Gel gör, Deli Salih! Başımıza iş çıkardın. 

Yaptığın işi beğendin mi?” diye göğsünü açar. Bir de ne görsünler, atın nal 

izleri Hacı Halil Efendi’nin göğsündedir.  

Celalî meşrep olması sebebiyle Salih Efendi’ye kısmen Deli Salih 

diye ad takılmıştır. Buradaki delilik velayet sahibi bir kâmil insan 

olduğundan dolayıdır. Aslında Şeyh Hacı Halil Efendi, Salih Efendi’ye deli 

derken veli demek istenmiştir. Bu keramet ise, ehlullah hazaratının naz 

makamı olduğunu gösterir. Çocuğun annesine nazlandığı gibi derviş de 

şeyhine nazlanır. Şeyh Salih Efendi de ırmaktan atıyla karşıya geçerken 

Geredeli Aziz’e nazlanmıştır (KK).  

Altın İş lemeli Örtü  

Şeyh Salih Efendi’nin sandukası üzerinde altın sırmalı örtü vardır. 

Bu örtüye göz koyan hırsız, örtüyü almak ister. Bir gün el ayak çekildikten 

sonra gizlice türbeye gider. Türbenin penceresinden kolunu uzatır, ama 

hırsızın eli örtüyü alamadan hareketsiz kalır. Elini örtüden çektiğinde hırsızın 

kolu yine eskisi gibi hareket eder. Örtüyü tuttuğunda yine donup kalır. Bunu 

birkaç kez yaşayan hırsız korkar ve oradan kaçar (KK). 

2. Mehmet Nuri Uygun Hoca’dan Derlenen Menkıbeler 

Mehmet Nuri Uygun Hoca’dan 2012 yılında tarafımızdan derlenen 

menkıbeleri şu başlık altında verdik: Sizi Nereye Sırlayalım?, Sizin Gibilerin 

Bizim Şefaatimize İhtiyacı Var, Kabahatin Böylesi Teslimiyetle Sınanır, 

Hızır Aleyhisselam’ı Arayan Müezzin, Kaç Gündür Açım.  

Sizi Nereye Sırlayalım  

Şeyh Salih Efendi, rahatsızlanır. Son günlerini yaşamaktadır. 

Müritleri, şeyhlerinin bu hâlini görünce: “Efendim, sizi nereye sırlayalım?” 

diye sorarlar. Salih Efendi de: “Fakiri, halvetine 5  sırlayın!” der. “Peki 

efendim, üzerinize bir kubbe yapalım mı?” dediklerinde “Kırk gün sonra 

                                                             
5 Tekkede bulunan halvet çıkardığı oda. 
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mezarımı biraz kazın, eğer pis bir koku duyarsanız örtün gitsin. Yok, 

cesedimde bir bozulma olmamışsa küçücük soğan kadar bir kubbe 

yaparsınız.” der. Hakk’a yürüyüşünden sonra altmış gün kadar geçer. Bu 

günlerde post değişiminde yaşanan bazı telaşlar yüzünden Salih Efendi’nin 

bu vasiyeti unutulur.  

Bir gün Kütahya’nın batısında bulunan “Yokuşbaşı” mevkiine 

şiddetli bir yağış olur. Henüz “Kapan Çayı” adı verilen sel yatağı da 

yapılmadığından “Sarıdere” ve “Sultanbağı” yönünden gelen sel suları Salih 

Efendi’nin kabrinin bir bölümünü açığa çıkarır. Sel çekildikten sonra etrafı 

sebebi bilinmeyen çok güzel bir koku kaplar. Kokunun geldiği yeri araştıran 

halk, kokunun Salih Efendi’nin yarısı açılmış kabrinden geldiğini anlar. 

Müridanı hemen vasiyeti hatırlar ve kabrinin önündeki duvarın bir bölümünü 

ziyaretçilerin sandukayı görmeleri için kemer hâlinde açarlar, üste de küçük 

bir kubbe örerler (Uygun, 2017: 43). 

Sizin Gibilerin Bizim Şefaatine İhtiyacı Var  

Bugün Kütahya Barbaros İlkokulu’nun bulunduğu yerde bir 

zamanlar mahkeme bulunmaktaydı. Hatta müftülük de oradaydı. Halk, bu 

yeri “Mehkeme önü” (Mahkeme önü) diye adlandırırdı. Burası, günün büyük 

bir kısmının kalabalık olduğu işlek bir caddeydi. Çaprazında Şeyh Salih 

Efendi’nin türbesi ve onun karşısında şekercilerin, yağcıların bulunduğu bir 

dizi sıralı dükkânlar ve üstünde dükkân sahiplerinin evleri vardı. O günlerde 

bu dükkânlardan birini bir terzi kiralar.  

Terzilik hüner ve sabır isteyen bir meslektir. Hem malzemeyi tedarik 

edeceksin hem de kesip biçecek dikeceksin. Terzinin malzemeye olan 

ihtiyacı da hiç bitmez. Bu dükkâna taşınan terzi de iplik, düğme, fermuar gibi 

malzemeleri almak için Sadettin Camii’nin altında yer alan aktarların da 

bulunduğu dükkâna gidip gelir. Ancak her gelip gidişinde karşısındaki 

türbenin önünde durur, Şeyh Salih Efendi’nin ruhuna Fatiha okumazsam 

çarpılırım korkusuyla hızlı hızlı bir Elham okur, sonra yoluna devam eder. 

Bu böyle günlerce devam edip gider. Terzi, bu durumdan muzdarip olur ve 

kendi kendine “Amma yerden dükkân tutmuşum. Gelip geçerken okumasam 

bu mübarek beni çarpar, okusam geliş gidişlerde vakit alıyor.” diye de 

hayıflanır. Aylardan ramazandır, işlerin yoğun olduğu o günlerde bayrama 

on gün kalmıştır. Terzi, elindeki işleri bitirebilmek için gece gündüz demeden 

çalışmaktadır. Böyle bir günde iplik lazım olur. Kalfa ütü yapmakta, çırak da 

düğme dikmekte, kendisi de makinenin başında ceket, pantolon dikmektedir. 
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Yorgun düşünce bir ara şöyle bir iki dakika dinleneyim, der ve başını 

makinenin üstüne koyar. Başını koyar koymaz içi geçer ve uykuya dalar. 

Uyku ve uyanıklık hâli arasında karşısındaki türbenin penceresi açılır. Orta 

boylu, sarışın, renkli gözlü bir zat türbeden çıkar ve dükkâna doğru gelmeye 

başlar. Dükkâna yaklaştıkça terzinin hayreti artar. Bu zat, Şeyh Salih 

Efendi’dir. Sonunda terziye yaklaşır: “Oğlum, beni tanıdın mı?” diye sorar. 

Terzi: “Tanıdım, efendim!” diye cevap verir.  

Şeyh Salih Efendi: “Dükkâna her gelip gidişinde niye Fatiha 

okumaya çalışıyorsun?” diye sorar. Terzi: “Çarpılırım diye korkuyorum.” 

cevabını verir. Bunun üzerine Şeyh Salih Efendi: “Biz gibi insanların sizin 

gibi insanların Fatiha’sına ihtiyacı yok. Sizin gibilerin bizim şefaatimize 

ihtiyacı var. Gelip geçerken gönülden bir Hu demen yeterli. Böyle 

yapmazsan çarparım.” der ve terziye sıkı bir tokat atıp yine türbesine geri 

döner. Terzi, atılan tokadın etkisiyle makinenin üstünden küt diye yere düşer. 

Kalfa, çırak hatta yandaki dükkândan ne olduğunu merak edip de kalkıp 

gelenler terzinin etrafında toplanır. Gelenler, kalfaya çırağa bakarak: “Ne 

oldu?” diye merakla sorarlar. Ne olup bittiğini anlayamayan kalfa ve çırak 

da: “Sandalyenin üstünde otururken başını makinanın üstüne koydu, uyudu 

kaldı sonra da yere düştü.” diye cevap verirler. Terziyi ayıltmaya çalışırlar. 

Ne yaparlarsa yapsınlar bir türlü terziyi ayıltamazlar. O zamanlar 

mahrumiyet yıllarıdır. Tam teşkilatlı hastane yoktur. Hemen battaniye 

bulurlar. Battaniyenin ucundan tutup terziyi güç bela evine eve götürürler. 

Doktor Nevzat Bey’i eve çağırırlar. Nevzat Bey: “İki taraflı felç olmuş. Yirmi 

gün bekleyeceğiz. Ya böyle kalır ya da kalkar.” der. 

Bu olayın ardından yirmi gün geçer ama terzide hiçbir değişiklik 

görülmez. Bayram gelmiş, geçmiştir ama bizim terziden ne bir ses ne de bir 

hareket vardır. Nihayet bayramdan birkaç gün sonra terzide iyileşme 

belirtileri görülmeye başlanmıştır. Yavaş yavaş parmaklarını sonra elini, 

ayağını hareket ettirmeye, bir iki adım atmaya, yirmi birinci gün ise 

konuşmaya başlar: “Beni çabuk Şeyh Salih Efendi’nin türbesine götürün.” 

der. Türbeye gidince, sımsıkı türbenin demir parmaklıklarına dayanıp “Huuu 

Efendim!” diyerek saygıda bulunur. Birkaç gün sonra da tamamıyla iyileşir. 

Bu hâdiseden sonra terzinin artık aklı başına gelir. O günden sonra korkudan 

kırık dökük telaffuzuyla Fatiha okumamış, saygı ve sevgiyle Huuu diyerek 

bu mübarek zatı selamlamıştır (KK).  
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Kabahatin Böyles i Tes limiyet le Sınanır  

II. Mahmud dönemidir. Aylardan da ramazan ayıdır. Şeyh Salih 

Efendi, dergâhta ikindi vaktine müteakiben her gün müritleriyle birlikte ders 

yapmakta ve hak hakikat sohbeti etmektedir. Ona ihvan arasında söz 

tutmayan bir dervişin olduğu malum olur. Kabahatini de kimseye söylemez 

ama ona da bir ders vermek ister. Yanına çağırır: “Evlat, evden bir sini al. 

Fırından on beş tane pide çektir.” der. Bizim kabahatli derviş, iftara hazırlık 

için pide çektireceğini sanır. Verilen hizmetten pek memnun olur. Verilen 

emri yerine getirmek üzere Şeyh Efendi’den destur alır. Dergâhtan ayrılan 

kabahatli derviş, hemen evine gider, mutfakta duvara dayalı bakır siniyi alır, 

doğruca fırına gider ve büyük bir şevkle pideleri çektirir. Pideleri siniye 

koyduktan sonra heyecanla dergâha gelir.  

Şeyh Salih Efendi, huzuruna gelen bu dervişe: “Evlat, Sadettin Camii 

karşısındaki Arasta’yı biliyorsun değil mi?” diye sorar. Derviş: “Biliyorum, 

efendim.” deyince Şeyh Salih Efendi: “Şimdi oraya git ve bunları sat. Ancak 

senden yapmanı istediğim bir şartım var. Satmadan önce içinden birisini alıp 

ikiye böl ve ye. Sen yerken bir gören olur ve bu durum için seni kovalayan 

bulunursa da sakın ola dergâha gelme. Sadettin Camii’den aşağıya doğru 

koş.” der. Mürit, “Eyvallah Efendim!” der. Pide dolu tepsiyi alır ve Arasta’ya 

gider. Bu arada Şeyh Salih Efendi, dervişin sözünü tutup tutmadığını 

öğrenmek ister. Bunun için de arkasından onu izlemek üzere iki dervişini 

daha gönderir.  

Kabahatli derviş, bir iki pide sattıktan sonra tepsinin içindeki 

pidelerden birini alır, ikiye böler ve ucundan hafifçe ısırır. Onun pideyi 

yediğini gören halktan birisi: “Bu mübarek günde utanmadan pideyi hem 

yiyor hem de satıyorsun.” der ve dervişi etrafına toplanan ahali ile birlikte 

ellerinde soplarla kovalamaya başlar. Derviş, tepsiyi bile toplayamaz, can 

havli ile şeyhinin dediği gibi aşağıya doğru koşmaya başlar. O koşarken Şeyh 

Efendi tarafından görevlendirilen diğer iki derviş de Arasta’daki pide dolu 

tepsiyi alıp dergâha getirirler. Şeyh Salih Efendi, onlara kaçan dervişin söz 

tutup tutmadığını, ne yapıp ne yapmadığını sorar. Onlar, dervişin pide 

satarken tepsinin içinden bir tanesini alıp ikiye bölüp ısırdığını, bunu 

görenlerin de onu kovaladıklarını söyler. Nihayet kabahatli derviş, koşa koşa 

arkasındakileri atlatır, dergâhın arka tarafına gelir, buraya sığınarak şeyhinin 

huzuruna çıkar ve yere kapaklanır. Yaptığı kabahatin şeyhine malum 

olduğunu anlar ve yaptığından çok utanır. Şeyh Salih Efendi, huzuruna çıkan 
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bu genç dervişe emri yerine getirip getirmediğini sorar. Genç derviş, emri 

yerine getirdiğini söyler. O zaman Şeyh Salih Efendi de: “Evlat, bir daha bu 

kabahati işleme. Bozduğun orucun yerine de ramazandan sonra bir tane 

tutarsın.” buyurur (KK).  

Hızır Aleyhisselam’ı Arayan Müezzin  

Kütahya’da halkın Aşağı Çarşı diye bildiği Tahıl Pazarı civarında 

bulunan Sadettin Camii müezzini, manevi yönü yüksek, ihlaslı bir insandır. 

Her gün sabah ezanını okumadan önce samimi bir dille: “Ya Rabbi! Bana 

Hızır (as.)’ı göster.” diye Allah’a dua eder, yalvarır yakarır. Günler bu şekilde 

geçer gider. Hızır (as.)’ı arayan müezzin, nihayet bir gün yine sabah ezanını 

okumak üzere minareye çıktığında minarenin şerefesinde Şeyh Salih 

Efendi’yi görür. Müezzin, o mübarek insanı birden karşısında görünce şaşırır. 

Zira minareye çıkan dar basamakları görünmeden onun buraya çıkması 

imkânsızdır. Çıktı diyelim, kapısındaki kilidi açması da mümkün değildir.  

Müezzin, hayret ve şaşkınlık içerisinde: “Efendi Hazretleri, sabahın 

bu erken saatinde ne işin var, ne yapıyorsun burada?” diye sorar. Şeyh Salih 

Efendi, müezzine dönerek: “Ya Rabbi! Bana Hızır (as.)’ı göster, diye dua 

edip durmuyor muydun?” der. Müezzinin hayreti bir kat daha artar: 

“Diyordum efendim.” der. Şeyh Salih Efendi, bu cevap üzerine: “Buyur! Ben 

hâzırım.” diye cevap verir. Müezzin, vakit namazını eda ettikten sonra 

dergâha gider ve Şeyh Salih Efendi’nin huzuruna çıkar. Biat ederek onun 

manevi evlatları arasına katılır.  

Bu menkıbeden de anlaşılacağı gibi Hızır’ın dünyada bir tane 

müşahhas bir şahıs olduğunu düşünmemek lazımdır. Hızır birdir, ama 

tasavvufta Hızriyyet makamı vardır. Hızır, ledün ilmi sahibi bir insandır. 

Hızriyyet makamı ise, batınî ilim sahibi ehlullahın kat ettiği makamlardandır. 

Onun için ehlullahın bu makama uğradığı ve oradan geçtiği batınî ilmin 

kapsamı içindedir (KK). 

Kaç Gündür Açız  

Şeyh Salih Efendi, ramazan ayının ilk günlerinde yanında üç müridi 

ile birlikte Aşağı Çarşı’da ramazan için hazırlattığı erzak ve fırında yaptırttığı 

pideleri alarak Kazancılar başına doğru yürür. Kötü yola düşmüş birkaç 

hanımın kaldığı bir evin kapısını çalar. İçeriden “Kim o?” diyen zayıf bir 

kadın sesi gelir. Şeyh Salih Efendi, tatlı ve yumuşak bir ses tonuyla: “Kızım, 

sizlere erzak ve pide getirdik; aşağıya inin, kapıyı açıp bunları alın.” der. 
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Bunu duyan biri genç biri orta yaşlı hanım, aşağıya iner; kapıyı açar ve 

kendilerine getirilen erzakları minnet dolu bakışlarla alır. Genç olan kadın, 

üç gündür aç olduklarını, ağızlarına taam girmediğini, ramazan ayının yüzü 

suyu hürmetine günah işlemediklerini, karınlarına da taş bağladıklarını 

söyler. Bu sözleri duyan Şeyh Salih Efendi: “Kızım, sen bir daha bu günahı 

işlemeyeceğine pişman olup tövbe edeceğine söz verir misin?” diye sorar. 

Genç kadın, başını yere eğer. Hem pişmanlığını hem de utancını dile getirir 

ve tövbe edeceğine söz verir. Şeyh Efendi, bu sefer yanında bekâr olan 

müridine dönerek: “Evlat, Allah’ın izni, Peygamber’in kavliyle bu hanımı 

nikâhına alır mısın?” diye sorar. Genç mürit, şeyhinin bu sözü üzerine 

“Eyvallah efendim, siz nasıl uygun görürseniz?” diye cevap verir. Dergâha 

döndüklerinde ikisinin nikâhlarını kıyar.  

Bu keramette, kötü yola düşen bu hanımların aç olması, Şeyh Salih 

Efendi’ye malum olmuştur. Yunus’un “Yaratılanı hoş görürüz Yaratandan 

ötürü” dizesinde dile geldiği gibi o da cümle varlığa bir gözle bakmış, 

Allah’ın bütün kullarına kucak açmıştır. Ayrıca insanları kötü fiiliyattan 

uzaklaştırarak onların ıslahına manen rehberlik etmek gibi önemli bir rol 

üstlenmiştir (KK). 

3.  Saadet Eğmir’den Derlenen Menkıbeler  

Şeyh Salih Efendi Aziz’in manevi izinden giden ve torunu Şeyh 

Bekir Efendi’nin gelini aynı zamanda Halvetiyye-Şabaniyye dervişlerinden 

Sebahat Eğmir Hanım’dan 2012 yılında derlediğimiz kerametleri şu başlıklar 

altında verdik: 93 Harbi (Osmanlı-Rus Harbi), Şükür Kurtulduk. 

93 Harbi  

93 Harbi’nin olduğu yıllarda ramazan ayında Kütahya’nın tanınmış 

âlimlerinden Dolarlızade Hacı Osman Efendi kendi ayarında olan mollaları, 

hocaları, dervişleri iftara çağırır. Eskiden ortaya bir sini konur, etrafına 

oturulurdu. Bakır tencerede pişirilen yemekler siniye konulup ortadan 

yenirdi. Ev sahibi, iftar için hazırlıklarını tamamlamıştır. Topun patlamasına 

yakın da bir tencere çorbayı getirip sininin ortasına koyar. İftara çağrılan 

misafirler, sininin etrafına toplanmış, salavat-ı şerifler getirerek topun 

patlamasını beklemektedir. İftara çağrılanların arasında Şeyh Salih Efendi ve 

birkaç dervişi de vardır. O sırada Salih Efendi mübarek, birden gazaba gelir 

ve elini sofraya vurur. Vurmasıyla birlikte tenceredeki çorbanın yağı siniye 

dökülür. Sofranın etrafında bulunan dervişler, durumu görür ama hiç seslerini 
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çıkarmazlar. Şeyh Efendi, bunu neden yaptı, bu davranışının ardında önünde 

bir iş mi var diye de sormazlar. Herkes, hiçbir şey olmamış gibi çorbasını 

içmeye devam eder. Birkaç dakika sonra da Şeyh Salih Efendi, sofrada 

bulunanların arasından kaybolur. Ancak sofrada hâlâ kaşığı durmaktadır. 

Aradan dört beş dakika geçer geçmez aniden yok olduğu gibi tekrar sofrada 

belirir. Sofrada elinden bıraktığı kaşığı tekrar eline alır ve çorbasını içmeye 

devam eder. Sofradakiler, bu kerametin zuhur etmesine şahit olurlar olmasına 

da kendisine hiçbir şey sormazlar. Üstelik sükût ederler. Derviş terbiyesi, 

susmayı gerektirir.  

İftar için toplanılan bu yerde iştahla yemekler yenir, dualar edilir, 

sofralar kaldırılır. Demlenen çaylar yudumlanır ve sohbet meclisinde hoş 

sohbetler edilir. Saatin ilerlemesiyle birlikte herkes yavaş yavaş müsaade 

ister ve evine gider. Geride sadece dört kişi ile Şeyh Salih Efendi kalır. 

Kalanlardan keşfi açık basiret sahibi biri, şeyhinin nereye gittiğini sormaz da: 

“Efendi Hazretleri, zayiatımız çok muydu?” diye sorar. Şeyh Salih Efendi: 

“Fazla değil, birkaç tane verdik.” diye cevap verir.  

Salih Efendi elini sofraya vurduğu zaman, Rus’un Karadeniz’deki 

gemisini batırmıştır. Sofradan kaybolup gittiği zaman da Rus kalesine 

Osmanlı’nın zafer bayrağını çekmeye gitmiştir. Birkaç zayiat verdik demesi 

ise, orada Rus’la çarpışan yaşayan erenlerden birkaçının kaybedilmesidir. 

Hâlbuki 93 Harbi kanla boyanmış bir harptir, zayiat az mı olur? Onun da 

anlamı farklıdır. Sır, ehil olmayana verilmez. Burada sırlamak gerekir.  

Şükür Kurtulduk  

Perli, Kütahya’ya 3-4 km uzaklıkta bulunan şehre yakın köylerden 

biridir. Buradan Eskişehir’e can veren Porsuk Çayı geçer. Eskiden Kütahya 

ve etrafında kışlar pek çetin olurdu. Kışlar, uzun sürer, günlerce kar yağar ve 

yerden kalkmazdı. Çatılardan kol uzunluğunda buzlar sarkar, ayazın şiddetini 

insanlar iliklerine kadar hissederlerdi. İlkbaharın gelişiyle birlikte dereler, 

çaylar canlanır, ırmakların suları coşar, çağıl çağıl akardı. Yağışların şiddetli 

olduğu günlerde sel gelir, etrafı perişan ederdi.  

O yıl kış uzun sürmüş, şehrin sokaklarını diz boyu kar kaplamıştır. 

İlkbaharla birlikte bir taraftan eriyen karlarla bir taraftan yağan yağmurla 

Porsuk Çayı dolup taşmış, taştıkça coşmuş, coştukça da suların şiddeti 

yolculara bir türlü geçit vermemiş. Ege tarafından gelmekte olan üzümcüler 

de mahzur kalmış. Sonunda önde sırtlarında üzüm dolu kefeleri taşıyan atlar 
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ile arkada üzümlerin sahibi üzümcüler sele yenik düşmüş. Bu arada Mesudiye 

Tekkesi’nde de Şeyh Salih Efendi, zikirlerin yapıldığı o geniş mekânda bir 

baştan bir başa aralıksız koşmaya başlamış. Birkaç defa böyle gidip geldikten 

sonra nihayet rahat bir nefes alarak: “Şükür kurtuldu.” demiş. Dervişler, Şeyh 

Efendi’nin ortada böyle telaşla koştuğunu görünce buna pek mana 

verememişler; şaşkın şaşkın birbirlerinin yüzüne bakmışlar. Yolun eski 

müntesipleri bunun ardında bir hikmet olsa diye sessiz kalıp Şeyh Efendi’nin 

kelamını beklemişler. Nihayet Şeyh Salih Efendi, koşmayı bırakıp oturunca 

ve rahat bir nefes alınca yeni dervişlerden biri densizlik ederek: “Efendi 

Hazretleri ne kurtuldu?” diye soruvermiş.  

Halveti erkânına göre derviş, şeyhinin huzurunda iken icap 

etmedikçe, kendisine soru sorulmadıkça konuşmaz. Ancak kendisine bir şey 

sorulup da cevap beklenirse “Destur efendim!” diyerek söze başlar ve çok 

yumuşak bir ses tonuyla kendisine yöneltilen soruya cevap verir. Bu, yolun 

prensiplerindendir. Bunun dışına çıkmak edebe aykırıdır. Yolun yeni 

müntesipleri, usul ve erkânı henüz bilmedikleri için edebe mugayir olan bu 

tür davranışlar, şeyh tarafından mazur görülür, tebessümle karşılanır. Şeyh 

Salih Efendi de bu yeni dervişin hareketini mazur görmüş, tebessüm ederek: 

“Periliye sel geldi, üzümleri kurtaramadık ama üzümcüleri ve atlarını 

kurtardık.” demiş. 

Şeyh Efendi, tekkede bir baştan bir başa koştuğu zaman selin içinden 

üzümcüleri sırtlayıp sırtlayıp karşıya geçirmek ve kurtarmakla meşgulmüş. 

Buna inanmayanlar olmuş, sonra birkaç kişi “Perli şurası. Perli’ye gidelim, 

bakalım gelelim. Gerçekten öyle mi oldu?” demişler. Sabah erkenden 

Perli’ye gitmişler. Köylerde oda vardır. Girmişler, odaya oturmuşlar. Odada 

birkaç kişi olunca üzümcüler konuşmaya başlamış: “O akşam neydi bizim 

hâlimiz? Gelen sel bizi sürükleyip götürüyordu. Bizi, birisi sırtlayıp sırtlayıp 

suyun içinden çıkarıp karşıya götürdü onun kim olduğunu anlayamadık.” 

demişler.  

Sonuç  

Şeyh Salih Efendi’nin hayatı etrafında anlatılagelen kerametler, onun 

sadece menkıbevi hayatını şekillendirmemiş, aynı zamanda toplumun 

velilerle ilgili algı ve tasavvurlarını da ortaya koymuştur. Yaşadığı yüzyılda 

muhatap olduğu insanların karşılaştığı maddi ve manevi zorluklara ve 

sorunlara dönük kaygıların getirdiği çözüm önerileriyle bir kanaat önderi 

olarak toplumdaki yerini almıştır. İnsanlara olan yaklaşımı, çözüm getirici 
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fikirleri ve ortaya koyduğu icraatları ile daima toplumsal gerçeklerden uzak 

olmadığını göstermiş, hayatının hemen hemen her safhasında diğerkâmlığın 

en güzel örneğini sergilemiştir. 

Halvetiyye-Şabaniyye yolunun manevi rehberleri, talebelerin 

manevi eğitimi sürecinde toplum için ideal örnekler sunan bu kerametlerden 

istifade etmişlerdir. Yol büyüklerinin örnek davranışları, ahlakî olgunlukları, 

faziletleri anlatılarak örnek insan modeli çizilmiştir. Hitap edilen talebelerin 

gizli özlemlerinin gün yüzüne çıkması sağlanarak onların manevi eğitimleri 

sürecinde emin adımlarla yol almalarına yardımcı olunmuştur. Kuran’ın 

ışığında telkin edilen inancın bağlı oldukları tarikat zümrelerinde yaşatılarak 

devam ettirilmesi sağlanmıştır. Bu anlatılarla sadece talebelere değil, bunları 

dinleyenlere de çeşitli dersler verilmiştir. Böylece kerametler insanların 

hayat tarzının ve felsefesinin sözle yönlendirilmesinde en önemli vasıta 

hâline gelmiştir.  

Türk toplumunun inanç dünyasında önemli bir yeri olan kerametler, 

içinde bulunduğu toplumun sosyal, ekonomik, siyasi ve kültürel yönlerini 

yansıttığı için istifade edilmesi ve bunların üzerinde detaylı araştırmalar 

yapılması neticesinde bazı tarihî bilgilerin ortaya çıkmasına zemin 

hazırlamıştır.  
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ŞAMAN VE AZİZ ARASINDA 6.YÜZYIL ARKAİK 

AĞAÇERİLER (TAHTACILAR) RİTLER, MUCİZELER, 

SANAT VE GELENEKLERE DAİR SAHA KANITLARI 

Okay Sütçüoğlu* 

1. GİRİŞ

Türk sufizmine dair genel külliyat, Türklerin İslami tradisyonlarla 

haşır neşir oldukları ve takip eden süreçte kendi inam ve kültürleri ile 

yorumladıkları bir mecradan beslenmektedir. Tüm araştırmalar, devinerek 

günümüze ulaşmış Türk mistisizminde eski Şamanistik ögelerin ve Anadolu 

Hristiyan inancının etkilerinde de birleşirler. Fakat Türk mistisizminin Erken 

Ortaçağdaki durumu tasvir edilebilir ölçekte ortaya konulmuş değildir. Oysa 

Türkler erken Ortaçağda gerek Asya’daki göçler ve gerekse Avrupa’yı 

şekillendiren olaylarda kitlesel hareketlere girişmişlerdir. Dolayısıyla, daha 

3.yüzyılda Anadolu ve Balkanlara ulaşan küçük girişimleri özellikle

Attila’nın hükümranlık süreci olan 5.yüzyıl ortasında Batı ve Doğu Roma’yı 

sarsacak ölçüde büyük bir vaziyet almıştır (Sevim, 1988: 13-18; Gömeç, 

2012: 322; Mcevedy, 2014: 12). Bu esnada değişik Türk uruklarından ve 

içlerine dâhil ettikleri Avrupa kökenli kavimlerden müteşekkil Hun gücü 

yeni İsevi dini derhal kabullenmedikleri gibi, kozmopolit bünyelerinde 

Şamanist ritlere bağlı olanlar başta olmak üzere pek çok çeşitte inançsal 

grupları da barındırıyordu (Gömeç, 2012: 315).  

Daha Attila’nın sağlığında yıkıcı bir tehdit olarak ortaya çıkmış 

kuvvetli askeri teşkilatı, hem Batı hem de Doğu Roma/Bizans’ın dikkatine 

mazhar olurken, Hunlar yeni bir din arayışında değil, sürülerin barınacağı 

Balkan toprakları ve her iki taraftan elde edecekleri ganimetleri 

gözetiyorlardı (Teall, 1965: 294-322). Karşılarında duramayan başta Bizans 

olmak üzere karşıt güçler durumu bir müddet talep edilen haraçları ödeyerek 

* Dr., Araştırmacı, okaysutcuoglu@hotmail.com.
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idare ederken, bu yetenekli askeri gücü kendi saflarında görmek üzere çok 

uçlu girişimlerde de bulunuyorlardı (Kaçar, 2002: 385; Gumilev, 2014: 588). 

Böylece, Hunların dili ve kültürlerini anlamak üzere ilk kronikler ortaya 

çıkarken (Tekin, 1987: 2), Hristiyanlığı yaymak üzere pek çok keşiş ve din 

adamı da Hunların içinde misyonerlik yapıyordu (Gömeç, 2012: 322; 

Nemeth, 1982: 110).  

Erken dönem Bizans kronikleri açıkça göstermektedir ki, tamamen 

olmasa da, 5.yüzyılda Avrupa Hunları içinde Hristiyanlığın yayılımı 

hususunda oldukça ilerleme kaydedilmişti. Fakat bu yıkıcı güç Hristiyanlığı 

kabul eder görünse de kadim Şamanist inançları ve geleneksel yapılarından 

bir türlü sıyrılmıyorlardı (Mangaltepe, 2009: 21-22; Alp, 2012: 3-34). 

Neticede Attila’nın ölümünden sonra dağılma sürecine giren Avrupa 

Hunlarının ekseri tekrar Karadeniz havzasına dönerken, bir kısmı 

Balkanlarda Gotlar ve Slavlar içinde erimiş, bir kısmı da askeri 

potansiyellerinden yararlanılmak üzere paralı asker yahut başka amaçlar için 

zorunlu tehcirlerle Anadolu’ya getirilmiştir (Demirkent, 2005: 7; 

Kulikowsky, 2006: 353; Haldon, 1975:11-47; Kelly-Smith, 2007: 20-22). 

Hun askerlerinin birlik niteliğinde olan aksamlarının Belisarius 

komutasındaki seçkin askerler olarak anılması ve daha pek çok yazılı kanıt 

devlet ordusundaki varlıklarını göstermektedir (Norwich, 2013: 170-173; 

Kim, 2013:136-144; Demirkent, 2005: 1-5; Adji, 2002: 31-37). Buna ilaveten 

pek çok Hun kökenli asker aileleriyle birlikte Anadolu eyaletlerindeki 

temalarda Seracen tehdidine karşı bariyer vazifesiyle yerleştirilmişlerdir 

(Teall, 1965: 294-322; Mangaltepe, 2009: 21-22; Tekin, 1987: 1; Fleet, 2016: 

27-28; Eco, 2014: 78-79). İşin bu süreci ve işleyişi ise tamamen karanlıktadır. 

Gerek Türk tarihi gerekse Bizans tarihi adına oluşturulmuş kaynaklar da tam 

bu aşamada sessizliğe bürünerek, Anadolu’ya getirilmiş Hun kitlenin sadece 

askeri güç olup olmadıkları, bunların nerelere yerleştirildikleri ve özellikle 

farklı yaşamsal amaçları hakkında flulaşır (Demirkent, 2005:5; Akdere, 

2017: 60-92). Dolayısıyla 4. yüzyıldan itibaren Hunların ve 5. yüzyıldan 

sonraki dağılmanın ardından değişik adlarla anılacak kitlelerin inançsal 

formlarındaki dönüşümler ve etkileşimler tahmine ve az sayıdaki bahislerin 

yorumuna kalır. Oysa bu karanlık dönemleri aydınlatacak arkeolojik veriler 

vardır ve Hazarya’dan Balkanlara ulaşan hat üzerindeki çalışmalara ilaveten 

Anadolu’daki bakiyelerinin de ortaya çıkarılması gerekir.1  

                                                             
1  Balkanlardaki barbarların 7.yüzyıl arkeolojik verileri göstermektedir ki, savaşçılıktan 

çiftçiliğe geçişe dair dönüşüm verileri vardır (Eco, 2012: 84). Ancak barbar olarak nitelenen 
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Anadolu Selçukluları ile başlatılan Anadolu’daki Türk varsıllığı artık 

herkesin karşı çıktığı bir meseledir. Keza bizzat Bizans kronikleri, 1071 

çatışmasında karşılıklı pozisyon alan Selçuklu ordusu ile Bizans ordusunun 

adeta birbirinin kopyası olduğunu, hatta kimin hangi tarafta olduğunun dahi 

kestirilemez olduğu gibi bilgilerle doludur2 (Norwich, 2013: 275). Konumuz 

açısından bizim sormamız gereken sorular ise şunlardır: Anadolu 

Selçuklularının karşına dikilen Bizans ordusu içindeki etkin kuvveti 

oluşturan Peçenekler ve Kumanların, karşılarındaki gücün kendi soyları 

olduğunu açıkça bildikleri andaki inançsal formları ve dolayısıyla arka 

plandaki mistik yapıları nasıldı? Tarih içinden cımbızla çekilecek kadar kıt 

olan bu husustaki bilgilerin arkeolojik malzemesi ne haldedir? Bunlar elde 

edilebilirse Türk mistisizmi açısından aydınlatıcı bilgiler sunabilir mi?  

Tarafımdan 2013 yılından 2017 yılına kadar Antalya ili Finike İlçesi 

kırsalında, Gökbük Köyü merkezli bir saha çalışması yürütülmüştür. Gökbük 

Köyü’nün adı tespitlerimize göre buraya ilk gelen arkaik Tahtacıların 

verdikleri “Gobu” adıyla ilişkilidir (Sütçüoğlu, 2019: 108). Kıpçak 

terminolojisinde iki dağ arasında suların açtığı devasa yarık anlamına gelen 

(Alyılmaz, 2016: 114) bu terim gerçekten de layık olduğu yere verilmiştir. 

Keza, Gökbük ve araştırmanın gerçekleştirildiği kanyon, Finike İlçesinin 

güneydeki Akdeniz kıyısı ile Kuzeydeki yüksek sedir ormanlarını birbirine 

bağlayan Arykandos/Akçay Irmağının oluşturduğu derin vadinin tam 

ortasında yer almaktadır (şekil 1).  

                                                             
ve yapıları oldukça karmaşık olan toplulukların arkeolojik kalıntılarının okunması apayrı bir 
sorunu oluşturmaktadır. Kulinowski’nin (2006: 349) ‘barbarların arkeolojik kalıntılarının 
doğru dürüst anlaşılması için geçmişten birinin çıkıp gelerek konuşması gerekir’ gibi bir 
yargıda bulunması aşırı sayılamaz. 
2  Bu durum 4.yüzyıldaki kozmopolit Bizans ordusu içinde dahi görülebiliyordu. Mısır 

Piskoposu Synetius, 4.yüzyıldaki durum için: “Bize göre yabancı bir tarzda eğitilmiş, kendi 
geleneklerine göre yaşayan, bize karşı düşmanca planlar tasarlayan genç savaşçı 
müfrezelerinden korkmamak mümkün değil. Bu beyaz teni, saçları birbirine karışmış 
barbarların bir kısmının hizmetli olarak görev yapması, bir kısmının ise lider kadrosu olarak 
siyasi hayatta yer alması şaşırtıcıdır” diye not düşmüştü (Laypanov-Miziyev, 2014: 131-
Uspensky’e atıf). Keza Mihail Attaleiates, 1071 Malazgirt Savaşını anlatırken; ‘kovalayanla 
kovalananı, kimin karşı taraftan olduğunu ayırt etmek mümkün değildi. İskitlerden (Hunlar 
kökenli urukları kast ediyordur) paralı askerlerin her açıdan Türklere benziyor olmaları, 
koşulları daha da kuşkulu hale getiriyordu’ sözü esasında durumu perçinlemektedir. 
(Hillenbrand, 2012: 258)  
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Şekil 1: Arykandos Vadisi’nin fiziki durumu. 

Çalışma süresince arkeolojik yöntemlerle Arykandos Vadisi’nin çok 

sarp kayalıkları ve sayısız mağarası incelenmiştir. Sahanın en izbe yeri olan 

ve yaklaşık 5 kilometrelik “Dar Kanyonu” içinde iki ünik mağara kült alanı 

tespit edilmiştir. Birbirlerine 500 metre mesafede olan bu kült alanlarından 

ikisi de kendine özgün petroglif, pigtogram, yazılı metinler ve ikonografik 

içerikli değişik resim programları barındırmaktadır. Mevcut yerleşimin yakın 

sahası ve kültür dokusu içinde Antropolojik yöntemlerin ortaya çıkardığı bazı 

veriler doğrudan mağara kült alanlarındaki verilerle ilişkilidir. Çok sayıda 

veri içeren bu kült alanları ve yerleşimdeki verilerin tarihlendirilmesi ve 

anlamlarının çözülmesi de 2 yıl sürmüştür. Sonuçta tüm çalışma bir tez olarak 

savunulmuş (Sütçüoğlu, 2018) ve yayın sürecine girmiştir3. Bu çalışmada 

ortaya çıkan veriler, tarihçiler, dilciler, ikonograflar, teologlar, sanat 

tarihçileri ve arkeologları çok yakından ilgilendirdiği gibi Türk sufizmi 

üzerine çalışanları da yakından alakadar etmektedir. Pek çoğu defineciler 

tarafından tahrip edilen Koyun İni kült alanındaki verilerin önemli 

                                                             
3  “Türk Çevrimi; Arykandos Vadisinde 1071’den Öncekiler ve Sonrakiler” adıyla 

hazırladığımız kitap, Antalya Büyükşehir Belediyesince yayın aşamasındadır. 
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kısımlarının birebir replikaları kesme taşa tarafımdan işlenmiş olup 

akademiye ve gelecek nesillere ulaştırılmak üzere korunmaktadır (şekil 2). 

Şekil 2: Koyun İni Kült alanının öncesi ve sonrası (üstte). Burada mevcut veriler defineciler 

tarafından tahrip edildiği için replikaları yapılmış olup korunmaktadır (altta). 

2.  ARKEOLOJİK KANITLAR VE TÜRK SUFİZMİ 

İLE İLGİLERİ  

2.1 Sionlu Aziz Nikolaos Kültüne Ait Mağara Kült Alanı 

Kanyon içinde Koyun İni olarak anılan mağarada 4-6.yüzyıl arasına 

tarihlediğimiz çok sayıda ve değişik formda haç çeşitliliği vardır. Bunlar 

içinde Türklerin evren ve dört yön anlayışını temsil eden çok sayıda daire 

içinde haç sembolü vardır. Bunların gerek Anadolu’da gerekse kadim Asya 

bakiyeleri içinde sayısız örneği vardır (şekil 3). Buna rağmen, haç sembolünü 

aslı astarı olmayan ve tarihi dayanaklardan yoksun şekilde Konstantin’in 

rüyasına 4  bağlayan anlayış, Bizans ordusu içinde dalgalanan haç armalı 

                                                             
4  Esasında Konstantin’in gökte parlayan bir christogram görmesi ve bunu rüyası ile 

ilişkilendirmesi meselesi, rüyadan 26 yıl sonra Kayseri/Filistin Piskoposu Eusebios tarafından 
yazılmış Konstantin’in Vitası’nda anlatılmaktadır. Eusebios, kitlelerdeki inanmayanlar için 
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Kıpçak sancaklarını göz ardı eder (Parlak, 2007: 33; Adji, 2002: 31-37; 2016: 

389-391).  

Şekil 3: Erken dönem monogramlı ve christogramlı haç örnekleri. Sağ altta olanlar Asya 

örnekleri ile bizim tespit ettiğimiz örneklerin mukayesesi içindir. 

Kült alanının mağara yüzeyindeki doğal bir ayak izi formuna binaen 

kıymetlendirildiği ve menkıbevi değerler yüklendiği kanaatindeyim. Gerek 

bu ayak izi formunun altında gerekse mağaranın geri kalan taraflarında 

çözümlenmesi henüz mümkün olamamış yazıtlar vardır (şekil 4). Acemice 

yazılmış Grek alfabeli bu yazıtların dönem Hun dilinin yeni öğrenilmekte 

olan Grek alfabesi ile yazılmış bir biçimi olduğu kanaatini belirtmekten başka 

seçenek kalmamıştır. Tekin (1987: 11-12) bu dönemin dilini Proto Bulgar 

dili olarak anar. 

                                                             
kaleme aldığı bu öyküde, dönemin diğer tanıklarının bilgilerine başvurmak yerine, 
imparatorun bu hadiseyi kendisine anlattığı bilgisini kanıt olarak sunar (Gibbon, 1987: 139-
140). “Labarum” denilen haç motifli Bizans sancağının menşeine dair efsaneden öte hiçbir 
tarihi kanıt yoktur. Üstüne, Konstantin’in Hristiyanlığı kabulünde dini gerekçelerden ziyade 
siyasi gerekçelere dayandığına dair yeterli emare mevcuttur (Vasiliev,1943: 53-61). Bu 

perspektiften bakıldığında, yeni dine geçişle toplumsal çalkantıları söndürüp devletin yahut 
şahsının siyasi konumunu gözeten bir imparatorun tarihi temayüllere dayanarak mucizevi bir 
efsaneyi kurgulaması zamanının doğası gereği son derece mümkündür. 
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Şekil 4: Bazı yazılı metin örnekleri. 

Burada yer alan ve üç kez tekrarlanmış olan resim programının stil 

kritiği Asyatik Türk kaya resim üslubunda olduklarını açıkça ortaya 

koymaktadır. Keza “Türk atışı” olarak addedilen (Çoruhlu, 2016: 11-24) 

geriye dönerek ok atan savaşçı figürü de bunların Türklüğünü onamaktadır. 

Üç kez tekrar edilmiş olan resim programı 6.yüzyılda bölgede yaşamış olan 

Sionlu Aziz Nikolaos’un yol kenarındaki bir ağaca sirayet edip halkı tarumar 

eden şeytanı kovma mucizesini (Sevcenko, 1984: 118) anlatmaktadır (şekil 

5).5 

                                                             
5 Esasen, tespitimizde ve Nikolaos’un vitasında kast edilen şerir ruhu terminolojik olarak 

‘demon-cin’ olarak anmak gerek ancak bu terimin bizim dilimizde tam karşılığı yoktur. Bu 
nedenle çalışma boyunca bu figür ‘şeytan’ olarak zikredilmiştir. ‘Demonların Şeytan'la 
ilişkileri her zaman belirsiz kalmıştır ve Yeni Ahit'te demonlar, farklı unsurların bileşkesinden 
oluşmaktadır. Bu unsurlardan biri, düşmüş meleklerdir. Demonlar, düşmüş melekler olarak 
kabul edildikleri ölçüde kökenleri, bene-ha elohim'e inecektir. Bu bağlamda demonlar, 
Şeytan'la ortak bir Tanrısal kökeni paylaşırlar ve bir nefeste bunları "şeytan ve diğer demonlar" 
olarak anmak akla uygun olacaktır. Ancak, demonların kökenleri aynı zamanda başka 
geleneklere de inebilmektedir. Onlar, fırtınaların ya da ıssız korulukların ürkütücü ruhları, 
ölülerin öç peşindeki hayaletleri, hastalıklar getiren güçler ya da insanların ruhuna sahip çıkan 
tahripkâr ruhlardır.’ (Burton, 1999: 299). 
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Şekil 5: Ağaçtan şeytan çıkaran Sionlu Aziz Nikolaos. Solda; Koyun İni kült alanı örneği, 

sağda; Kuzey Makedonya-Kumanova’daki St. George kilisesinde 14.yüzyıl freski 

(Sevcenko, s.118’den) 

Kült alanında burada yer vermeyeceğimiz çok sayıda başka çeşitte, 

farklı mesajlar ve anlamları olan veriler de söz konusudur. Topluca 

değerlendirildiklerinde her birinin Türk sanatı içinde anlamları ve karşılıkları 

vardır. 

2.2 Türk Şamanına Ait Mağara Kült Alanı  

Sionlu Aziz Nikolaos kültüne ait olduğunu belirttiğimiz Koyun İni 

kült alanının, kuş uçuşu 500 metre güneyinde tespit edilen diğer mağara kült 

alanının bir Türk şamanına ait olduğu açıktır. Burada açıkça seçilebilen el 

sembolü şamana aittir.6 Etrafında yer alan pek çok tamga da herhalde bu 

şamanı takip eden urukları anlatıyor olmalıdır. İçlerinden Salur boyu 

tamgasının versiyonları anlaşılabilmektedir (şekil 6). Kalanların pek çoğu 

Hazar ve Volga tamgaları ile ilişkili durmaktadır. Bunların yanı sıra az 

sayıdaki daire içinde yer alan haç sembolleri Koyun İni kült alanındakilerin 

aynısı olup buradaki varlıklarının Hristiyanlıkla ilgisi tesis edilememiştir. 

Bunların diğer alandakilerle mukayeseleri ve stil kritikleri Asya Türk sanatı 

üslubunda olduklarını ve diğer kült alanına paralel bir dönemde yani yaklaşık 

olarak 6.yüzyılda yapılmış olduklarını göstermektedir. 

                                                             
6 Birinin şaman kabul edilebilmesi için gerçek bir şamandan “el almış” olması gerekirdi. 

Şamanlığının onandığı da kendisine verilen tahta bir elle sembolize edilirdi. Bu gelenek 
günümüz Türkçesinde “el almak” deyiminin de atasıdır (Aydoğan, 2019: 116-119). 



Türkistan’dan Balkanlara Türk Sufizmi 

 627 

 

Şekil 6: Şaman mağarasındaki veriler. 

Şaman mağarası olarak adlandırdığım kült alanı, araştırmaya konu 

olan kanyonun güneydeki girişindedir. Halk arasında buraya “Kapıçayı” 

denmesinin sebebi de girişte yer almasıyla ilgilidir. Bu vaziyette, Sionlu Aziz 

Nikolaos’a referans veren diğer kült mağarası buranın kuzeyinde kalmaktadır 

ve araları oldukça yakın olmakla birlikte birbirlerini görmezler. Birbirine bu 

kadar yakın vaziyette ve özellikle keşişlik ve şamanlığın müşterek tercihi 

olan benzer yapıdaki izbe yerlerde kurgulanmış olmaları ne ile açıklanabilir  

ki? Burada tarımsal ya da hayvancılık aktiviteleri mümkün değildir. Keza 

yerleşime uygun yerler de değillerdir. Verilerin aynı döneme işaret ettiği bu 

iki farklı inanca ait kült alanlarının izahatı ancak halk içindeki inanç 

buhranıyla açıklanabilir. Yöreye yeni gelmiş/getirilmiş kitle derhal 

Hristiyanlığın gereklerini yapmaya başlayamayacaklarına göre bir yandan da 

bildikleri Şamanizmi sürdürüyor olsa gerekir. Hal böyle olunca, kuvvetle 

muhtemeldir ki bir kısım arkaik Ağaçeri yeni dini kabul ve mevcut dini 

önderlere yönelirken, bir kısmı da şamanlarını takip ediyorlardı. Şamana ait 

mağarada yer alan ve değişik boyları sembolize eden tamgalar kanaatimce bu 

bölünmüşlük içindeki dini kimliklerin rekabetine işaret etmektedir. Olasılıkla 

keşişlikle şamanlığın benzer tradisyonları gereği bu arkaik Ağaçeriler kendi 

içlerinden keşişler de çıkarmışlardır. Belki de akademimizin söylemeye 

korktuğu bir husus, yani “olası Türk aziz” söylemi de bu fasılanın bir neticesi 

olarak doğrudur.  
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 3.  ANTROPOLOJİK KANITLAR VE TÜRK 

SUFİZMİ İLE İLGİLERİ  

Sahadaki fiziki çalışmalarda elde edilen arkeolojik verilerin 

anlamlandırılmasından sonra bunların mevcut yerleşik durumdaki Selçuki 

Ağaçeri kökenli Tahtacılarda yansımaları olup olmadığı hususu antropoloji 

ve halk bilimlerinin değişik yöntemleri kullanılarak ayrıca incelenmiştir. 

Öncelikle şu hususları da burada ilave etmek icap eder: Mevcut Tahtacıların 

buraya gelişleri geriye dönük olarak yaklaşık 14. yüzyılda yörede zaviyesini 

tesis eden Abdal Musa zamanına kadar gider (Sütçüoğlu, 2019: 114-115). Bu 

Tahtacılar buraya meslekleri olan orman adamlığı/işçiliğini yapmak ve 

yöredeki Çığlıkara, Ördübek, Oluklu ve Üçkuzluk sedir ormanlarındaki 

kereste üretiminde çalışmak üzere gelmişlerdir. Bu ormanlardan elde edilen 

sedir kerestelerinin gemi yapımında kullanılmak üzere Antik dönemlerden 

beri değerli mallar olduğu ve hatta yöredeki Arykanda kentinin bu üretimi 

koordine ederken, kıyıya yakın Lmyra antik kentinin de liman sevkiyatına 

dâhil olarak gelir elde ettikleri vakidir (Sütçüoğlu, 2018). Bu bağlamda erken 

Hristiyanlık dönemi yani erken Ortaçağda da bu faaliyetlerin devam ettiği 

kesindir. Şu anki Selçuki kökenli Tahtacıların buraya gelmeleri tesadüf 

olmayıp bilinçli devlet politikalarının bir sonucudur. Fakat buraya 

geldiklerinde karşılaştıkları eski yerleşiklerin orman işçiliğini sürdüregelen 

Rumlar olduğuna dair bir inam vardı.  

Çalışmamız bunun hiç de öyle olmadığını, eski yerleşiklerin de 

Ağaçerilerin/Tahtacıların arkaik akrabaları olduğunu ortaya çıkarmıştır. 

Attila’ya eşlik eden boylar içinde Bizans kroniklerine göre Acatir/Akatzir 

denilen fakat gerçekte Ağaçeri olan önemli nüfusa ve kıymetli bir meslek 

erbaplığına sahip (Nemeth, 1982: 119; Ahmetbeyoğlu, 1995: 7; 

Ahmetbeyoğlu, 2001: 63) boydan sayısını bilemediğimiz bir miktar, Bizans 

devletince bilinçli bir şekilde buraya getirilmiş gözükmektedir. 7  Bugüne 

değin Anadolu’daki Bulgar varlığı ve ilk gelişleri hakkında oluşan kanaat 

                                                             
7 Acatir veya Akatzirlerin Ağaçeriler olduğuna dair Ahmetbeyoğlu’nun referansları olduğu 

gibi şöyledir: “1) Priskos'cte Acatir, Jordanes'de Akatzir şeklinde geçmektedir. Bu isim Türkçe 
"Orman adamı" manasına gelen Ağac-eri olarak açıklanmışsa da bu haklı olarak tenkitlere 
uğramıştır Bunların Hazar Türklerinin ataları veya bir Hazar kolu olması kuvvetli bir 
ihtimaldir. Bk. İ. Kafesoğlu, Türk Millî Kültürü, s. 74 n. 145; Daha başka, Gyula Nemeth, 
Hunların Dili, bk. Attila ve Hunları, s. 193. 2) Acatir, Akatir, Akatzir veya Agaçeri (orman 
adamı) şekillerinde görülen bu Türk boyu, daha sonraları Doğu Avrupa bölgesine hakim 

olacak olan Hazar Türkleri'ııin atası yahut Akhazar isimli bir koludur. Bk. Gy. Nemeth. A 
Hoınfoglalô Magyarsag Kialakulasa, Budapest, 1930, s. 132 vd. OJ. Maenchen-Helfen, 
Akatir, CAJ. XI. 4, 1966, s. 282.” 
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bunların pek çoğunun orman işçiliği için gelmiş özel meslek grupları 

olduğuna işaret etmektedir (Karatay, 2011: 67-79; Karatay-Balcı, 2015: 37-

43). Fakat bu çalışmalar Bulgarların ilk gelişleri ile ilgili erken Ortaçağa ait 

bilgiler içermemektedir. Dolayısıyla bizim tespitlerimiz bu halkaya 

eklenecek bilgiler içerir. Kaldı ki mevcut bilgiler ilk gelen Bulgarların İslami 

dönemde ve bu dine mensup olduklarını belirtirken bizim çalışmamız 5 asır 

geriden ve Hristiyan Bulgar kitleden söz etmektedir. Vardığımız kanaat bu 

ilk grubun arkaik Tahtacılar olduğunu belirtirken, derhal Hristiyan 

olmadıklarını ve Şamanist ritler dâhil ikili bir inanç sistemini sürdürdüklerine 

işaret etmektedir. Bu çok özgün zaman süreci ve o süreçteki bu kitlenin 

mistik durumu üzerine şu ana değin tarihi ya da arkeolojik bir çalışmanın 

olmaması tespitlerimizi çok yönlü ele almayı gerektirecek ölçüde önemli 

kılar.  

Bu arkaik Tahtacıların uruğu ya da adı ne olursa olsun, sahada 

bıraktıkları arkeolojik kanıtların yanı sıra günümüze ulaşabilmiş değişik 

bakiyeleri olmalıdır. Mevcut Tahtacıların ormancılık terminolojisi içinde çok 

sayıda “Bulgar” terimi devşirilmiştir. Örneğin; “Bulgar düzeni, bulgar hızarı” 

gibi ormancılık yöntemlerinin onlardan transfer edilen yöntemler olduğu 

kesindir. Keza, Osmanlı arşivlerinde 20. yüzyıla doğru yazılmış bazı evraklar 

buradaki Bulgar varlığını da onamaktadır (BOA: BEO,826-61906, Y. MTV. 

145-19, DH. EUM. AYŞ: 28.01.1340). Anlaşılmaktadır ki, son mübadele ile 

bu kitle Hristiyan Rum addedilerek tespit edemediğimiz bir yere tehcir 

edilmişlerdir.  

Mevcut Tahtacıların sosyal hayatlarında, inanç formlarında ve 

geleneklerinde bazı ünik durumlar doğrudan eski arkaik Tahtacılardan yani 

Hun soylu Bulgar Türklerinden kalmadır.8 Nasıl ki, arkeolojik verileri dönem 

karşıtları ile mukayeseli bir şekilde kritize edebiliyorsak, bu alanda tespit 

edilen soyut kültürel mirası da kadim Asya ve Balkan örnekleri ile mukayese 

edebiliriz.  

6. yüzyılın ilk çeyreğinde doğan ve aynı yüzyılın ikinci yarısında 

ölen Sionlu Aziz Nikolaos’un ölümünü müteakip kardeşi tarafından yazılmış 

hayat öyküsü/vitası kült alanı ve Gobu/Gökbük yerleşimindeki pek çok veriyi 

anlamamız için anahtar roldedir. Bu yazma içinde onun doğduğu yerle ilgili 

                                                             
8 Bulgar Türkleri ile Hunlar arasında doğrudan bir bağ vardır. Hazarların, Türkçede ‘orman 

halkı’ anlamına gelen İskitlerin Akatsir Kabilesi’nden oluştukları görüşünde buna benzer bir 
arka plan göze çarpmaktadır (Laypanov-Miziyev, 2014: 122). 
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veri ile iki mucizesi konumuz açısından önemlidir. “Tragalassos yakınında 

bir yerde doğdu” tanımlamasında Tragalassos bugünkü Gökbük bitişiğindeki 

Alasun köyünün eski adı olmalıdır. Yakındaki yerden kasıt ise Gökbük 

sahasıdır. Vitadan anlayabildiğimiz kadarıyla burada Pharroa ve Palakoma 

adında iki eski yerleşim vardı. Birbirlerine çok yakın olan bu yerleşimlerden 

Palakoma yol kenarında, Pharroa ise aşağıda akarsu kenarındaydı. Görünen 

odur ki, Hun soylu arkaik Tahtacılar buraya geldiklerinde sistemli bir 

yerleşim olan Palakoma’ya değil akarsu kenarındaki yere yerleşerek vadiye 

yahut yerleşime “gobu” dediler. Keza işleri sadece yaylalardaki sediri 

işlemek değil aynı zamanda akarsu üzerinden bunları denize ulaştırmaktı da. 

Dolayısıyla seçtikleri yer transfer için en kritik yerdi.  

3.1.  Azize Ait Işık Mucizes inin Saha Kanı t ları  

Vitaya göre Sionlu Aziz Nikolaos daha doğmadan önce, yakın 

bölgede din adamı olan amcası Nikolaos bir dağın zirvesinde mucizevi bir 

ışık görerek peşine düşer. En nihayetinde baş melek ile karşılaştığında 

kendisine, yakın zamanda bir yeğeninin doğacağı, onun Tanrının seçilmiş 

kulu olduğu, onun için derhal bir kilise inşasına başlaması buyrularak 

kilisenin Sion Manastırı’na benzetilmesi istenir (Sevcenko, 1984: 31-33). 

Konumuza esas aziz de adını burada zikredilen Sion teriminden almaktadır. 

Zaten doğduğu zaman hem amcasının adı Nikolaos hem de Myra/Demre de 

öne çıkan esas figür olan Noel Baba’nın adı Nikolaos’tu. Modern terminoloji 

bunları ayırmak için “Sionlu” ibaresini eklemiştir. Gobu/Gökbük’te tespit 

ettiğimiz ve 4-6. yüzyıla tarihlenen (Antalya Koruma Kurulu’nun 17.02.2014 

tarih ve 2407) erken dönem kilise yapısı belki de onun için tesis edilmiştir.  

Şu anki yerleşik Tahtacılar kadimden beri atalarından işittikleri 

mucizevi bir ışık oyununu anlatırlar ve hatta pek çok kişi buna bizzat tanık 

olduğunu belirtir. Anlatılar değerlendirildiğinde müşterek yanları, batı 

taraftaki Alacadağ zirvesindeki eren yatırından bir ışığın doğu taraftaki 

Sarıkaya zirvesindeki başka bir yatıra ışık gönderdiği şeklindedir. Ayrıca 

Sarıkaya zirvesinde ışık patlamalarından söz edilir (şekil 7).  

Ortaçağın mistik atmosferinde buna benzer çok sayıda efsane 

üretildiği ve menkıbevi anlamlar kazandırıldığı vaki olmakla birlikte ışıkla 

ilgili anlatılanlar büyük oranda doğrudur. Zira çalışmamız esnasında bizim 

de birkaç kez tesadüf ettiğimiz bu ışık görselleri hakkında rasathane ve ilgili 

bilim insanları ile yaptığımız konsültasyonlar sonucu doyurucu bilgilere 

ulaşılmıştır. Alacadağ zirvesinde eren yatırı denen yerde beliren ışık oyunları 
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Jüpiter gezegenine ait asteroid kuşağının, dünya atmosferindeki belli 

durumlarda hareketli ışık oyunları şeklinde görülmesi ile ilgilidir. 

Gobu/Gökbük yerleşiminde yerleştiği çukur vadi gereği Türkiye’deki en 

karanlık gece şartlarına haiz olması ve açısal olarak her iki zirveyi uygun 

pozisyonda görmesi nedeniyle bahsedilen görüngüye tanık olunabilmektedir. 

Sarıkaya zirvesindeki ışık oyunu Türkiye’de başka kayda alınmamış 

manyetik ışımanın ender bir örneğidir. Esasında güneşten gelen ışıktaki 

yüklü parçacıkların dünyanın manyetik alanı ile etkileşimi sonucu oluşur. Bu 

ender ışık oyunları yine ender yerlerden görülebilir ki, Gobu/Gökbük de bu 

ender yerlerden biridir. Dolayısıyla Sionlu Aziz Nikolaos’un vitasında sözü 

edilen kutsal ışığın görüldüğü yer burasıdır.  

Şekil 7: Işık mucizesinin topografik durumu. 

Bu hadisenin Antik dönem yerleşiklerinde ve esas yerleşimciler olan 

Bizans yerlilerinde de anlamlandırılmış olması gerekir. Konumuz arkaik 

Tahtacıların bunu tradisyonlarına nasıl almış olduklarıdır. Koyun İni mağara 

kült alanında bunu sembolize ettiğini düşündüğümüz bir resim programı 

vardır. Öte yandan efsane ya da mucize şekline içselleştirilmiş ve sonraki 

Selçuki Tahtacılara da transfer edilmiştir. Bunun Türk sufizmi içindeki 

değerini ya da ilişkileri tesis etmeye muktedir olmadığımdan konuyu alanda 

çalışanlara bırakmak daha uygun düşer. 
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3.2.  Azize Ait Ağaçtan Şeytan Çıkarma Mucizes inin 

Saha Kanıt ları  

Sionlu Aziz Nikolaos’un vitasında, Palakoma köylülerinin manastıra 

gelerek, köylerinde yol kenarındaki bir ağaca demon/şeytan işlediğini ve 

kutsal kişi olarak kendilerini bundan kurtarmalarını istediklerinden söz edilir. 

Aynı el yazmasında bu ayinin nasıl yapıldığı ayrıntıları ile anlatılır 

(Sevcenko, 1984: 36-38); Sionlu Aziz Nikolaos bahsedilen ağacın yanına 

gelmiş, halkı toplamış, bir müddet dua ettikten sonra halktan ağacı 

kesmelerini istemiştir. Fakat halk ağacı kesmekte başarısız olunca kendisi 

eline baltayı alarak ağaca vurmuştur. Ağaç devrilirken ısrarla halkın üzerine 

yönelince de eliyle tutarak ters istikamete düşürmüştür. Nihayetinde içinden 

çıkan şeytan veya kötü ruh azize beddua ederek Likya bölgesini terk etmiştir.  

Koyun İni kült alanında mevcut olan üç kez tekrarlanmış resim 

programı, bu mucizeyi anlatmaktadır. Her programda, içine şeytani ruh 

işlemiş ağacın altında yuvarlak hatlı “E”, aziz figürünün altında ise “m” harfi 

yer almaktadır. “m” harfinin “martir” sözcüğü, yani din için savaşan kişi için 

kullanıldığı kesin sayılabilir. “E” harfinin ise Grekçe ya da kadim Bizans dili 

içinde karşılığı bulunamamıştır. Benim önermem bu harf sembolünün Türk 

mitolojisinde kötü ruh ve yeraltı dünyası ile ilişkili olan “erlik” ile 

bağıntısının olması gerektiğidir.  

Bu kaya resimlerinin Türk sanatı dâhilinde yapılmış olması bizi 

keşişliğin muteber olduğu 4-6.yüzyıl aralığında Türklerin inançsal yapısını 

sorgulamaya iter. Bu süreçte Hristiyanlığı kabul etmiş bir kitle olsalar dahi 

eski şaman gelenekleri kuşkusuz uçup kaybolmamıştır. Keza şamanlıkta da 

mağara sembolizması ve şamanların izbe yerlerde yaşam sürmeleri oldukça 

önem arz eden bir durumdur. Zannımızca bu petroglif ve piktogramlar 

6.yüzyıldan sonra yapılmış olamazlar. Hem haç tarihlemeleri hem de 

mucizevi bir hadiseyi bu kadar tekrarlı bir şekilde işlemeleri bir zaman sonra 

öğrenilecek değildir. Esas sorumuz bu arkaik Tahtacıların bu azize neden bu 

kadar sıkı sıkı bağlı olduklarıdır. Azizin sağlığında başına gelen türlü 

hadiselerde, görevli olduğu Myra bölgesinde mukim iken Tragalassianların 

(Traga=Teke/Tekeliler?) çağrı yapıp kendilerine sığınabileceği gibi hususlar 

da eklenince, Sionlu Aziz Nikolaos’un aidiyeti hakkında birtakım kuşkular 

doğar; Acaba ailesi ve adı Bizanslı olan bu aziz arka planda bir Türk 

uruğunun içinden mi çıkmadır? Şimdilik olasılık olarak söyleyebiliriz.  
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Sionlu Aziz Nikolaos’un kutsal mucizesini göstererek içinden 

şeytanı çıkardığı ağacın yeri çalışmamız dâhilinde tespit edilmiştir. 

Gobu/Gökbük Köyü’nün bitişiğinde ve yol kenarında halen kutsiyet atfedilen 

bir yer vardır (Şekil 8). Burada mevcut tek mezarın üzerinde “erenler-kayıp 

erenler” yazılıdır. Bu mezar buraya eski tasarım tahrip edilerek aynı köyden 

birisi tarafından 1980’li yıllarda yapılmıştır. Esasında burada eskiden bir 

mezar olmayıp, onun yerine çakıl tanelerinden oluşmuş taştan bir tümsek 

vardı. Halk arasında bu taş tümseğin yanında daha eskiden dev bir ağacın var 

olduğu, bu ağacın yoldan gelip geçen insanları ürküttüğü, bazen yerde yatar 

vaziyette olduğu, bunu bilmeyen bir çobanın bağladığı sığırı da alıp 

ayaklandığı gibi türlü şerir öyküler anlatılırdı. Bu nedenle önünden geçen 

herkes ailedeki fert sayısı kadar tümseğe taş atar ve Yaradan’dan korunma 

dilerdi. 

 

Şekil 8: Ağaçtan şeytan çıkarma mucizesinin gerçekleştiği sahanın durumu. Sağda, eski 

orijinal taş kümesi, solda ise sonradan yapılma eren mezarı. 

Türk sufizmi ve menkıbevi anlatılarına buna benzer pek çok Bizans 

dönemi örneğinin geçtiği vakidir. Ancak burada sadece Bizans 

yerleşiklerinden alınan bir örnek değil, Şamanist ritlerle erken Hristiyanlık 

dönemine ait bir örneğin çakışmasına tanık olmaktayız.  

3.3.  Antropoloj ik Bir Toplu Geçiş Ritüeli: Pıngıdık  

Bir toplu geçiş ritüeli olarak tanımladığım “Pıngıdık” bir açıdan 

bakıldığında Anadolu köy seyirlik oyunları içinde de değerlendirilebilir. 

Genel literatürümüz bu tarz etkinlikleri bu şekilde adlandırmış olsa da 

Pıngıdık çok teferruatlı sembolik değerleri, katılımcıları ve süreçleri 

açısından kapsamlı şekilde ele alındığında bunun bir halk oyunu olmaktan 

ziyade kökeni çok derinlere uzanan kitlesel bir geçiş ritüeli olduğu ortaya 

çıkmaktadır. Bu ritüel ile ilgili kapsamlı şekilde yayınladığımız iki çalışmada 

(Sütçüoğlu, 2014: 2015) içerik hakkında detaylı bilgilere ulaşılabilir.  
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Son yıllarda formu deforme olmuş olsa da, halen Gökbük Tahtacıları 

içinde görülebilen Pıngıdığın kökenleri Asya steplerindeki eski Türk 

yaşantısında “no” ritlerine uzanmaktadır. Öyle ki, MÖ. 2.yüzyıl Çin 

kayıtlarında sözü edilen ve tam olarak benzer bir ritüeli anlatan Fang-hi-sang 

da (Esin, 2001: 174-176; Brill, 1970: 108-110) bununla ilişkili olmalıdır. 

Kuşkusuz bu ritüel Anadolu’da görülen “saya gezmesi, kış yarısı, Arap 

oyunu” gibi diğer seyirlik oyunlarla aynı kökten beslenmektedir. Fakat bizim 

mukayese için tespit ettiğimiz esas karşıtı Bulgaristan-Çanakkale hattında 

bilinen “Cemal oyunu veya Kukeri” ile alakalıdır (Şekil 9). Özellikle 

Balkanlarda olan Kukeri versiyonu hem benzeşim hem de kökenini 

Hunlardan alıyor olması açısından özellik arz eder. Balkanlarda görülebilen 

varyantlarının Asyatik kökenli olduğu yerel bilim insanlarınca da kabul 

edilmektedir (ör: Mishkova, 2012: 123-133). 

 

Şekil 9: (Üstte) Pıngıdık ve (altta) Kukeri ritüelleri.Pıngıdık görselleri; yazara ait arşivden, 

kukeri görselleri; Mishkova, I. (2012). Kukeri Of Vresova, Carnival King Of Europe II 

(2010-2012), (ed: A. Mott), Mueso Degli Usi E Costumi Della Gente Trentina 

Pıngıdık ritüeli eskiden beri nevruz döngüsüne denk gelecek şekilde 

oynanmıştır. Bir güne yayılan sürecinin kahramanları 15 yaşına gelmiş ve 

erginlenme adayı olan erkek ve kızlar, katılımcıları ise tüm halktır. Erkekler 

spontane bir şekilde gündüzden ekmek pişirmek için gereken ateş yerlerini 

hazırlayıp odunları toplarlar. Akşama doğru meydan ateşini yakıp etrafına 

ekmek pişirim saclarını kurarlar ve ekmeği pişirecek kızlar burada yer alır. 
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Hava kararınca akşamdan hazırlanan teke postuna bürünmüş, koca falluslu 

ve çıngıraklı, yüzü gözü karartılmış “kim üdüğü belisiz” korkunç pıngıdık, 

kendisine eşlik eden erkek erginlenme adaylarının teneke tangırtıları içinde 

sokaklara dalar. İlginç bir şekilde pıngıdık figürünün ahşap bir sopadan 

oluşan fallusu kült mağarasındaki aziz betimlemelerinde de görülmektedir. 

Pıngıdık gece karanlığında sokaklarda esrir, dans eder, önüne çıkanı koca 

fallusu ile kovalar meydana sürükler. Bu grup hane kapılarına dayanarak 

gerekli malzemelerden pay alır. Herkes meydana varınca pıngıdık son kez 

görülerek ortadan kaybolur. O vakitten itibaren kızlar ekmekleri pişirmeye 

başlar. Her sacın etrafı genç erkeklerce korunur zira evli ve yetişkin erkekler 

kendilerinin henüz tükenmediğini ispat etmek istercesine aniden hamleler 

yapıp ekmekleri çalma eğilimindedirler. Genç erkekler ekmeği ve kızları 

korumak aynı zamanda yetişkinleri yakalayıp ateşe atmak için tetiktedirler. 

Gece yarısı tüm ekmekler pişirilip halk evlere gittikten sonra, erginlenme 

aşamasındaki gruplar ekmekleri hane sayısına göre pay edip dağıtmaya 

koyulurlar. Hane kapısına gelenler eşiği öperek içerden çıkan erişkine 

ekmeği uzatır. Bu aşamada fısıltı ile de olsa konuşmak yasaktır. Böylece 

ekmeği pişirip eve getirebilen ergen adaylarının statüleri onanmış olur. 

Bu ritüelin Türk sufizmi ile ilgisi zannımca şu şekilde olabilir: 

Anadolu’ya sokulmuş en erken Şamanist ritüelin öncelikle Hristiyanlık 

sürecinde yorumlanması, ardından Müslüman Selçuki Tahtacılarına geçip 

İslami değerlerle yorumlanması fakat tüm bu etkileşimlere rağmen kökenini 

Asya’dan alan tüm oyunlar için süreç ve istikamet olarak kritik bir rol 

üstleniyor oluşudur. Bu ritüelin Türk mitolojisine uzanan pek çok yanı vardır 

ve doğal olarak Türk mistisizminin ele alacağı tarafları da söz konusu 

olmalıdır. Ben bu konuda da görüş belirtmekten ziyade tanıtmayı uygun 

görmekteyim. 

4.  SONUÇ VE DEĞERLENDİRME  

Türk mistisizminin merkeze aldığı İslami tradisyonların alınıp 

yorumlandığı süreçler haricinde kalan Hristiyanlık evresindeki durumları 

için en azından yeterli malzemeye sahip değiliz. Oysa Türklerin, bir kısmı 

İslamiyet’i benimseyip İran ve ardından Anadolu coğrafyasına girmeden 

daha önce Balkanlara kadar ulaşan Şamanist inançlı büyük kitleleri olmuştur. 

Bunlar 5. yüzyıldan sonra dağılırken Balkanlarda kalanlar ve Anadolu’ya 

göçenler Şamanist geleneklerini korumakla birlikte Hristiyanlığı 

benimsemişlerdir. Tespit ettiğimiz grubun yerleştiği topografya ve yörede 
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kalan bakiyelerine bakılacak olursa bunlar Akatzir/Ağaçeri/Tahtacı boyunun 

arkaik tipiydi.  

Bizim çalışmamız bu evrede Şamanizm ile yeni İsevi din arasındaki 

durumlarını anlamak adına kanıt niteliğinde önemli malzemeler ortaya 

koymaktadır. Vardığım yargıya göre, bu anda Türklerin hem şamanları hem 

de Hristiyan keşişleri vardı. Türklerin şamanları mevcut koşullar altında fazla 

dayanamamış olsa da içlerinden birilerinin misyon değiştirerek keşişliğe 

soyunması ve hatta sonradan aziz payesi ile anılır olması işten bile değildir. 

Bu açıdan ortaya çıkarılması yıllar süren ve esas alanım olmadığı halde, 

bürokratik veya akademik tüm müşkülatlara rağmen tek başıma 

ulaşabildiğim sonuçların tartışılabilir her aksamının alanında uzman kişilerce 

ayrıca ele alınması esas olmalıdır. Bu makalede tespitlerimizin sadece mistik 

atmosfere referans veren taraflarının işlendiği, dil, tarih, mitoloji, arkeoloji, 

sanat, geleneksel yapı, sosyoloji ve antropoloji gibi disiplinleri ilgilendiren 

diğer hususların da varlığı unutulmamalıdır. 
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NESİMİ ŞİİRİNDE “ARİF” KAVRAMI 

Seadet ŞIHIYEVA 

1. GİRİŞ

Azerbaycan edebiyatının en önemli temsilcilerinden biri olan Seyyid 

İmadeddin Nesimi, çok yönlü kişiliğe sahip bir düşünürdür. Genelde şair ve 

Hurufi kimliğiyle tanınsa da Nesimi, aynı zamanda bir ilahiyatçı, düşünür, 

filozof, nasir, mütercim, musikişinas, hatip ve bilgindir. Bu hususların her 

biri özellikle iki dilde kaleme aldığı divanlarının detaylı araştırılması 

sonucunda ortaya çıkar. Ancak şairin bilgi düzeyi ve ilgi alanının bir ifadesi 

olan bu çok yönlülükte övündüğü ve özellikle altını çizdiği bir husus arif – 

irfan ehlinden olmasıdır.  

Nesimi'ye göre arif kimdir ve onun bakış açısından arif ne gibi 

nitelikler taşır sorularına cevap vermeden önce, Azerbaycan'da bu konunun 

araştırılmasının tarihine kısaca bir göz atmak yerinde olur. İlginçtir ki 

Sovyetler döneminde Nesimi'nin tarikatla ilişkisi ve onun Hurufilik 

öğretisinin en önemli isimlerinden biri olması felsefi kişiliğinin 

tanıtılmasında sıklıkla kullanılmış ve altı özelikle çizilmekle tahlil edilmiştir. 

Oysa aynı dönem araştırıcıları onun arif kimliği konusunda sessiz kaldılar ve 

irfandan ayırmaya çalıştılar. Genel olarak Nesimi, Sovyet dönemi 

araştırmalarında tasavvuftan korunan çok sayıda orta çağ şairlerinden biri 

olmuştur. 

Şairi tasavvufi düşünceden ayırarak yalnız Hurufilik öğretisinin bir 

temsilcisi gibi tek taraflı tanıtmanın temel nedeni, Sovyet dönemi 

araştırmalarında Hurufilik görüşlerinin yanlış algılanması ve 

yorumlanmasından kaynaklanıyordu. Bu tahrifli yorumlar sonuçta doktrinin 

İslam dinine karşı olduğu tasavvurunu oluşturdu. Bu nedenle, Nesimi'nin 
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Hurufilikle ilgili görüşleri ve Hurufi kişiliği, İslam aleyhine propagandada 

bir araç gibi kullanıldı ve bu yüzden onun söz konusu öğretiyle ilişkisi tekzip 

ve inkar edilmedi. Muhtemelen, onun Hakk yolunun yolcusu olarak, kendini 

bu inanca adamış bir arif ve sufi kimliğine de sahip olmasının üzerinden 

geçilmesinin başlıca nedeni, irfani görüşlerde Hakk aşığı olma, ilahi gerçeği 

arama ve anlamanın ön planda olması, bu yüzden onun da Hurufilik gibi 

tahrifli tanıtılmasının mümkün olmamasıdır. Oysa Nesimi'nin tasavvufla sıkı 

bağlılığı her iki divanında, özellikle Türkçe çok sayıda şiirinde net şekilde 

ifadesini bulmuştur. 

2.  “ARİF”  KAVRAMININ İRFANİ STATÜSÜ VE 

POETİK FONKSİYONU  

Şimdi Nesimi'ye göre irfan ve arif, tasavvuf ve sufilik nedir gibi 

sorulara cevap verelim. Bilindiği üzere, Arapça "arafa" (bilmek) 

kelimesinden gelen "irfan" daha çok "gnostisizm" (gnosis – idrak) anlamında 

kullanılır. “Arif” de tasavvufun özel nitelikli terimlerinden olan “irfan” ve 

“marifet” gibi "arafa" kelimesinden türetilmiştir. Araştırmacı İsa Çelik’in 

ifade ettiği gibi, “arif, bilen, vakıf, tanıyan, anlayışlı, kavrayışı mükemmel, 

irfan ve marifet sahibi anlamlarına gelir. Allah Teala’nın kendi zatını, 

sıfatlarını, isimlerini ve fiillerini müşahede ettirdiği kimselere arif denir. … 

Arif, marifet, irfan, iriffan mastarlarından müştak olup: tanıyan ve farkında 

olan demektir.” (Çelik, 2004: 26) 

Ortaçağ tasavvuf sözlüklerinde "arif" kelimesi şu şekilde 

yorumlanır: "Hakkı ve hakikati yeterince bilen marifet sahibi. Kalbi ve nefsi 

maddi tutkulardan arınmış, iç berraklığı bulmuş kâmil bir insan. Hakkı, onun 

mahiyetini (zat) kalbinin aynasında müşahede eden ve maddî varlığını yok 

ederek, ruhen Hakkın varlığında ebediyete ulaşan derviş”.  (Göyüşov, 2001: 

39)  

Sözlüklerde "arif" kelimesini oluşturan harflerin sembolik yorumuna 

da rastlanmaktadır: "eyn" en yüksek himmetin sahibi, "elif" Hakk ile ülfet 

kurmak, "re" Hakk'ın rahmetinin kazanmak, "fe" ise erdem ve fena sahibi”. 

(Göyüşov, 2001: 39) 

Bu gibi düşüncelerden yola çıkan Nesimi, Türkçe divanında, irfanın, 

hakikat âlemine götüren bir ilim olduğunu ve marifet ehlinin, yani âriflerin 

bu ilimden haberdar olduğunu sık sık dile getirir. Bir örneğe göz atalım: 



Türkistan’dan Balkanlara Türk Sufizmi 

 643 

İy gönül nâdân katında râzunı fâş eyleme  

Ehl-i irfândır bu râzun mahremi nâdân degül (Ayan, 2014: 467) 

Şaire göre irfan ehlinin, yani ariflerin cismani varlığının bu maddî 

alemdeki yeri A’rafdır:  

Ehl-i irfânun yiri ‘ukbâda çün a’râf imiş  

Çün bu ‘âriflerden oldun ürf u a’râfun kânı (Ayan, 2014: 694) 

Rabbini bilen arifin makamı, dünyanın en yüksek yeri olarak kabul 

edilen Kaf dağıdır: 

Ehl-i irfânun makâmı Kâf imiş  

‘Ârif-i Rab ‘ârif-i Arâf imiş  

Bilmeyen ol Kâfı sözi lâf imiş  

Özini bilen yakın sarrâf imiş  (Ayan, 2014: 820) 

Nesimi şiirinde arif, bazen aşık, özellikle Hakk aşığıyla aynı anlamı 

taşısa da onun statüsü bazen farklılık gösterir. Arif, tekçe Allah'a kavuşmayı 

arzu eden bir âşık değildir, o, İlâhî visale kavuşmuş, âşık-ı vasıl makamının 

sahibi, saklı sırları ilim yoluyla değil, hal ve ilâhî müşahedeyle bilen 

kimsedir. Nesimi'nin arifin statüsünün âşıktan daha üstün olduğu 

hususundaki kanısı şiirlerine serpiştirilmiş düşüncelerden anlaşılmaktadır. 

Böyle ki, aşığı Hak yoluna götüren ve ona ilâhî sırları açıklayan da arifin 

kendisidir. Oysa bilindiği gibi divan edebiyatı geleneğinde âşığın yeri arife 

göre daha yücedir. Şair der ki: 

‘Âşıkun esrârını Hakkı bilen ‘ârif bilür 

Âşinâ hâlin ne bilsün nefsini bilmez garîb (Ayan, 2014: 198) 

Bu beytin açıklamasında araştırmacı İ. Çelik yazıyor: “Seyyid 

Nesimi... ilahi aşk müntesiplerinin  sırlarını, marifetullah’a (Allah’ı anlama 

bilgisi) vakıf olan ariflerin anlayacağını, henüz nefsi kötülüklerden 

kurtulmamış zavallı insanların bu durumu bilemeyeceklerini şu beyti ile ifade 

eder”. (Çelik, 2014: 45)  

Nesimi'ye göre arifin bildiği gerçek de ilahi sırlardır: 

Mö’minin gelbindedir ehl-i yeginin rövzesi 

‘Ârif-i esrâr-i Heg şol rövzenin rizvânıdır  (Araslı,  1973: 260) 

Arif-i Heg isterem söz tanıya ‘âlemde kim 

Söyleyem megsûdumu ta ol vеre gеrçek cavâb (Nəsimi, 1973:  21) 

Belirtmeliyiz ki, arifle aşığı veya marifetle muhabbeti kıyaslayan 

düşünür tekçe Nesimi olmamıştır. Ona kadar da bu hususta çeşitli düşünceler 



Seadet ŞIHIYEVA 

 644 

sergilenmiştir. Örneğin, “Sühreverdî’ye göre bazen marifet, muhabbetten 

öncedir; bazen de sonradır. Marifet tamamen olgunlaştığı zaman muhabbete 

sirayet eder; muhabbet tam olduğu zaman ise marifeti gerektirir… Ona göre 

“muhibbûn” makamında olanların çoğu ariflerin sahip oldukları 

hakikatlerden haberdar olmadıkları halde nûrlarla lezzetlenirler. Ona göre 

marifet az bile olsa, muhabbet, marifetin ayrılmazlarındandır. Aynı şekilde 

muhabbet az bile olsa marifeti gerektirir. Nefsin muhabbetle tamamen 

olgunlaşması durumunda bu, Sühreverdî’ye göre nûr üstüne nûrdur”. 

(Çatak, 2015: 306) 

Aslında arif, Nesimi'nin şiirinde bulunduğu yere göre çeşitli işlevlere 

sahiplenen bir tıptır. Gelenekte “insan-i kamil, mürşid-i kamil, şeyh, 

evliyaullah, benzeri kavramların yerine de kullanılmakta olan arif kavramı” 

(Çelik, 2004: 25) onun şiirinde yeni ve yan anlamlar da kazanmıştır. Bazen 

gerçek bir sufi, bir rind, bir laubalı aşık, bir veli, bir kallaş, bir ehl-i yakın ve 

bir abdala eş tutulsa da aslında Hakk yolunun yolcularının bu çeşitli 

şekillerinin toplamıdır ve şairin düşüncesi bu özelliğiyle diğerlerinden 

farklılık arz eder.  

Şiirlerinden görüldüğü üzere, Nesimi'nin tanıtımında arif, rind ve 

abdal bazen kullanıldığı bağlamda nispi eşanlamlılık kazanır. Bir örneğe göz 

atalım: 

Abdâl oluban biglik iden ‘ârifi gör kim 

Bu saltantun kadrini sultan bilür ancag (Ayan, 2014: 445) 

Nesimi de ortaçağ tasavvuf düşüncesine uygun olarak “derviş”, 

“salik”, “abid”, “abdal”, “zahid”, “sufi”, “arif”, “veli” ve diğer tipleri 

hakikat yolunun yolcuları gibi şiire getirir. Amma kendini bu zümrelerin her 

biriyle özdeştirmiyor, "rind", "kallaş", "laubali", "aşık" ve "arif" gibi sıfatları 

kendine uygun bilir: 

Rind ü kallâşam mana zâhid dime ey müdde’î  

Laübali ‘âşıkı ‘âlemde bed-nâm eyleme (Ayan, 2014: 649) 

Görüldüğü üzere Nesimi kendini “rind” ve onula eşanlamlı olan 

“kallaş” adlandırarak yolunun “zahid”den farklı olduğunun altını çizer. 

Aslında “dîvân şairleri çoğu kez rind tipiyle kendilerini özdeştirmişlerdir. 

Dîvân şiirinde rind ve rindlikle ilgili pek çok beyit bulunmaktadır”. (Durmaz, 

2005: 58) Bunun da nedeni “rind, dîvân şiirinde örnek tutulan, kâmil, olgun 

kişidir. Kendi değer yargıları ile yaşayarak başkalarının düşüncesine önem 

vermeyen rind, geniş görüşlü bir kimsedir”. (Durmaz, 2005: 58) Amma 
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Nesimi şiirinde kendini rind olarak görme tekçe geleneksel özellik değil, aynı 

zamanda tarihî gerçekliğin eserine yansıması ve otobiyografik argüman gibi 

de değerlendirilebilir.  

Burada özellikle altını çizmek istediğimiz bir husus da Nesimi’nin 

kendisini sufi değil, "ehl-i irfan"dan bilmesidir: 

Ehl-i ‘irfânem bilürem halkı1 men sîmâ ile 

İttisâl-i hakk ü bâtil infisâli mendedür  (Ayan, 2014: 242) 

Yukarıdaki beyitten de görüldüğü üzere düşünür, kişinin hakikat 

ilmine sahiplenme düzeyinin yüzüne de yansıdığını ifade etmektedir. 

Muhtemelen bu sonuca Kuran'daki Araf Suresi'nden yola çıkarak gelinmiştir: 

“İki taraf arasında bir perde ve A‘râf üzerinde de herkesi simalarından 

tanıyan adamlar vardır ki bunlar, henüz cennete girmedikleri halde (girmeyi) 

uman cennet ehline, “Selâm size!” diye seslenirler”. (Araf: 46) “Âyetteki 

bilgilere göre â‘râfta bulunacak olanların bir kısmı, iyileri de kötüleri de 

simalarından tanıyacak kadar yetkinlik sahibi kimselerdir. Bunlar, ya 

dereceleri nispeten düşük olduğu veya üstün dereceli olmakla birlikte, 

herkesin gözetlenip teşhis edilebileceği a’râf denilen yüksek yerde bir süre 

bekleyerek iyileri ve kötüleri birbirinden ayırmakla görevlendirildikleri için 

orada bekleyecekler; cennet ehline esenlik dileyecek, başlarını cehennem 

ehline çevirince de kendilerini onlarla birlikte bulundurmaması için Allah’a 

niyaz edeceklerdir.”  (URL) 

Belirtmeliyiz ki, Nesimi Türkçe divanında "marifet" ve "sufi" 

kelimelerini yaklaşık olarak aynı sayıda kullanır. Ancak "marifet" kelimesi 

aynı kökten gelen "irfan" gibi olumlu bir anlama sahiptir ve "ehl-i marifet" 

veya "marifet ehli" kelimeleri "irfan ehli" anlamına gelir. Genelde çok 

anlamlı kelime gibi kullanılan, eserden esere anlamında genişlenme veya 

daralma görülen marifet terimini Nesimi, “irfan”ın eşanlamlısı ve ya “irfan 

ilmi” anlamında şiirine getirir. “Çoğu zaman ilim kavramının yerine 

kullanılan marifet kavramı, ilimden daha hususî bir anlam taşır ve genellikle 

vasıtasız bilgiyi, sezişi/sezgiyi, kalbî bilgiyi ifade etmek için kullanılır. İlim, 

mutasavvıflarca iki kısım altında işlenmiştir. Çalışılarak elde edilen kesbî 

ilim ve Allah tarafından kuluna verilen vehbî ilim. Tasavvuf düşüncesinde 

vehbî ilimden kasıt marifet olarak isimlendirilen ilimdir”. (Çatak, 2015: 306) 

                                                             
1 Metinde: “Hakkı”. Amma H.Araslı tertibinde ifade “halk”ı gibi verildiği ve bu 

bağlamda daha uygun görüldüğünden dolayı kelimeyi değiştirdik. 
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Nesimi’nin de divanlarında “marifet”in bir tasavvuf deyimi olarak aynı 

açıdan kullanımı dikkati çekmektedir: 

Ey Nesîmi sâlik oldun me’rifet yetdi sana 

Ol nisâb-i me’rifetden müstehegge ver zekât  (Nəsimi, 1973:  502) 

Ma’rifet ehline Hak bînâ didi 

Vellezine cahüdü finna didi… (Ayan, 2014: 857) 

Sonuncu beyitte şairin “bina” (gören) sıfatıyla yad ettiği “marifet 

ehli”nin bu biçimde vasıflandırılmasının nedeni “marifet” kavramının ihtiva 

ettiği anlamdan kaynaklanır. Çünkü “marifet, sezgiye dayalı bir ilim 

anlayışıdır. Bu ilim ancak yaşayarak ve iç tecrübe ile elde edilen bir ilimdir”. 

(Aynî, 1985: 50) Bu iç tecrübeyle elde edilenler marifet ehlini - arifleri 

“bina”, “basir” eder ve basiret gözünü açar.  

Şaire göre, arif – marifet ehli basiret sahibidir, bu yüzden mücevherin 

değerini belirleyen bir sarraf olarak gerçeği bilir: 

Gevherin uşta kıymetin sarrâf olan ‘ârif bilür 

Ol ki mubassır olmadı göre güher ne fâide (Ayan, 2014:  631) 

Nesimi'nin şiirinde "arif" birçok hallerde "bilmek" anlamını korur ve 

bildiği de ilahi hakikatlerdir: 

Hayâtı Hızr ile ‘İsâ bilür ‘ârif nеce bildi 

Rumûz-ı ‘ışk ile irdi tudagun ‘ayn-ı âbından (Ayan, 2014: 601) 

Görüldüğü gibi, şair, arifi dini edebiyatta ilim-i ledun sırlarına vakıf, 

Hz. Musa'ya gayb aleminin sırlarını ve maddî alemden saydıklarının gizli 

manasını açıklayan Hızır peygamber gibi bilgili bir şahıs olarak kabullenir. 

Arif, aşk şarabıyla sarhoştur. Bu özelliğiyle kallaş ve rinde beraber 

tutulur: 

Nergisi gör cam elinde mеy sunar ‘âriflere 

Cümlesin mest еyledi kendi humâr oldu yеne (Nəsimi, 1973:  54) 

Arif, Hakk'ın yarıdır ve bu şekilde Hakk'ın velisiyle aynı statüye 

sahiplenir: 

Nefsinle yâr ol yârı bil yâd olma Hakdan ‘ârif ol 

Şol müdde’î kim Hakk ile yâr olmadı agyâr imiş (Ayan, 2014: 429)   

Nesimi'ye göre arif,  bey, malik, fagfur ve sultandan daha ali bir 

statüye sahiptir. 
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Gel iy sultân-i ‘âlem ‘ârif ol kim 

Melik ma’nîde ‘ârifdür ne fâgfûr (Ayan, 2014: 267) 

Görüldüğü üzere, Nesimi'ye göre arif, aşk şarabıyla sermest olan, 

ilahi hakikati bir sarraf gibi görüp değerlendirebilen, âşığın sırrını (Hakka 

âşık olduğunu) anlayan ve manevi dünyada sultanlık eden bir kimsedir. 

Önce de belirttiğimiz gibi Nesimi arif ve rind gibi kallaşa da 

sempatisini net bir biçimde dile getirir, hatta bazen kendisini “kallaş” 

adlandırırsa da onun bahsettiği şarap çokanlamlıdır ve manevi sarhoşluğu 

ifade etmek için bir araçtır. “Tezkirelerde de rindle birlikte kullanılan ayyaş, 

evbaş, kallaş gibi sıfatlarla rindin içki tutkusu belirtilirken, şuride, şuh-pişe, 

şahid-baz, ehl-i işret gibi sıfatlarla da onun zevke ve eğlenceye düşkün yanı 

ifade edilir”. (Mengi, 1985: 12) Şair der: 

Hicrin şerâbı acıdır müştage içirme anı 

Nеçin ki yâr ol ağuyi içirmez еy cân, yârine (Nəsimi, 1973:  57) 

Leb-i la’lün zülâl-i âbından ayru 

Şarâb-ı çеşmе-i hеyvân gerekmez (Ayan, 2014: 394)  

La‘lün mey-i elest idi câm olmadan henuz... (Ayan, 2014: 408) 

Gel şarâb-ı hamrı nûş it içme her pеymâneden 

Ta ebed yârun gamından içmişem pеymâneyi (Ayan, 2014: 688) 

Şair, arif ve irfan ehline zıt kutbu ifade etmek için "bi-marifet" 

kelimesini kullanır. Bu olumsuz anlamlı ifade, Nesimi'nin tanıtımında 

"basiretsiz", "cahil", "sefasız sufi" sıfatlarıyla bahsettiği zümreyle ayniyet 

teşkil eder: 

Şol safâsuz sûfîyi gör kim niçe  

Dem urur bi-ma’rifet hеyvânumız (Ayan, 2014: 412) 

Genelde Nesimi'nin şiirinde sufilere iki farklı yaklaşım vardır: 

olumsuz: “sufi”  - “gasir idrak”; “sufi” – “zark ehli”; “sufi” - 

“sefasız müşteri”; “yalançı sufi”. 

olumlu: “sufi-yi safi”. 

Amma şairin her iki divanında olumlu yaklaşıma ifadelerinde 

nadiren rastlanır. Genelde sufi zahidin eşanlamlısı olarak defalarca 

Nesimi’nin eleştirisine maruz kalır: 
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Câm-i müseffâden mene sagi içirdi bir gedeh 

Sûfî ne bilsin men nеce ol câmden buldum sefâ  (Nəsimi, 1973:  17) 

Sûfî midür ol câm-ı musaffâsına meşgûl 

Pinhânî içer şöyle ki şеytân bilür ancag (Ayan, 2014: 445) 

…Ger safâ ehlinden oldun meşreb-i sâfun kanı (Ayan, 2014: 694) 

Sefâsız sûfî dâim kayğuludur 

Bu ma’nîden ki bûtimâra benzer (Ayan, 2014: 273) 

Sûfî-yi peşmînepûşun bâtini safi dеgil 

Ol gaçan gurtareserdir nefsini emmâreden (Nəsimi, 1973:  154) 

Nesîmî sufe degşürmez gamundan giydügi şalı  

Kim ol sûfî safâsuzdur bu şalun kadrini bilmez (Ayan, 2014: 397)  

Aslında Nesimi”nin sufiyi iki farklı bakış açısından tanıtımı, 

özellikle de çok sayıda beytinde olumsuz münasebet sergilemesi kişisel 

nitelikli değildir, ona kadarki geleneksel düşünceye dayanır. Böyle ki, “sûfî 

kelimesi etrafında iki farklı yorum ve anlayış teşekkül etmiştir. Bunlardan 

birincisi, tasavvuf yolunda kalbini saflaştırıp Allah’a yakınlaşmak ve her 

türlü kayıttan âzâde olmak gayreti içinde bulunan bir şahsiyete işaret 

ederken; diğeri, zâhid bahsinde de belirttiğimiz gibi, katı ve sert dindarlığı 

benimseyen, anlayışı kıt, ilim ve imanın derinliğine inemeyen, her türlü 

toplumsal baskının savunucusu ve uygulayıcısı olan, riyakâr, kaba ve ham 

sofuyu temsil etmektedir. Bu iki farklı anlayıştan dolayı, sûfî kelimesinin 

kullanımıyla ilgili zaman zaman bir anlam kargaşası yaşanmaktadır. Divan 

şairinin yergileriyle yerden yere vurduğu sûfî tipi, ikincisi olsa gerektir. Aksi 

halde, rind tabiatli divan şairinin, gerçek (tasavvuftaki anlamıyla) sûfî ile 

çatışması hiçbir şekilde söz konusu olamaz. (Sucu, 2007: 235) 

Şunu da belirtmeliyiz ki Nesimi şiirinde “arif” çoğu zaman genel ve 

soyut nitelikli bir tip veya kavramdır. Oysa onun zıddı olarak göz önünde 

bulundurulan sufi, bazen somut bir insan ve şairin çağdaşıdır. Örneğin, 

aşağıdaki matla beyitlerle başlayan gazellerde “iy sufi”, “iy şah” diye 

seslendiği muhatabın ismi açıklanmasa da şairin eleştirisinin hedefinin onun 

bizzat tanıdığı tasavvuf ehlinden biri olması kuşku uyandırmıyor: 

Ey gılan de’vi ki sufiyem fütüvvâtın nedir  

Ger sefa ehlinden oldun hegge mir’âtın nedir (Nəsimi, 1973:  461)  

Ey gılan de’va ki şaham, ədl ü insâfın ganı  

Çün sefa ehlinden oldun, meşreb-i sâfın ganı (Nəsimi, 1973:  343)  
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Sûfîden sorma kim ol cânı bilmez  

Ki cânı bilmeyen cânânı bilmez   (Ayan, 2014: 421)  

Nesimi'ye göre arif, ruh aleminde de sufiden daha yüksek bir 

konumdadır:  

‘Ârifin sormaz hesâbın ol kerîm-i lemyezel,  

Bu cehetden münfeildir sûfiî-yi peşmîne-pûş (Nəsimi, 1973:  641)  

Divan ve tasavvuf şiirindeki geleneksel sıfatları hatırlamanın yanı 

sıra şair, "arif" kelimesine değişik anlamlar da yüklemektedir. Nesimi'nin 

"arif" kelimesine yüklediği manevi nitelikler, ahlaki değerler ve yüce sıfatlar, 

beyitten beyte değişmektedir. Böyle ki şair, "ehl-i irfan" terimiyle bazen 

yalnız tasavvufun değil, Hurufiliğin temsilcilerini de kasteder:  

Hürûfi lövh-i mefhûzin yazılmış âyet-i Hegden 

Anın şânında rövşendir beyânı ehl-i ‘irfânın (Nəsimi, 1987: 140)  

Yüzün “inna fetehnâ”dır “tebârek” şânına münzel  

Bu veche ahsen-i sûret diyenler ehl-i ‘irfândur  (Ayan, 2014: 250)  

Muhtemelen bu yüzden Nesimi, yolunu takip eden, onu dinleyen ve 

ondan nasip alan kişileri de “arif” olarak tanımlar: 

Kulagı ‘ârifün tâ kim Nesîmînin sözin dinler 

Sadef tek incüler dolar dür agzı şâh-vârından (Ayan, 2014: 589) 

Önce de anımsattığımız gibi, Nesimi'nin her iki divanında sufi ve 

sufiliğe iki farklı bakış açısıyla münasebet ifade edilse de şairin hem tasavvuf 

hem de Hurufilik konulu şiirlerinde "irfan" ve "ehl-i irfan" tabirlerini yalnız 

olumlu anlamda kullandığını görürüz. Şair, irfanı takdir ettiği aşağıdaki 

mısralarında bu felsefî ve fikrî akıma bağlılığını da ifade etmiştir: 

Gel ey Seyyid Nesîmî ‘ârif ol kim 

Cahân çün ehl-i ‘irfân menzilidir (Nəsimi, 1973: 38) 

Şairin aşağıdaki beyitlerinde kendinin “ehl-i irfan”nın bile 

ulaşamadığı hakikatlere sahip olduğunun ifadesi, onun Hurufilerin “rehber”i 

– şeyhi olduğu dönemin edebi düşünsel bir ürünü sayılabilir: 

Hadîs-i gevher-efşânun hidâyetdür nihâyetsüz  

Ükûli ehl-i ‘irfânun anun şerhinde hayrândur (Ayan, 2014: 250)  

Sekiz cennet yüzünden zâhir oldı 

Meger sen ehl-i ‘irfân reh-berisen (Ayan, 2014: 563) 
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3.  ARİF İLE DİGER TİPLER ARASINDA 

KAVRAMSAL İLİŞKİ VE NİTELİKLERİ  

“Arif” mecaz-teriminin kullanım biçimlerine baktığımızda, şairin 

diğer tasavvuf terimleri gibi bu ifadeyi de zıt anlamlı kelimelerle çift 

kullanmaya eğilimli olduğu görülür: “arif”-“aşık”, “arif”-“alim”, “arif”-

“sufi”, “arif”-“zahid”...  

Şairin arifi birtakım tiplerle ilişkilendirerek kullanması, aslında divan 

ve tasavvuf şiirinde kalıplaşmış üsluplardan biridir. Amma Nesimi, bu gibi 

beyitlerde bir yandan geleneksel üslubu sürdürürken, diğer yandan aynı 

terimlere bireysel nitelikli yan anlamlar kazandırmıştır.   

Arif-alim zıtlığı: 

“Arif Arapça irfan sahibi anlamındadır. Allah'ı gerçek yönüyle bilen 

kişi. Âlim gibi bilen manasına gelirse de ondan farklıdır. Âlim, ilmi bir tahsil 

ve çalışma sonucu elde eder. Arif ise, irfana ilham ve hal ile ulaşır. Cenab-ı 

Hakk'ı keşf ve müşahade yoluyla bilen kişi. Bu bakımdan ümmi bir insana da 

arif denilir, ancak âlim denemez.” (Cebeçioğlu, 1997: 117) Bu iki tipin zıt 

kutupların temsilcisi olarak kullanımına tasavvuf edebiyatında sıkılıkla 

rastlanmaktadır. Nesimi’nin seleflerinden olan “İbn Arabi’ye göre, marifet 

arifin, ilim alimin halidir”. (Çelik, 2014: 30) Nesimi de bu iki zümreyi 

kıyaslarken arifi gerçek bilginin (marifetin) sahibi olarak görür:  

‘Ârif içüren cür’ayı iy hüsrev-i hûbân 

Alim2 diline düşdi vü sâhib-nazar oldı (Ayan, 2014: 727)  

Bu gibi zıtlık ve kıyaslamalar, geleneksel tasavvufi düşüncenin 

Nesimi şiirine yansıması gibi değerlendirilebilir. Böyle ki, “mutasavvıflara 

göre, abid alimden, arif abidden önde gelir. Amil olmayan alimlere, bunlar 

ne kadar engin ve derin bilgilere sahip olurlarsa olsunlar, itibar edilmez”. 

(Uludağ, 1996: 41)   

Arif-zahit zıtlığı 

Bilindiği üzere zühd ve takvalarıyla tanınan ilk mutasavvıflar zahid 

adıyla anılmışlardır. (Sucu, 2007: 232) Ortaçağ divan ve tasavvuf 

edebiyatında sufi ile eşanlamlı kelime gibi kullanılan zahidin nefsani 

                                                             
2 Metinde: “alem”. Amma H. Araslı tertibinde ifadenin “alim” gibi verildiği 

ve beytin konusuna şu varyantın daha uygun geldiğinden hareketle kelimeyi 

değiştirdik. 
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isteklerini yendiği, tekçe ahiret için yaşadığı defalarca vurgulanmıştır. Amma  

zaman geçtikçe o tamamen olumsuz bir tipe dönüşmüştür. “Zâhid tipi, sadece 

Türk edebiyatının değil, başta İran edebiyatı olmak üzere bütün İslami 

edebiyatların ortak motiflerindendir. İslami edebiyatların hemen hepsinde, 

kendini rind, arif ve âşık addeden şairin her fırsatta ham sofu, kaba sofu 

olarak gördüğü zâhide çattığı görülür”. (Sucu, 2007: 247) Genelde “sûfî veya 

zâhit dini kurallara sıkı sıkıya bağlı görünmekle birlikte, şer‘î hükümlerin 

özüne inemeyip şekle takılıp kalmış ve gerçek aşktan nasibini alamamış bir 

tipi simgeler”. (Şahin, 2011: 163) Nesimi şiirinde de zahid salt bu yüzden – 

aşktan mahrum olduğundan dolayı ve taklitçi kişiliğe göre eleştirilere hedef 

olur:  

Zâhidâ inkâra düşme olalım igrâr-i еşg 

Çün ezâzil münkir oldu egri yola sapdı (Nəsimi, 1973: 107) 

Zâhidün matlûbı cennet ‘âşıkun maksûdı dost 

Re’yi anın hak mıdur ya ‘âşıkın râhı görün (Ayan, 2014: 457) 

Zahidi Nesimi'nin eleştirilerinin hedefi haline getiren diğer bir husus 

dünya güzelliklerini inkar etmesidir. Oysa şaire göre bu dünya, Hüsn-i 

Mutlak'ın güzellikleriyle doludur ve zahidin şu güzelliklerin ilahi kökenini 

bilmemesi, halvete çekilerek ondan yüz döndürmesi, onu tenkide konu eder. 

Nesimi der: 

Hûbların ‘ışkından iy zâhid meni men’ еyleme 

Çün mana ‘ışk еyledi kısmet güninde Hak nasîb (Ayan, 2014: 198) ` 

Meni men’ еtme еy zâhid güvenme zikre еy sûfî 

Ki sen meğrûrisen zikre menem müştâg dîdâre  (Nəsimi, 1973:  44) 

Zâhid eger ‘âşıka münkir olur ol bilür 

Hak bize oldı ıyan kalmadı inkârumuz  (Ayan, 2014: 415) 

Ravza-i Rıdvâna da’vet kılma iy zâhid meni 

Çün men ol dergâhdan sahn-ı gülistân bulmışam (Ayan, 2014: 497) 

Görüldüğü üzere, “şair, aşık, rind, arif vb. kimlikleri kendi anlaşma 

grubu olarak kurgularken, rakip/zahit, kal ehli vb. kimlikleri ötekileştirir”. 

(Akkuş, 2019: 281) 

Önce de belirttiğimiz gibi, Nesimi şiirinde çoğu zaman zahidle 

özdeşleşen sufiye iki farklı yaklaşım dikkati çekmektedir. Oysa zahidle ilgili 

bunu söylemek olanaksızdır. Şairin gerek Türkçe gerek Farsça divanında 

zahid tipi her zaman eleştiri hedefi ve alay konusudur. Bu acıdan Nesimi’nin 
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zahid tipini tanımlaması orta çağ divan ve tasavvuf şiiriyle ortak yönlere 

sahiptir ve geleneksel niteliklidir.  

Tanınmış bilim adamı İskender Pala, divan şiirinde özel yeri olan 

zahidle ilgili görüşleri şu biçimde özetlemektedir: “Kaba sofu, Allah’ın 

emirlerini yerine getirmekle birlikte, şüpheli şeylerden de kaçınan kişi. 

Bunlar dinî konularda anlayışı kıt, her işin ancak dış kabuğunda kalabilen, 

derinlere inmesini beceremeyen, ilim ve imanı ancak dış görünüşüyle 

anlayan, bunu da ısrarla başkalarına anlatan ve durmadan öğütler vererek 

toplumu ıslah ettiğini zanneden kişiler olarak ele alınır. Daracık dünya görüşü 

içine sıkışıp kalmışlardır. Dar kalıplı bilgilere bağlıdırlar, hayatın 

acemisidirler. Bu bakımdan çoğu zaman gülünç durumlara düşerler. İman 

hususunda hiçbir zaman hakikate ulaşamamışlardır ve samimiyetleri yoktur. 

Şairler daima zâhidin karşısında ve âşığın yanındadırlar. Zâhidde olan âşıkta 

yoktur. Bu bakımdan geçimsizdirler. Zâhid, aşkı inkâr ettiği için bu duruma 

düşmüştür. Tek emelleri cennete kavuşmaktır. Güzellikleri göremezler. 

Başkalarını sıkar, ıstırap verirler. Bu bakımdan alaya alınırlar. Riyakârdırlar. 

Ellerinden ve dillerinden tesbih eksik olmaz.” (Pala, 2000: 421) 

Bilindiği üzere, tasavvuf edebiyatında genellikle zahid ile aşık veya 

rind, birbirine zıt iki insan tipi olarak kıyaslanmıştır. Nesimi, şu geleneksel 

düşünceden yola çıkarak zahidi karakterize ederken onu aşıkla mukayese 

ettiği gibi arifle de kıyaslar:  

Sırr-ı segâhüm iy gönül zâhide sorma kim anı 

‘Ârif-i rebbihüm bilür kim bu şerâb içindedür (Ayan, 2014: 359) 

Nesimi, geleneksel söz ve kavramlara yeni renkler katabilen bir 

şairdir. "Arif" kavramına da farklı ve yan anlamlar kazandıra bilmiştir. Çoğu 

zaman şair, “arif” derken hangi grubu veya zümreyi kastettiğini bu kavrama 

yakın anlamlı terimlerin kullanımı veya karşıt kelimelerin yardımıyla açıklar. 

Nesimi'nin aşk, güzellik ve olgunlukla bağdaştırdığı arife karşı 

kutupta yer alan zahit, aynı zamanda sufi ve abiddir. Yani zahit, bu grupların 

genel bir adıdır. Burada önemli bir hususun da altını çizmeliyiz ki, Nesimi'nin 

bu tipleri hatırlatmadaki amacı, arif ve âşık için bir arka plan oluşturmak, 

şaire göre samimiyetsiz ve ikiyüzlü kişiliklerini ve basiretsiz yapılarını göz 

önüne sermekle arifin mükemmel bir insan olduğunu ortaya çıkarmaktır. 
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4.  SONUÇ  

Nesimi'nin ayrı ayrı beyitlerini Hurufilik görüşleri ve geleneksel 

irfani düşünceleri ifade bakımından mukayese ettiğimizde tasavvufî 

düşüncelerin daha ön planda olduğu kanısına vardık. Şairin ilk bakışta yeni 

ve bireysel gibi görünen bazı değerlendirmeleri bile irfandan etkilenmenin 

sonucudur. Şunun da altını özellikle çizmemiz gerekir ki, Nesimi'nin Farsça 

divanındaki şiirlerin çoğu ve Türkçe divanında yer alan tuyuklar genelde 

Hurufilik görüşlerinin, Türkçe gazelleri de çoğunlukla tasavvufi görüşlerin 

anlatım ve açıklamaları niteliklidir. Şairin irfani düşüncesinde özel yeri olan 

“arif”  terimi Nesimi’ye kadar tarihi seyir içerisinde birtakım anlam 

değişikliklerine uğramış, semantik manası bazen daralmış, bazen de 

genişlenmiştir. Nesimi de, bu terim ve kavramı kullanırken geleneksel bakış 

açısının yanı sıra  kişisel münasebetini de dile getirmiş, değişik çağırışımlar 

yapmakla poetik hayal gücünü sergileye bilmiştir 

Sonuçta şunu da belirtmeliyiz ki, Nesimi, “marifet ehli”, “ehl-i 

irfan” veya “arif” olarak vasıflandırdığı Hakk yolunun yolcularının nitelik 

ve ruhi durumlarını tekçe teorik açıdan bilmemiş, kendisi de aynı özelliklerin 

taşıyıcısı olmuştur. Bu husus, hem kendisinin şiirlerinde, hem de sevenlerinin 

eserlerinde ifadesini bulmuştur. 
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TÜRK AKLININ KÜLTÜREL REFERANSLARI VE 

TÜRK SUFİZMİ: YESEVÎLİK 

İsmail TAŞ 

Havva Sümeyra ALTINSOY 

1.  GİRİŞ 

Tarih, Türk kültürünün çok güçlü kültürlerle etkileşim içinde 

oluştuğunu söyler. Bu durum onun zengin kaynaklarının olduğunu gösterdiği 

gibi, zorlu varoluş mücadelelerinden de süzülerek geldiğinin kanıtıdır. 

Bireysel yaşamda olduğu gibi, toplumların da diğerinden bağımsız 

yaşayabilmesi mümkün değildir. Tarihsel rastlantı Türkleri kadim ve güçlü 

kültürler olan Çin, İran, Hint, Arap ve Batı kültürleriyle tanıştırdı. Burada 

kültürün ne olduğunu soruşturmayacağız; ancak en geniş anlamıyla kültür, 

doğanın verdiklerinin dışında, yaşama tecrübesine bağlı olarak insan 

ontolojisi ve epistemolojisinin, yaşam tecrübesindeki yansımaları olarak, 

insanın ürettiği bütün maddi ve manevi yaratılardır. Bu anlamda kültür, doğal 

zorunluluklar karşısında insanın ürettiği imkân halidir. Söz konusu imkân 

hali coğrafya, iklim, ekonomik ve siyasi yapılar, insan ilişkileri neticesinde 

ortaya çıkan medeni şartlarla kayıtlıdır ve zamanla farklı insan gruplarıyla 

özdeşleşen tecrübe ve kazanımların ürünü olarak farklı yaşam ve düşünce 

formlarına dönüşür. Çin kültürü, Hint kültürü, Yunan kültürü, Arap kültürü, 

Türk kültürü gibi birbirinden farklı kültürlerden bahsedilebilmesinin nedeni 

budur. 

Türk tarihinin ve kültürünün ne kadar gerisine gidebiliriz, nereden 

başlatabiliriz? Bunlar bizim çözebileceğimiz sorunlar değildir. Bu konuda 
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birbirinden çok farklı iddialar ve düşünceler dile getirilir. Türk kültüründen 

ziyade, henüz Türk’ün tarihteki varlığı ya da yokluğu hakkındaki yelpaze o 

kadar geniştir ki, bu yelpaze “Hepiniz Türk’sünüz.” iddiasından başlayıp 

neredeyse “Türk diye bir şey yoktur.” anlamına gelecek iddialara kadar 

genişletilebilir. Ucu bucağı görünmeyen böyle bir tartışmaya girip 

kaybolmaktansa, ayağımızı sağlam bir şekilde basıp ileriye ve geriye hareket 

edebileceğimiz somut gerçekliklerden başlamak düşünsel bir etkinlik için her 

zaman güvenli bir basamaktır. Bu anlamda, Göktürkler, ismi ve cismiyle, 

kültürüyle üzerine basacağımız sağlam bir zemini vermektedir. Elbette bu 

ifadeler Türk tarihinin Göktürklerle başladığı gibi bir iddiayı içermez. Bu 

dönemden itibaren Türk kültürü ve düşüncesinin en önemli göstergesi ve 

taşıyıcısı olan Türk dili üzerinden kendi varlığını ifade ettiğini, Uygurların 

kültür ve edebiyatıyla bunu uzun bir süre devam ettirdiğini, akabinde, çeşitli 

siyasal oluşumlar, farklı kültürel ve medeni temaslarla günümüze kadar 

ulaştığını söyleyebiliriz. Bu tarihsel gerçeklikleri gösteren bilgi, belge ve 

kaynaklardan hareketle kabaca şunları söyleyebiliyoruz: Tarihi kaynaklara 

göre Türkler, Türk dilli halklardır, Şamanizm başta olmak üzere birçok dinî 

kültürden etkilenmiş, siyasi ve iktisadi olarak göçebe yaşam biçimini tercih 

etmiş, zamanla kısmen kentleşmeye geçseler de göçebe yaşam ve düşünce 

biçimleri onları diğer sosyal, siyasal ve kültürel yapılardan ayırmış 

görünmektedir. Bundan dolayı dinî, siyasi ve kültürel yapıları oldukça 

değişken ve kırılgan bir görüntü sergilemektedir.  

Türklerin Göktürklerden günümüze çok farklı dinî kültür 

çevrelerinde bulunduklarını daha önce ifade etmiştik. Elbette bunlarla ilgili 

birtakım veriler de günümüze kadar gelmiştir; fakat bunlar içinde en 

problematik ve tartışmaya açık olanı Şamanizm olarak görünmektedir. İlk 

önce diğer dinlerle birlikte hem Şamanizm’in problematikliğine dair hem de 

diğer bütün dinlerle ilişkili antropolojik köke işaret etmeye çalışacağız. 

Birçoğu Rusça olmakla birlikte Türk Şamanizmi üzerine birbirinden değerli 

birçok eserler kaleme alınmıştır. Görebildiğimiz kadarıyla bu çalışmaların 

ortak özelliği, Yakutlar, Sibirler ve Altaylar gibi yaşayan Türki halklar 

hakkında yapılan saha araştırmaları ya da yoğun gözleme dayanmış 

çalışmalar olmalarıdır. Bu çalışmaların çoğu ek olarak Türk Yazıtları ve Çin 

kaynaklarından elde edilen bilgileri de dikkate alarak yakınsama yöntemiyle 

hem tarihsel anlamdaki en ilkel dinî formu çıkarmaya hem de günümüzdeki 

Şamanizm’i etnografik yöntemlerle tasvir etmeye çalışmaktadırlar. 

Dolayısıyla bu çalışmalarda bazen modern derlemelerle ulaşılan yorumla 

tarihî gerçeklik arasında ayrıştırılması güç birtakım muğlaklıklar ortaya 
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çıkmaktadır. Örneğin söz konusu çalışmalar bir taraftan Türklerin kadim 

dinlerini Şamanizm olarak adlandırırken diğer taraftan ne şaman ne de kam 

teriminin kullanımlarının kadim olduğunu söylüyorlar. Şamanizm’in kadim 

izlerini sürmenin mümkün olduğunu iddia edenler bile böyle bir tespiti 

yapmaktan geri durmamaktadır. Bununla birlikte bu çalışmaların oldukça 

önemli olduğunu vurgulamak gerekmektedir. Bu çalışmaların Şamanizm’in 

ötesinde yapmış oldukları katkıya gelince, söz konusu çalışmalar daha çok 

din olgusunun arkasındaki evrensel ruhi gerçekliği, din ve inanç 

fenomenolojisini anlamak ve dinî olandaki ruhi gerçekliğin evrensel 

ifadesine ulaşmak bakımından oldukça önemlidir. Bu noktada herhangi bir 

değer yargısına başvurmadan ister doğudan ister batıdan ister ilahi ister gayri 

ilahi din olsun, başlatıcılarını kesiştiren insani durumun olağanüstü bir yaşam 

olduğunu söyleyebiliriz. Bu anlamda tarihsel olanla güncel olanın 

örtüştüğünü ifade etmeliyiz. 

Diğer varlıklarla mukayese edildiğinde insan maddi bakımdan 

oldukça eksik olarak dünyaya gelmesine rağmen akıllı ve bir kültür varlığı 

olarak maddi ve manevi bakımdan sürekli olarak kendini aşmak ve kendi 

varlığından dışarı taşarak yeni doğalar yaratma arzusunda olan bir varlıktır. 

Onun bu arzu ve istidadı kendine yeni doğalar yaratma imkânı sağlamıştır. 

Onun söz konusu kendini aşma çabası zamanla gelişerek bir yönden maddi 

dünyayı tecessüs etmesi neticesinde akılla birlikte nazari düşünce ve bilimleri 

yaratarak görünenin arkasındaki nedenleri kavrayarak kendini aşmasını, bir 

yandan da evrendeki gizemli sırları çözmek, bazı şaşkınlıklar yaratan gaybi, 

anlaşılamayan olayların kavranmaya çalışılması ya da duygusal 

coşkunluklara bağlı olarak din, ahlak, sanat ve estetik düşüncelerle kendini 

aşmasını sağlamıştır. İlkiyle insan içinde yaşadığı evrene müdahale etmeyi 

başarırken ikincisinde de manevi coşkunluklara ulaşması nedeniyle birtakım 

ritüeller, ibadetler ve kutlama formları yaratmış görünmektedir. Bu anlamda 

her milletin söz konusu maddi ve manevi yapılarını yansıtan Farabi’nin “dış 

nutk” diye ifade ettiği her milletin kendine has bir dille yapılandırdığı 

kendine has bir dünyası vardır. Bu dünya ne birden terkedilebilir ne de bir 

başka dünyaya mutlak anlamda dönüşebilir. Dolayısıyla İslam öncesi Türk 

aklının kültürel referanslarını tarihi süreç içerisinde takip etmek mümkündür. 

Türkçe bu takibi yürütebilmenin en önemli aracıdır. Bu bakımdan da Türk 

dilinin mücadele ettiği çok önemli etkin iki rakibi söz konusudur: Arapça ve 

Farsça. 

Göktürklerdeki siyasi, kültürel yapılanmayla İslami dönem 

Karahanlılardaki siyasi ve kültürel yapılanmayı bir kenarda tutarsak, Türkler 
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İslam’ı kabul ettikten sonra, hilafet merkezine bağlı olarak ortaya çıkan 

Gazneliler, Harzemşahlar, Memlüklüler ve Selçuklular gibi hemen bütün 

siyasi yapıların ortaya çıkış ve devam etme şekli, Nizamülmülk’ün de 

Siyasetname’sinde tasvir etmeye çalıştığı gibi mevalilerden oluşan ordu 

bilirlikleri içindeki askeri kademelerdeki yükselmeyle birlikte belirli bir 

askerî güce ulaştıktan sonra elde edilen egemenlikle ya da göçebelerin 

yerleşik hayatı ele geçirmeleriyle hilafet merkezine bağlı siyasal bir güç 

olarak ortaya çıkmış görünmektedir. Bu tür egemenliklerde ortak olan yön, 

göçebe iktidarların ele geçirdikleri düzeni bozmadan korumaları ve yönetimi 

asabiyenin götürebildiği kadar elde tutmaları, diğer bir ifadeyle yerleşik 

hayatın yasalarına zamanla boyun eğerek kendi varlıklarını kaybetmeleridir.  

Uygurların Göktürk mirasını devralmalarından dolayı Uygur 

edebiyatındaki gelişmeleri de aynı dönemin kültürel sürekliliği olarak kabul 

edebiliriz. Göktürkler ve Karahanlılar dönemindeki Türk varlığının kültürel 

bakımdan şekil ve içerik olarak korunabilmesinin ve gelişmesinin nedenlerini 

yukarıda sıraladığımız diğer Türk devletleriyle karşılaştırdığımızda daha net 

olarak görebiliriz. Bundan dolayı Karahanlılar döneminde kaleme alınan 

eserler dışında Türk dilinde uzun bir dönem eser ortaya çıkmamasının 

nedenlerini söz konusu siyasal yapılanmalarda aramak gerekir. Çünkü maddi 

olanı gösteren, koruyan ve ona varlık veren formdur. Söz konusu form kime 

aitse maddi olan onu gösterir. Bu nedenle yukarıda saymış olduğumuz 

devletler daha önce Araplar ya da Farisiler tarafından yapılandırılmış 

biçimsel, düşünsel geleneklerin yani formların devam ettiricileri olmuşlardır.  

Özellikle 11 ve 12. yüzyıllardan itibaren söz konusu siyasal yapıların 

kurucu unsurlarından biri olarak ortaya çıkan medreseler de aynı ideolojik 

dünya görüşlerinin destekleyici bir argümanı olarak teşekkül etmiştir. Diğer 

bir ifadeyle Türklerin İslamlaşmadan sonraki edebî ve siyasal yapılanmaları 

Pers geleneğinin, Arap kültür ve düşünce kalıplarıyla şekillenmiş dinî ilimleri 

tekrar eden medreseler ise, Arap kültür ve geleneğinin yaygınlaşmasına ve 

evrenselleşmesine katkıda bulunmuştur. 

2.  ARAP VE PERS YAPILANMASI KARŞISINDA 

TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ  

Türklerin İslamlaşması, Araplardan daha çok İranlıların etkisine 

bağlanır (Melikof, 1993: 167-182). Bu tespit yerinde bir tespittir. Foltz’a göre 

Arap Müslümanlarının en etkileyici başarısı, 640'lı yıllarda İran Sasani 

İmparatorluğu’nun tamamını içine alıp yenmesidir. Abbasi devrimi yeni 

İslami kimlik altında sadece bir yönüyle önceden var olan Acem kültürünü 
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devam ettirdi. İslam gittikçe karakter bakımından Acemleşti. Büyük ölçüde, 

İslami hukukun, felsefenin, edebiyatın, sanatın ve mistisizmin hepsi Acem'in 

kültürel sahasında gelişti (2006: 19-20). Bu tür değerlendirmeler oldukça 

genel olup Türklerin de katkılarıyla birlikte bütün Orta Asya’nın İslam 

düşüncesine etkisi anlamında isabetlidir. Zira Fıkıh, Hadis, Tefsir, Kelam, 

Matematik ve Felsefede Tür düşünürlerin katkılarını unutmak mümkün 

değildir. Dolayısıyla bu katkılar İran ve Türk unsurların ortak katkılarıdır. 

Nitekim Türk tarihi ve kültürü Araplardan daha çok İranlılara daha yakındır. 

Türklerle İranlılar uzunca bir dönem ortak kültür ve inanç coğrafyasını 

birlikte paylaşmıştır. Bu anlamda İran, Hint ve Çin kültürü İslam ve Arap 

kültürüne göre birbirine daha yakındır. Orta Asya'nın başka yerlerinde 

bulunan arkeolojik ve yazılı kanıtlarla birlikte, Doğu Türkistan'da bulunan 

dinî metinler ve resimler (Çincede Xinjiang olarak da isimlendirilir), 

Hristiyanlık, Yahudilik, Budizm ve Zerdüştlük’ten gelen dinî fikirlerin 

birleşimini garip bir şekilde kanıtlar. Bu karışımda özellikle Maniheizm’in 

payını ve modern öncesi dönemde Orta Asya'nın doğusunun, dinî 

geleneklerin kaynaştığı bir pota olduğunu da unutmamak gerekir. Bunun 

nedeni ise, buranın heterodoks inançlar için uzak bir sığınak olarak işlev 

görmesidir. Bölge, Moğol dönemine kadar dinî bakımdan dünyanın en farklı 

bölgesi olmuştur. Foltz’a göre bu çok dinli bölgenin nasıl olup da tamamına 

yakın bir kısmının Müslümanların oluşturduğu bölge haline geldiği sorusu, 

İpek Yolu tarihinin en ilgi çeken sorularından birisi olmuştur (2006: 29-30). 

Bu anlamda dinî ilimlerin ortaya çıkmasında İran ve Türk kültürünün 

ya da düşünürlerinin katkılarının olduğunu tespit etmekle birlikte, İslam’ın 

etkisiyle söz konusu bilimlerin Arap aklı ve kültürü doğrultusunda 

yapılandırıldığını kabul etmek zorundayız. Dolayısıyla bu doğrultudaki 

katkıların Arap aklı ve kültürüne katkılar olarak değerlendirilmesi gerekir. 

Bu yapıların bilgi boyutu kendini evrensel İslam yerine ikame ederek bir 

anlamda kendini kutsallar kategorisine dâhil etmiştir. Bütün bu sonuçların 

arkasındaki akıl, lafızcı anlayışın yaratıcı kaynağı olan Arap dilidir. Arap 

dilini bu kadar öne çıkaran ve vazgeçilmez kılan etken ise İslam’ın ortaya 

çıkış biçimi ve kendini diğer dinlere ve kitaplara karşı konumlandırmasıdır. 

İslam bir taraftan tamamlayıcı diğer taraftan da tashih edici olma 

iddiasındadır. Bununla birlikte İslam, kendinden önceki gelenekten farklı 

olarak yaşamına gelecekte din ve düşüncenin şekillenmesinde oldukça etkili 

olacak yeni argümanlar katmıştır. Buna göre, 

-Peygamber, gelenekten hiçbir Peygamberin denemediği şekilde 

aldığı vahyi eş zamanlı olarak yazdırmıştır. Kendinden sonra yazdırılan 
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unsurlar ayet ve sure sayısına varıncaya kadar toplanarak bir Mushaf içinde 

belirlenmiştir. 

-Bundan sonra iman esaslarından biri olarak gündeme giren “Kitap” 

da belirlenmiş olmaktadır. 

-Böyle bir Kitap anlayışının tamamlayıcı bir unsuru olarak, Allah 

kelamının Arapça olduğu ve Kuran’dan önceki dinler ve onların kutsal 

kitaplarının tahrif edilmişliği iddiası ile birlikte dinin en genel anlamdaki 

yapılanması tamamlanmış olmaktadır. 

Kısaca resmedilmeye çalışılan zemine istinaden hangi gelişmeler 

olmuştur? Çalışmanın daha iyi anlaşılabilmesi için sorunu biraz daha 

açıklamak gerekiyor. İslam’ın da kendini dâhil ettiği vahiy kültürünün kadim 

bir sorunu olan “Tanrı kelamı” sorunu bir mahiyet değişikliğine maruz 

kalmıştır. “Tanrı kelamı” Arap biline indirgenerek Arapçayla 

özdeşleştirilmiştir. Bu durum, Arapçanın vahiyle birlikte kutsanmasına ve 

dolayısıyla da Kuran’ın Arap kültürüyle birlikte yapılanmasına neden olmuş, 

Şafi gibi âlimler tarafından Kuran’ın anlaşılabilmesi için Arapça bilmenin 

dahi yeterli olamayacağı, bunun için Arap kültürüyle yetişmek gerektiği, 

kısaca “Arap olmanın” gerekliliği dile getirilmeye başlanmıştır. Onun 

kaleme aldığı “Risale” adlı usule dair eserin temel iddialarından böyle bir 

sonucu çıkarmak hiç de şaşılacak bir şey değildir. Dinî ilimler böyle bir 

anlayış üzerine kendilerini yapılandırmışlardır. Nihayet 13. yüzyılda 

zirvesine ulaşan Belagat ile birlikte Arapça İslam düşüncesindeki ve 

kültüründeki sarsılmaz makamını daha da sağlamlaştırmıştır. Arap 

düşüncesinin evrenselleşmesi bu şekilde tamamlanmış olmaktadır. 

Dahası gelişen Belagat ilminin, Arapçanın kutsanması dışında 

herhangi bir katkı sağlayıp sağlamadığı ise gerçekten ciddi bir tartışmayı hak 

etmektedir. Örneğin Kuran’da, onun bir benzerinin getirilemeyeceğine dair 

delil olarak kullanılan birtakım ayetlerin gerçekte hiçbir zorlanma olmadan 

sıradan insanların bile anlayabileceği ayetler olduğunu; ancak Kuran’ın lafzi 

icazı yönünde yapılan ideolojik yönlendirmeler nedeniyle anlaşılamayan 

ayetler haline getirildiğini söylemeliyiz.1 Bu tür girişimler sadece Arapça ve 

                                                             
1 Bu ayetler: "Eğer kulumuz (Muhammed)a indirdiğimiz (Kuran) den şüphe içinde iseniz, 

haydi onun gibi bir sure getirin, Allah'tan başka güvendiklerinizin hepsini çağırın; eğer doğru 
iseniz. Yok yapamadıysanız, ki hiçbir zaman yapamayacaksınız, o halde yakıtı insanlar ve 
taşlar olan, inkârcılar için hazırlanmış ateşten sakının.” Bakara 23-24; “Yahut Onu kendisi 

uydurdu mu diyorlar? Hayır, onlar iman etmezler. Eğer iddialarında samimi iseler Kur’ân’ın 
benzeri bir söz getirsinler.” Tur 33-34; “Yoksa, ‘Onu (Kuran’ı) kendisi uydurdu’ mu diyorlar? 
De ki: Eğer doğru iseniz Allah’tan başka çağırabildiklerinizi (yardıma) çağırın da siz de onun 
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Arap kültürünün Müslümanlar arasındaki yerini sağlamlaştırmıştır. Bu süreç 

sadece bir dil hadisesi olarak kalmamıştır. Söz konusu yaklaşım aynı 

zamanda bütün dinî ve felsefi düşünce geleneği içinde bir dil sorunu olmanın 

ötesinde “logos” ve “nous” gibi daha evrensel bir zeminde tartışılan “Tanrı 

kelamı” sorununu Arap dili ve Arap aklının hudut ve imkânlarına sıkıştırmış 

görünmektedir. 

3. MİSTİK DÜŞÜNCENİN İSLAM DÜŞÜNCESİNDEKİ YERİ 

VE ÖNEMİ 

Hicri IV. yüzyıllarda gelişen tasavvuf da İslam düşüncesinin önemli 

damarlarından biri olarak ortaya çıkmıştır. O da diğer ilimlerde olduğu gibi 

kendini Kuran’a ve Peygambere dayandırmıştır. Bununla birlikte tasavvuf 

disiplini yaşamsal örneklem bakımından Peygamberi vazgeçilmez bir rol 

model olarak kabul etmekle birlikte, “Tanrı Kelamı” konusunda daha 

evrensel bir dilden, “gönül dili”nden söz etmiş, antropolojik olarak yelpazesi 

mitolojik boyuttan entelektüel boyuta kadar uzanan insan doğasının mistik 

yönüne yaslanan bir yaşam ve bilgi felsefesi iddiasıyla ortaya çıkmıştır. Bu 

anlamda sufiler sadece İslam değil, kaynak itibarıyla diğer dinlerin kültürel 

birikimlerinden oldukça yararlanmıştır. Tasavvufun söz konusu 

karakteristiği İslam düşüncesinin hem yorumu hem yaşama aktarılması 

bakımından Arap aklının ideolojik tutuculuğunu aşmasını sağlamış, İslam’ı 

kendinde bütün dillerin eşitlendiği daha evrensel olan gönül diline taşımıştır. 

Bu durum farklı kültürlerin İslam’ı kendi akılsal, duygusal ve kültürel 

kodlarına göre benimsemelerine ve onu edebi, felsefi, sanat ve estetik 

alanlarda işlemelerine olanak sağlamıştır. Türklerin de Göktürkler, Uygurlar 

ve devamında Zerdüştlük, Budizm ve Maniheizm gibi irfani kültür 

çevresinde yer aldıklarını dikkate aldığımızda tasavvufun Türk düşüncesi ve 

kültürü açısından önemi daha iyi anlaşılacaktır. Bu açıdan tasavvuf Türk 

aklının kültürel referanslarının hem İslam kültürüne dâhil edilmesi hem de 

kendi varlığını geliştirmesine ve devam ettirmesine katkıda bulunmuştur. 

Türk aklının sağlıklı bir şekilde ortaya koyulabilmesi için bu süreçle 

ilgili materyallerin nasıl ve hangi bilimlerin bakış açısı ve metodolojisi ile ele 

alınması gerektiği oldukça önemlidir. Özellikle de Yesevîlik hususunda bu 

hususun vurgulanması gerekmektedir. Yesevîlikle ilgili verilerin ağırlıklı 

olarak tasavvuf edebiyatıyla ilgili olduğunu biliyoruz. Tasavvuf edebiyatı ise 

                                                             
gibi uydurulmuş on sure getirin.” Hud 13; “De ki: İnsanlar ve cinler, birbirine yardımcı olarak 
bu Kuran’ın bir benzerini ortaya koymak için bir araya gelseler, and olsun ki, yine de benzerini 
getiremezsiniz.” İsra 88. 
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felsefe metinlerinden efsanelere kadar uzanan geniş bir yelpazeye sahiptir. 

Diğer bir ifadeyle tasavvuf edebiyatı, felsefeden efsaneye, bireysel 

düşünceden kolektif düşünceye uzanan bir edebî çeşitliliği içerir. Burada 

üzerinde duracağımız Ahmed Yesevî her ne kadar ilim halkalarında tasavvufi 

terbiye ile yetişen bir mutasavvıf âlim ve şair kişilik ve kimlik olarak 

karşımıza çıkmışsa da Yesevîlik böyle bir geniş edebî yelpazenin 

efsanevi/menkıbevi tarafına daha yakın durmaktadır. Bu anlamda Yesevîlik 

hem anlaşılması hem de anlatılması bakımından oldukça farklı katmanlı 

yapılara sahiptir. Gerek doğduğu ve gerekse serpildiği coğrafya göz önüne 

alındığında Yesevîlik’in Türkler açısından ve özellikle de Türk din algısı 

bakımından ayrı bir önemi vardır. 

Bu anlamda biz çalışmamızda onunla ve ilgili belgelerin tarihsel ve 

edebî anlamda nasıl bir değer ifade ettiğini değerlendirmeyeceğiz. Söz 

konusu değerlendirmeleri bihakkın yapanlar vardır. M. F. Köprülü’nün Türk 

Edebiyatında İlk Mutasavvıflar adlı çalışması övgümüze gerek duymayacak 

kadar güzel ve olağanüstü bir çalışmadır. Bununla birlikte bu tür çalışmaların 

insan ve yaşam felsefesi bakımından oldukça sınırlı olduğunu ifade etmek 

gerekir. Köprülü hem Kutadgu Bilig hem de Yesevîlik’i değerlendirirken 

kıstaslarını tarihsel bir belge ya da edebî bir ürün çerçevesinde tutarak kısıtlı 

davranmış ve aynı zamanda söz konusu eserleri çağdaşları diğer medeni 

ürünleriyle birtakım karşılaştırmalar yaparak çok kolay yargılarda 

bulunmuştur.2 Karşılaştırmaya dayalı çalışmaların da bir anlam ve önemi 

vardır. Karşılaştırmalar ne zaman önemlidir? Şayet sorununuz herhangi bir 

konusunda iki eser ya da eserler arasında karşılaştırma yapmaksa, önce sorun 

teorik olarak ortaya konur, daha sonra ortaya konan teorik çerçeveye göre 

karşılaştırmalarla birtakım sonuçlara ulaşılabilir. Bununla birlikte 

karşılaştırmalarla öze dair bir tecessüs ve soruşturma yapmak güçtür. 

Yapılması gereken şey her şeyden önce benzer eserlerle ikili karşılaştırmalar 

yapmaktan öte Yesevîlik’i merkeze alarak çok farklı bilimsel bakış açılarında 

da yararlanarak derinlemesine araştırmalar ve soruşturmalar yapmaktır. 

Diğer bir ifade ile Yesevîlik’e ait verilerin ilk önce sağlıklı bir şekilde 

anlamlandırılması ve hakkıyla değerlendirilmesi gerekmektedir.  

Bu değerlendirmeler edebî ve tarih yöntemlerine göre tatmin edici 

olarak değerlendirilebilir; ancak şunu takdir etmek gerekir ki, bu veriler 

herhangi bir edebî endişe ile üretilmemiştir. Dolayısıyla sadece edebî açıdan 

                                                             
2 Hem Barthold hem de Köprülü’nün bu tür yaklaşımlarına karşı yapılan bir eleştiri için bkz. 

İsmail Taş, “İslam Öncesi Türk Düşüncesinde ve Kutadgu Bilig’de ‘Kut’”, Yusuf Has Hacib 
ve Ölümsüz Eseri Kutadgu Bilig, Manas Üniversitesi Basımevi, Bişkek, 2016, 138-153. 
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değerlendirilmesi gereken edebî ürünler değil, insan bilimlerinin birçok kolu 

tarafından incelenmesi gereken nitelikleri haizdir ve bu bakımdan Yesevîlik 

henüz dikkatli bir incelemeye ve eleştiriye muhatap olmamıştır. Aynı şekilde 

tarihsel veriler olarak elimizde bulunan menkabeler, mitolojiler, destanlar vb. 

tarihe bir not düşmek maksatlı bırakılmış tarihsel belgeler ya da kaynağına 

ulaştırılıp doğruluğu ya da yanlışlığı tespit edilebilecek haberler değildir; zira 

edebî bir ürün olarak menkabe ve mitolojilerin kıstası doğru ya da yanlış 

yargıları değildir. Onlar esas itibarıyla insan duygu ve düşüncesi, 

muhayyelatı, arzu ve istekleri, nefsani ve ruhi durumları vb. kısaca yaşamın 

aktarımı bakımından anlaşılması ve anlamlandırılması gereken “canlı” 

vakalardır. Bizce yapılması gereken, bu materyallerin Türk düşünce 

hayatında neye tekabül ettiğini, Türk yaşam felsefesi, kültür ve inanç 

antropolojisi bağlamında değerlendirmek ve anlamlandırmaktır. Bundan 

dolayı hikmetlerin bu tür kıyaslamalarla değil, Yesevîlik ile ilgili mitoloji, 

efsane ve menkabelerle birlikte anlamlandırmaktır. Zira bu ürünler tarihî ve 

edebî veriler olmanın ötesinde aynı zamanda yaşayan vakalar olarak 

görülmelidir. Örneğin Freud, Yunan mitolojilerine analitik psikolojisinde 

hayat verirken onlara bir tarihçi ve bir edebiyatçı olarak değil, bir bilim adamı 

olarak yaşayan vakalar olarak bakmayı denemiştir.  

Bu noktada biz sadece değişim süreciyle ilişkili olarak 

menkabelerden iki örneklem tahlili yapmak istiyoruz. Bunların birincisi Türk 

kültürünün yeni bir inanç ve kültür çevresine nasıl eklemlendiğini, ikincisi 

ise bu eklemlenme sürecinde yaşanan kültürel çatışmaları örneklemektedir.  

3.1.  Arslan Bab Menkabesi  

Arslan Baba, “Meşhur bir rivayete göre, dört yüz sene ve diğer bir 

rivayete göre de yedi yüz sene yaşamıştı. Onun Türkistan’a gelerek Hoca 

Ahmed’i irşada memur olması, bir manevi işarete dayanıyordu: Hz. 

Peygamber’in gazalarından birinde, Ashab-ı Kiram nasılsa aç kalarak onun 

huzuruna geldiler; biraz yiyecek istirham ettiler. Hz. Peygamber’in duası 

üzerine Cibril-i Emin, cennetten bir tabak hurma getirdi; fakat o hurmalardan 

bir tanesi yere düştü. Hz. Cibril dedi ki: ‘Bu hurma sizin ümmetinizden 

Ahmed Yesevî adlı birinin kısmetidir.’ Her emanetin sahibine verilmesi tabii 

olduğu için, Hz. Peygamber, ashabına, içlerinden birinin bu vazifeyi üzerine 

almasını teklif etti. Ashaptan hiçbiri cevap vermedi; yalnız Baba Arslan 

inayet-i risalet-penahi ile bu vazifeyi üzerine alabileceğini söyledi. Bunun 

üzerine Hz. Peygamber, o hurma tanesini eliyle Arslan Baba’nın ağzına attı 

ve mübarek tükürüklerinden de ihsan etti. Hemen hurma üzerinde bir perde 
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zahir oldu ve Hz. Peygamber, Arslan Baba’ya, Sultan Ahmed Yesevî’yi nasıl 

bulacağını tarif ve talim ederek, onun terbiyesi ile meşgul olmasını emretti. 

Bunun üzerine Arslan Baba Sayram’a yahut Yesi’ye geldi ve üzerine aldığı 

vazifeyi yerine getirdikten sonra, ertesi yıl vefat eyledi. Yesevîler arasında 

bu menkabe asırlarca devam edip durmuştur. Şems adlı bir Yesevî şairi 

Arslan Baba hakkında yazmış olduğu bir manzumede bu menkabeyi 

anlatıyor: Hz. Peygamber bir gün Arslan Baba’yı çağırarak ona bir hurma 

verdi ve dedi ki: ‘Benden sonra Ahmed adı bir çocuk dünyaya gelecek; o, 

ümmetimin zübdesidir, onu gör ve bu hurmayı ona ver.’ Hz. Peygamber’in 

duası bereketiyle Arslan Baba uzun zaman yaşadı. Muttasıl, emanetin 

sahibini araştırıp duruyordu. Nihayet, o tarihten dört yüz yıl sonra 

Türkistan’a geldi, âdeti üzere her tarafa haberler yolladı ve nihayet onu 

Yesi’de mektebe giderken buldu. Arslan Baba, çocuğa selam verdi, çocuk 

selamı aldıktan sonra, ‘Ey Baba, emanetiniz hani?’ diye sordu. Arslan Baba 

bu beklemediği sualden şaşırdı: ‘Ey veli, sen bunu nereden biliyorsun?’ dedi. 

Çocuk ‘Allah bana bildirdi!’ cevabını verdi. Sonra adını sordu, Ahmed 

olduğunu anladı ve emaneti sahibine teslim etti” (Köprülü, 1976: 28-29). 

Bizce Arslan Bab, Yesevî’nin hayatında sadece tarihsel, nesnel 

gerçeklikler çerçevesinde değil, hem tarihsel hem de mitolojik, efsanevi 

gerçeklikler çerçevesinde anlaşılması gereken bir figür olarak 

değerlendirilmelidir. Bu anlamda o, hem Şeyh İbrahim Ata, Yusuf Hemedanî 

gibi Yesevî’nin hocalığını yapmış bir tarihî şahsiyet hem de Hızır gibi onu 

mistik ve olağanüstü kaynağa bağlayan bir vasıta olarak görülmelidir. 

Nitekim efsanelere göre Arslan Bab, Hz. Peygamberin ashabından Selman-ı 

Farisi’dir (Sertkaya, 1991). Arslan Bab’ın tarihi bakımdan Selman-ı Farisi 

olması mümkün değildir. O halde Arslan Bab’ın, Selman olduğu hususunu 

nasıl anlamamız gerekir. Şayet anlatılar bu açıdan değerlendirilecek olursa, 

bu anlatıdan anlamamız gereken husus şudur: Ahmed Yesevî, kutsiyetini 

doğrudan Hz. Peygamberden almaktadır. Selman-ı Farisi’nin Ahmed 

Yesevî’nin zamanına kadar yaşamasının hikmeti budur. Bu anlamda 

efsanelerde önemli olan, olayların gerçekliği değildir, her bakımdan Ahmed 

Yesevî’nin kutsallık ve ruhaniliğine vurgu yapmaktır. 

Arslan Bab’ın Selman olup olmaması bir yana, bu ismin Yesevî’yi 

Ehlibeyt’e bağlamakla ilişkili olduğunu anlamak zor değildir. “Arslan Bab” 

figürü, daha farklı çağrışımları davet etmektedir. Her şeyden önce, ismin 

“Arslan” ve “Bab” unsurlarından oluşması manidardır ve yoruma oldukça 

müsaittir. “Arslan” ve “Bab” sözcükleri Yesevî’nin hayatı ile durduk yere 
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irtibatlandırılmış olamaz. Her iki isim de İslam tarihinde Ali ile bağlantılı bir 

konsepte sahiptir. “Arslan”, onun kahramanlığını nitelemek için “Esedullah: 

Allah’ın Arslanı” olarak verilmiş bir lakap iken, “Bab”, onun hikmetine işaret 

olarak kullanılmıştır ve gerçek bilginin kapısı anlamına gelir. Dolayısıyla 

Yesevî’nin Hikmetler’ini okuyanların Divan’da bu doğrultuda geçen 

kelimeleri “bâb” mı yoksa “baba” mı şeklinde okumaları gerektiğini 

delillendirmeleri gerekmektedir. Ahmed Yesevî ve yakın çevresince 

kullanılan isimler, lakaplar ya da unvanlar bile bize bu hususta bir fikir 

yürütme imkânı sağlayabilir. Nitekim bu dönemde “baba” ismi yerine “ata” 

lakabının oldukça sık kullanıldığını biliyoruz. Bu lakaplar içerisinde bu ismin 

“Arslan Ata” değil de “Arslan Baba” olmasını anlamak oldukça güçtür. Ek 

olarak Yesevî döneminde “Baba” sözcüğünün kullanılıp kullanılmamasını da 

ayrı bir sorun olarak dilcilere bırakıyoruz. Hâlbuki “bab” sözcüğünü tercih 

etmemizin nedeni gayet açıktır. Bu neden, bab sözcüğünün Ali ile bağlantılı 

bir biçimde mistik birtakım imkânları ihtiva etmesidir. Sonuç olarak bu isim 

Arslan Bab olmalıdır. Bu tespit, yanlışlanabilir olmakla birlikte, yeni bilgi 

unsurları ortaya atılıncaya kadar, Orta Asya’da yaşayan “Arslan Bab” kültü 

açısından da Türk tarihi bakımından da daha anlaşılabilir görünmektedir. 

Bu hususta değerlendirmeye dâhil etmemiz gereken diğer önemli bir 

husus Ahmed Yesevî’nin yetişmiş olduğu tarih ve iklimdeki düşünsel ve 

kültürel durumdur. Yesevî’nin yaşadığı ve yetiştiği bölge Buhara bölgesidir; 

yaşadığı çağ, on ikinci yüzyıldır ve bölge Karahanlıların hâkimiyetindedir. O 

halde bu bölgenin inanç ve düşünce kültürünü Karahanlılara bakarak 

değerlendirme imkânımız nedir? Kaynakları var mıdır? Türklerin dokuzuncu 

yüzyılla başlayan İslamlaşma süreci, onuncu yüzyılda kitlesel bir veçhe 

kazanmış, on birinci yüzyılda ise, bilimsel, siyasi ve kültürel bakımdan 

Türklerin İslam dünyasındaki varlığı hissedilebilir düzeyde vücut bulmuştur. 

Arapça, Farsça ve Türkçe eserlerde bu durum somutlaşmıştır. Balasagunlu 

Yusuf Has Hacib’in “Kutadgu Bilig” adlı eseri bu anlamda Ahmed Yesevî 

dönemindeki bir takım dinî inançları ve düşünce biçimlerini anlamamızı 

sağlayacak verilere sahiptir. Öncelikle şunu belirtelim ki, “Kutadgu Bilig”, 

dikkatle gözden geçirildiğinde, Ehlibeytten bir zümre olarak 

bahsedilmektedir ve Yusuf, “Aleviler” diye bir zümre insandan bahseder. 

Dahası Orta Asya merkezli Türk dini düşüncesinde Ehlibeyt, kült 

derecesinde bir sevgi ve saygıyı hak eder; özellikle de Ali ile ilgili olarak 

bunu belirtmek gerekir. Bununla birlikte Karahanlıların dinî inançlarının 

Sünnilik çerçevesinde olduğu bilinmektedir. Bu nedenle Karahanlılar 
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dönemindeki Ehlibeyt sevgisi ve düşkünlüğünden hareketle bunu Şia lehine 

yorumlamamak gerekir. Ayrıca her ne kadar on birinci ve on ikinci 

yüzyıllarda mezhepsel ayrışmalar kesinleşmiş olsa da bunu günümüzdeki 

şekliyle hatların kesin ve mutlak olarak belirginleştiği şeklinde anlamamak 

gerekir. Henüz o yüzyıllarda mezhepler arası bir takım rekabet ve 

çatışmalardan söz edilebilse de aynı bölgede, hatta aynı aile içerisinde bile 

farklı mezheplere müntesip fertlere rastlanabilmektedir.3 

Arslan Bab, Yesevîlik’in beslendiği ana kaynaklardan biri olan şifahî 

geleneğin önemine işaret etmektedir. Arslan Bab’ın ashabı kiramdan biri 

olarak kabul edildiği de düşünülürse, bu figürün, mitolojik dilin, zaman ve 

mekân kategorilerine bağlılık derecesini esnek hale getirmek suretiyle, işi asıl 

kaynağa ittisal ettirme arzusunu ifade ettiği görülecektir. Buna göre, dinin 

kaynağında Peygamber vardır ve onun hemen yanı başında Türklerin de 

kendi içlerinden ve kendilerinin atası olan, adıyla sanıyla kendilerinden biri 

olan Arslan Bab da oradadır. Arslan Bab bu yönüyle mitolojik anlatılara ve 

referanslara uygun bir karakter olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yönüyle 

Arslan Bab evliya kültlerinin anlatılması ve Yesevîlik’in halk kitleleri 

arasında yayılmasını sağlayan bir figür olarak değerlendirilebilir. Bu 

bağlamda Arslan Bab Türkler arasında Selman-ı Farisi’nin İranlılar 

arasındaki oynadığı rolü oynamıştır, diyebiliriz. Diğer bir ifadeyle Arslan 

Bab’ın tarihi bir şahsiyet olmasının dışında, mitolojik bir figür olarak, Türk 

mistiklerinin mana dünyasında kalplerinde yer eden Selman’ı olduğunu 

söyleyebiliriz. 

Arslan Bab’ın İran kültürü bağlamında değerlendirmenin dışında 

Türk düşüncesinin kendi tarihsel bağlamıyla da ilişkili olduğunda hiçbir 

şüphe yoktur. Nitekim söz konusu olağanüstülükler, kozmogonik ve 

başlangıç ifade eden mitik düşünce unsurları sadece İslamlaşma süreciyle 

ilgili olmayıp Türk muhayyelatının Şamanizm, Zerdüştlük, Budizm, 

Tengricilik gibi çok farklı kültürlerden süzülerek gelen Türk aklının kadim 

mirasının ortak karakterini resmedecek kadar eski referanslara uzanmaktadır. 

                                                             
3 Bu hususta oldukça net ve birinci elden bir bilgiye sahibiz. Ebu Ali Sina da Ahmed Yesevî 

ile aynı bölgede doğmuş ve yetişmiş bir İslam filozofudur. Kaleme almış olduğu kendi hayat 
hikayesinde dile getirdiğine göre henüz çocukken evlerinde babasıyla birlikte İsmaililerin 
mutat toplantılar yaptığını dile getirir. İbn Sina bu toplantılara babasının kendisinin de 
katılmasını teşvik ettiğini ancak kendisinin onların düşüncesi kafasına yatmadığından dolayı 
bunu kabul etmediğini söyler. Dahası babasının, İbn Sina’ya, Hanefi mezhebine mensup bir 

fıkıh hocası tutması da ayrı bir ilginç tarafı göstermektedir. Bkz. Robert Wisnovski, “İbn Sinâ 
ve İbn Sinâcı Gelenek”, Peter Adamson&Richard C. Taylor, İslam Felsefesine Giriş, Çev.: 
Cüneyt Kaya, Küre Yayınları, İstanbul, 2007, 105-106. 
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Bu bağlamda Yesevîlik’in doğuşuyla ilişkili olan bir anlatı olarak 

“Arslan Bab” ile Dede Korkut’un giriş kısmındaki tasvirî ifadeler ortak Türk 

muhayyelatından pay almış görünmektedir: “Rasül alehi’s selam zamanına 

yakın Bayat boyından Korkut Ata dirler bir er kopdı. Oğuz’un ol kişi tamam 

bilicisi-y-di. Ne dir ise olur idi. Gayıbdan dürli haber söyler idi. Hak Taala 

anung köngline ilham ider idi. Korkut Ata ayıtdı: Ahır zamanda hanlık girü 

Kayıya değe, kimsene ellerinden almaya, ahır zaman olup kıyamat kopınça. 

Bu didügi Osman neslidür, işde sürilüp gide yorır. 4  Ve dahı niçe bunga 

benzer söz söyledi. Korkut Ata Oğuz kavmınung müşkilini hall ider idi. Her 

ne iş olsa Korkut Ataya tanışmayınca işlemezler idi. Her ne ki buyursa kabul 

iderler idi. Sözin tutup tamam iderler idi.” (Ergin, 1989: 73; Nevâî, 1996: 

385). 

Görüldüğü gibi metinde Korkut Ata’nın ilhami, keşfî/vahyî bilgi 

sahibi olağanüstü bir kimse olduğu vurgulanmış, Peygamberin yanına 

                                                             
4 Esas itibarıyla metin, ravinin, Korkut Ata’nın Kayıların iktidarı ele geçireceğine dair yaptığı 

kehanetinin gerçekleştiğini görmüş olduğunu da bize bildiriyor. Bununla birlikte metinden söz 
konusu kehanetin şifahi olarak çok önceden aktarılageldiğini anlıyoruz. Nitekim bu konuda 
Eflakî’nin Mevlevîliğin menkabelerini anlattığı Menakibü’l Ârifîn adlı eserinin sonunda 

Moğolların Harzemşahları cezalandırdığı gibi Türklerin de Moğolları cezalandıracağını 
Mevlana’ya söyletmektedir: “Hikaye: Dostların ileri gelenlerinden nakledilmiştir ki: Bir gün 
Muineddin Pervane (Tanrı rahmet etsin), Mevlana'dan (Tanrı onun aziz olan sırrını kutlasın): 
‘Bizim askerimiz diye buyurduğunuz Cengizhan sülalesinin devleti ne zaman sona erecek ve 
onların akıbeti ne olacak?’ diye sordu. Mevlana: ‘Mevlanayı Buzurg (yani Bahaeddin Veled) 
(Tanrı ondan razı olsun), Harizmşah’ın kötülüğe yüz tutan hal ve hareketinden çok incinip 
Belh’ten çıkmağa karar verdiği vakit Tanrı'dan, ‘müntekim’ adıyla, şeriatta olmayan şeyleri 
icat eden bu adamdan intikam alması için dua etmişti. Çünkü ‘Tanrı intikam sahibi bir azizdir.’ 

Bunun üzerine Tanrı ucu bucağı olmayan Moğol ordusunu Doğu tarafından çıkartıp getirdi. 
Bunlar Belh ve Horasan tahtını harap ettiler. ‘Bu hikâye uzundur.’ buyurdular. Ve şu ilahi 
hadisi şahit olarak getirdiler: ‘Tanrı vahiy yoluyla Muhammed’e ‘Benim birtakım askerlerim 
vardır. Ben onları Doğu tarafında yerleştirdim ve onlara Türk adını verdim. Onları hiddet ve 
gazap arasında yarattım. Herhangi bir kul, bir ümmet benim emrimi yapmazsa, bunları onların 
üzerine musallat ederim ve bunlar vasıtasıyla onlardan intikam alırım...’ diye bildirdi. O 
tayfanın devleti, bizim çocuklarımıza, çocuklarımızın çocuklarına, torunlarımıza kötü 
muamele ettiği ve onlara karşı cefa ve eziyette bulunduğu, saygısızlık gösterdiği, 

zorbalıklardan ve kibirlerinden ötürü bizim neslimizi layıkıyla ağırlamadığı zaman zeval bulur 
ve Tanrı’nın gayreti mutlaka onları basiret sahiplerine ibret yapar, ‘Zalimlerin yardımcıları 
yoktur’ ayeti bunlar hakkında okunur. Herkes zalimlerin nasıl ceza gördüklerini görürler. 
Başlangıçta Moğolların zuhuru, Baha-i Veled hazretlerinin duası ile olmuştu. Çünkü onun 
mübarek kalbi Harizmşah’tan ve onun tabilerinden incinmişti. Zira bunlar akıl ile hareket 
edenlere uymuş ve akıl bağlarıyla bağlanmıştılar. Bunlar, velilerin mükaşefe âleminden 
mahrum kaldıkları için kibirlendiler ve inat gösterdiler. Nitekim bunlar kitabın baş tarafında 
zikrolunmuştur. Cengiz devletinin inkılabı ve saltanatlarının zevali, yine onların mübarek 

hatırlarının incinmesinden olmuş ve Mevlana’nın Pervane’ye verdiği cevap tahakkuk etmiştir. 
Bu, dünyada vaki olmuş çok acayip bir keramettir”. Bkz: Ahmet Eflaki, Ariflerin Menkıbeleri, 
(Çev. Tahsin Yazıcı), Hürriyet Yayınları, İstanbul, 1973, 2/335. 
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yerleştirilmiştir. Buna ister kâhin, ister Şaman, ister Budizm kültüründe 

kerametler sergileyen bir Bodisatva diyelim veya Peygamber aşkıyla yanan 

bir veli, eren diyelim, Korkut Ata ile Arslan Ata aynı kişiliği temsil eder. O 

kişi, Peygamberin yanı başında, onun terbiyesini almış Türklerin Piri olan ve 

Türklere İslam’ı anlatan ve öğreten bir temsilcidir. Gerçekte bu durum 

mitosun dilinde, Türklerin kendi kodlarıyla şekillenen ve ifadesini bulan yeni 

bir dünyanın kozmik ve kozmogonik kurguları açısından muhayyelatın 

gerçeklikle kurmuş olduğu bir ilişki türünün döşediği kademe taşları, yeni bir 

dönemin muhayyelattaki aksi ve kolektif düşüncedeki resmi bakımından yeni 

bir başlangıcı ve geçiş dönemini ifade etmektedir. Bu anlamda Yesevîlik dil, 

kültür, muhayyelat, düşünce biçimi vb. bütün mukavvim unsurlarıyla birlikte 

Türklerin ortak kültür, yaşam ve düşünce biçiminin adıdır. 

3.2.  Yesevîl ik Hakkında Ortaya Çıkan ve Yesevî ’nin 

Şikayet Edilmes ine Neden Olan Kadın Erkek Karışık 

Olarak Yapılan Zikir Halkasını Dile Getiren Menkıbe  

Daha önce ifade etmiş olduğumuz gibi aşağıda vereceğimiz menkabe 

Türk aklının ve Türk kültürünün yeni bir kültüre eklemlenme biçimini 

örneklemektedir. Ahmed Yesevî’nin şikâyet edilmesine neden olan menkıbe, 

kabul edilen farklı bir inanç ve kültür unsurunun Türk aklıyla nasıl 

karşılandığını ve nasıl kendine göre tolere edilerek benimsendiğini dile 

getirmektedir. Hikâye tam da bu anlamda iki farklı kültürün çatışan ruh 

hallerini ifade eden ikilemle yapılandırılmış durumdadır. Bir tarafta Arap 

dilinin yapılandırıldığı erillik ve dişiliğe benzer erkek ve kadın ayrımına 

dayalı toplum ve siyaset tanzimi, yani Arap kültür ve gelenekleriyle 

yapılandırılmış İslam anlayışı, diğer tarafta ise, göçebe yaşam tarzının bir 

gereği ve Türk dilinin yapısının da bir yansıması olan erkek ve kadın ayrımını 

izale eden ve bu ikilemi reddeden bir yaşam tarzı. Hikaye şöyledir:  

Hoca Ahmed Yesevî’nin şöhret dairesi genişleyerek müritleri 

binlerle sayılacak derecede çoğalınca tabiatıyla, muhalifleri, rakipleri de 

çoğalmıştı; hatta bu münafıklar nihayet ağır bir iftiraya da cüret ettiler: Güya 

Hoca’nın meclisine örtüsüz kadınlar da devam ederek erkeklerle birlikte 

zikre karışırlarmış. Şeriat hükümlerini muhafazaya şiddetle riayet eden 

Horasan ve Maveraünnehir âlimleri, bilhassa müfettiş göndererek bu 

şâyianın doğru olup olmadığım tahkik neticesinde bunun sırf bir iftiradan 

ibaret olduğu anlaşıldı; lakin Hoca Ahmed Yesevî, onlara artık bir ders 

vermek istedi: Bir gün müritleri ile birlikte bir mecliste otururken, mühürlü 

bir hokka getirtip ortaya koydu. Bütün cemaate hitap ederek dedi ki: “Sağ 
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kolunu, buluğ gününden bu ana kadar avrat uzuvlarına hiç değdirmemiş 

evliyadan kim vardır?” Hiç kimse cevap veremedi. Derken, Şeyh’in 

müridinden Celal Ata ortaya geldi. Hoca Ahmed Yesevî, hokkayı onun eline 

vererek, o vasıtayla, müfettişlerle birlikte Maveraünnehir ve Horasan 

memleketlerine gönderdi. Oralarda bütün âlim ve şeriatçılar birleşerek 

hokkayı açtılar: İçindeki pamukla ateş hiç birbirine tesir etmemişti ne pamuk 

yanmış ne de ateş sönmüştü. O vakit, Hoca’dan şüpheye düşerek müfettiş 

yollamış olan âlimler, onun kendilerine vermek istediği dersin manasını 

bütün açıklığı ile anladılar. Eğer, erkek kadın bir ehl-i hak meclisinde 

birleşerek beraber zikir ve ibadete devam etseler bile, Hak Teala, onların 

kalplerindeki her türlü kin ve düşmanlığı yok etmeye muktedirdi. Bunun 

üzerine hepsi fevkalade utanıp korktular ve hediyeler, adaklarla kabahatlerini 

affettirmeye çalıştılar (Köprülü, 1976: 33-34; Hazînî, 1995: 46-49).5 

Esas itibarıyla söz konusu hikâyede birbirinden farklı iki kültürün din 

fenomeni üzerinden rekabeti ve mücadelesi söz konudur. Menkıbede şu 

sorunlar gündemdedir: 

-Hikâye metin tenkidi üzerinden yeniden yapılandırılmaya müsait 

olmakla birlikte kabaca bize şunu söyler: Ahmed Yesevî’nin meclisinde 

haremlik selamlık şeklinde bir kadın erkek tasnifi olmadığı gibi 

                                                             
5 Ulemanın bu tutucu tavrına karşı Yesevî tarafından verilen cevap Dîvân-ı Hikmet’teki şu 

dizelerde yankılanır: 
“İşittiler Baba Maçin o zamanda 
Ahmed adlı bir şeyh çıkmış Türkistan’da 
Sohbet kılmış kız ve erkek ile orada 

Men etmeğe Türkistan’a geldi dostlar 

Geldi ise gördüler o meşâyıhı; 
“Sen şeyh misin azdırıcı insanları?” 
“Hem o azan şaşkınım ben, bil sen bunu” 
Diye Hazret ona cevap verdi dostlar. 
Emrettiler Hakîm Hâce Süleyman’a  
Hem o Sûfî Muhammed-i Dânişmend’e 
Bağlayıp vurun beşyüz kamçı o nâdana 

Bir sütuna sıkı bağlayıp koydular dostlar 
… 
Ata dedi: arkasından dev ve peri 
Yerleşmişti beşyüz kamçı ona değdi 
Dev ve peri arkasından derhal göçtü 
Bir kamçısı ona değdi bilin dostlar 
Baba Maçin o zaman dedi: Ey Ahmedâ 
Gelmeseydim rüsvaâ olup halklar ara  

Ölür idim işbu halet ile ben de 
Ağlayarak halini arz etti dostlar.” Bkz. Ahmed Yesevî, Dîvân-ı Hikmet’ten Seçmeler, XXV. 
Hikmet, haz. Kemal Eraslan, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2000, 189-191. 



İ. TAŞ – H. S. ALTINSOY 

 670 

“şeriatçılar”ın din algısına muhalif bir şekilde “örtüsüz” kadınlar erkeklerle 

karışık bir şekilde zikre katılmaktadır. 

-Bu durum şeriat hükümlerine şiddetle bağlı olan ve şeriat 

hükümlerine riayet eden medresenin (Maveraünnehir ve Horasan 

alimlerinin) din algısına göre doğru bir davranış değildir. Bundan dolayı söz 

konusu merkezler Yesevî’nin meclisinde böyle bir olayın olup olmadığını 

tetkik için bir grup müfettiş görevlendirir. Yapılan tetkikler neticesinde 

Yesevî’nin meclisi hakkında üretilen dedikoduların gerçek olmadığı 

müfettişler tarafından tespit edilir. 

-Menkıbeye göre Yesevî teftişten olumsuz bir rapor çıkmamasına 

rağmen huzursuz olmuştur. Bu nedenle söz konusu merkezlere kendi dünya 

görüşünce bir cevap gönderir. Müritlerinden seçmiş olduğu bir elçi ile içinde 

pamuk ve ateşin bir arada bulunmasına rağmen ateşin pamuğu yakmadığı bir 

hokka gönderir. Âlimler hokkayı açtıklarında ateşin pamuğu yakmadığını 

görürler ve Yesevî’nin bu büyük kerameti karşısında mahcup olurlar. 

Esas itibarıyla erkek ve bayanların ihtilat halinde zikir meclisine 

katıldığı dedikodusunun iftiradan başka bir şey olmadığı hükmü, Yesevî 

taraftarlarınca kabul edilen bir sonuç değil, “şeriat”a bağlı olanların bir 

arzusundan ibarettir. Gerçekte şeriata bağlı olmak, söz konusu kimselerin din 

algısına göre, resmi, lafızcı ve duyumcu din alimlerinin Arap dili, Arap adet 

gelenek ve göreneklerine göre yapılandırdıkları bir din algısıdır. Söz konusu 

din algısı, Peygamberin ölümünden sonra başlayan ve birkaç asır devam eden 

uzun bir süreci kapsayan tedvin döneminin neticesinde kentleşmeyle birlikte 

çağın özgür, asil kadınları için statü olarak kabul edilen bir ilişki biçiminin 

dini, siyasi, hakim ve resmî bir paradigmasıdır. Söz konusu yaşam 

paradigmasının Türkler nezdinde herhangi bir karşılığı yoktur. Türklerin 

yaşam tarzında kadın ve erkek ayrımı gibi bir ayrım söz konusu değildir. Her 

ne kadar İslam’ı kabul eden Türklerin kentsel yaşamlarında Kutadgu Bilig’de 

de dikkat çekildiği gibi Arap yaşam tarzının iktidar ağzıyla tavsiye edildiği 

görülüyorsa da bu durumun kentsel yaşamla sınırlı olduğunu söyleyebiliriz 

(Taş, 2016). 

4.  YESEVÎ VE HİKMETLERİN EVRENSEL DİLİ  

Çok yaygın ve birçok kimse için ortak ad ya da lakap olarak 

kullanılan bazı isimler vardır. Örneğin “Mevlana” bu lakaplardan biridir; 

ancak zamanla bu isimler belli kimselere öyle yakıştırılmıştır ki, sanki onlarla 

özdeşleşmiştir. İşte “Mevlana” lakabı bunlardandır ve uzun bir süredir 

Celaleddin-i Rûmî’ye mahsus bir isim gibi kabul edilmiştir. Hâlbuki 
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“Mevlana”, velilerden bahseden kitaplarda, halkın sevdikleri velilere 

verdikleri bir isimdir (Can, 1997: 31). Benzer şekilde “hikmet” de 

Türkistan’da şiir yazan dervişlerin eserlerine verilen bir isimdir; fakat 

zamanla Ahmed Yesevî’nin hikmetleri için kullanılır olmuş ve hikmet 

denilince, Yesevî’nin Divan-ı Hikmet’i akla gelmiştir (Köprülü, 1976: 21). 

Bir kısım araştırmacı Yesevî’nin hikmetlerinde Türkçeyi 

kullanmasını soydaşlarına dini ulaştırma amacına bağlar. 6  Bu tespit esas 

itibarıyla makuldür. Buna göre göçebeler Türkçe bilir ve Türkçe kullanır. 

Yine anlaşılıyor ki, Yesevî’nin Türkçe kullanmasının nedeni göçebelerdir. O 

zaman göçebelerin dilinin neden Türkçe olduğunu ortaya koymak daha 

öncelikli bir sorun olarak karşımıza çıkar. Bunu tahmin etmek çok zor değil, 

Yesevî’nin muhatap olduğu göçebeler Türk’tür. Ancak söz konusu bölgeler 

esas itibarıyla Farisi halkların yerleşik olduğu yerlerdir. Coğrafyanın 

Türkleşmesi, önce Kırgızların daha sonra Uygurların Göktürk Kağanlığı’nın 

siyasi hâkimiyetini ele geçirmesi neticesinde Oğuzların Batı’ya yönelmeleri 

ve göç etmeleri nedeniyle gerçekleşmiştir. Türklerin, İran toprakları üzerine 

yayılışı, Türkistan ve Maveraünnehir'de olduğu gibi, Orhon Türk 

İmparatorluğu'nun yıkılışına ve IX. yüzyılda Kırgızlarca şimdiki 

Moğolistan'dan çıkarılan Uygurların çökmeye başlayışına bağlıdır. Türk 

unsurlar, aralarında Soğdların da bulunduğu İranlı nüfusa gelip katılınca Türk 

ve İran kültürü, önce birlikte yaşamış; fakat sonraları Türk dilinin İran 

dillerine baskın gelmesi ve yerli nüfusun giderek Türkleşmesi bu bölgelerin 

niteliğini değiştirmiştir. Şu durumda Türk dili tarihiyle biraz ilgilenen bir 

kimse, Yesevî’nin yaşadığı dönemde Türkçenin artık işlevsel bir dil olarak 

Türk İslam dünyasının gündemine girdiğini bilir. Bu nedenle Ahmed 

Yesevî’nin Türkçeyi tercih etmesinin nedenlerine Türkçenin gücünü ve 

yaygınlığını da eklemek gerekir. Ahmed Yesevî ve Yesevîlik’i henüz 

şehirleşememiş göçebe Türkmenlere indirgemenin aynı zamanda 

yaygınlaşmış bir yanılgı olduğunu düşünüyoruz. Bizce Yesevî’nin Türkçe 

tercihi sosyolojik olarak, siyasi olarak ve özellikle de Türkçenin yeterliliği ve 

yaygınlığı bakımından doğal ve rasyonel bir tercihtir. Bunu idrak etmek için 

Farsça ve Türkçe arasındaki tarihsel rekabeti bilmek gerekmektedir. Bu aynı 

zamanda Farslar ve Türklerin hâkimiyet alanları ve nüfuz etme biçimleriyle 

de ilişkilidir. Türkler ve Farslar hem İslam öncesi hem de İslamlaşma 

süreciyle birlikte birbirini tanıyan ve etkileyen iki millettir. Bu durum diller 

üzerinden tartışılırken iki hususa dikkat etmek gerekir. Birincisi hem 

İranlıların hem de Türklerin dilleri belirli bir yeknesaklığa kavuşmuş, 

                                                             
6 Krş. Fuad Köprülü, İzah ve Düzeltmeler, DİB Yayınları, Ankara, 1984, 189. 
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bugünkü anlamda bir standart dil değildir; bilakis her iki dil de farklı 

lehçelerle varlığını devam ettirmektedir. İkincisi, Türkçe ve Farsçanın 

rekabeti söz konusu olduğunda sanki durum hep Farsça ve İranlılar 

lehineymiş gibi yorumlanır. Hâlbuki Orta Asya’da Türkçe Farsçanın ciddi bir 

rakibidir ve Türkçe, Orta Asya’da Farsçanın hâkimiyetine asla izin 

vermemiştir. Ayrıca Türkçenin yayılışı sadece Türklerin yaşadığı bölgelerle 

sınırlı değildir. Türkçenin yayılması bizatihi İran topraklarında da 

genişleyerek devam etmiştir. Örneğin bir köyde Türk ve Fars beraber 

yaşıyorsa belirli bir zaman sonra o köyde sadece Türk dilinin hayatta kaldığı 

söylenmektedir (Barthold, 2011: 50-54).  

Yesevî’nin Türk dilini tercih etmesinin biraz da bu şekilde görülüp 

değerlendirilmesi tarihî gerçekliğe daha uygundur. O halde bu farklı 

yorumların farklı bağlamlarını tekrar gözden geçirmek gerekmektedir. 

Nitekim Yesevî’nin hem Farsların hem de Türklerin mürşidi olarak meşhur 

olduğu söylenir. Tam da bu noktada belki Yesevî’nin hikmetlerindeki dil 

üzerine konuşmak gerekir. Muhtemelen Yesevî’den ziyade Yesevî’nin 

yolundan giden erenler, bu şiirler aracılığıyla Türkmenlerin gönül 

dünyalarına hitap ve nüfuz ettiler. Bozkırda yaşayan Türk boyları samimi 

Müslüman olmakla birlikte, eski geleneklerine de bağlı idiler. Daha önce 

ifade edildiği gibi Yesevî’nin meclislerinde, kadınlarla erkeklerin bir arada 

bulunduklarına dair rivayetler vardır ki bu durum Türklerin göçebe hayatının 

bir zaruretidir. Buna karşın Arap geleneği aracılığıyla kabul edilen İslam’a 

göre bu durum kabul edilebilir bir davranış değildir.7 

Ahmed Yesevî’nin hikmetlerini Türkçe ifade etmesinin ikinci bir 

nedeni bir de yukarıda değinmiş olduğumuz “mistik dünya görüşünde din ve 

dil sorunu”nda aramak gerekmektedir. Yesevî’nin duygu ve düşüncelerini 

ana dilinde ve şiir/hikmetler formunda dile getirmesinin daha geçerli ve 

Yesevî’yi de yöneten mistik, dinî ve antropolojik boyutlarının olduğunu 

söylemeliyiz. Her şeyden önce Yesevî’nin hikmetlerde dile getirdiği şeyler 

                                                             
7 Nitekim Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig’inde kadınlarla erkeklerin karışık bir şekilde 

oturmalarını yadsıyan ve eve yabancı erkeklerin sokulmamasını tavsiye eden ifadelere 
rastlamaktayız:  
“-Yabancıyı eve sokma kadını çıkarma; içli dışlı olmadan önce insanı tecrübe et. 
-Kadınları her vakit evde muhafaza et; kadının içi dışı gibi olmaz. 
-Yabancıyı eve sokma, kadını dışarıya çıkarma; bu kadınları sokakta gören göz onların 
gönlünü çeler. 
-Göz görmezse, gönül arzu etmez; ey oğul, gözün görürse, gönlün arzular. 

-Gözünü gözetirsen, gönlün bir şeye akmaz; arzu etmeyince de insan hiçbir şeye kapılmaz. 
-Yemekte, içmekte kadınları erkeklere katma; eğer katarsan, ölçüyü kaçırırlar.” Bkz. Yusuf 
Has Hacib, Kutadgu Bilig, 1304-4517. 
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dinî duygu ve düşüncelerden ibarettir. Din ise hem ontolojik hem de 

epistemolojik bakımdan daha çok duyguyla ve duygusal coşkunluklarla 

ilişkilidir. Din her şeyden önce Tanrıyla bir ilişki kurma ve ona ulaşma 

biçimidir. Dinsel hayatın içinde doğan ve yaşayan, onun ritüellerini yerine 

getirenler açısından çok dikkat çekmeyebilir ancak dinin ne başlangıcı ne de 

ibadet hayatı gerçekte doğal ve anlaşılabilirdir. Peygamberlerin vahiy 

almasından tutun velilerin olağanüstü dinî tecrübelerine kadar, sıradan insani 

tecrübeler bakımından hiç de olağan değildir. Bu tür olaylar, beklentiler, 

yönelimler hep insanın doğal yapısını aşmak ve kendi maddi varlığının 

ötesine geçmek ve kendinden taşmak ile ilişkilidir. Bütün kâhinler, 

peygamberler, şamanlar vb. hepsi de benzer tecrübeleri yaşayarak 

olağanüstülüklere ulaşmışlardır. Söz konusu tecrübelere ulaşabilmek için 

birçok maddi ve manevi hazırlıklar yaptıklarını biliyoruz. Dinler tarihi bu tür 

dinî tecrübe ve yaşamın neredeyse evrensel olduğunu gösterecektir. Fakat hiç 

şüphesiz bu tecrübeyi yaşayan herkes kendi yaşadığı dinî tecrübeyi çok farklı 

bir şekilde ama kendi insanının duygu ve düşünce formatına uygun bir 

şekilde ve onların dilinde ifade etmiştir. Sonuçta hem dini tebliğ eden hem 

de inananları dilin sihirli ve büyüsel gücünden istifade etmenin yollarını 

araştırmış hem kendilerine ilk geliş biçiminde hem de o kutsallığı yeniden 

kurmak ve yeniden tecrübe etmek için dilin duygusal bakımdan uyarıcı 

özelliğinden faydalanmış görünmektedir. Dahası geleneksel düşünceye göre 

sadece insanların ruhlarının değil, doğanın ve doğaüstü varlıkların da 

uyarılmalarını sağlar. Bu anlamda destanların, dinî geleneklerde dilin şiirsel 

formatlarda dile getirilmesinin bilişsel, iletişimsel, duygusal, kısaca yaşamsal 

bir anlamı vardır.8  

İslam bakımından bunu Araplar kendi maddi, manevi, kültürel, 

fizyolojik imkânlarıyla yaşadılar ve devam ettirdiler. Türkler ise yukarıda 

ifade etmeye çalıştığımız evrensel insani doğal yasayı, ancak kendi kültürel 

kodlarıyla yaşayabilirlerdi. Yesevî’nin Türkler arasında yaptığı şey onları 

duygusal olarak kendi kültürel kodlarına uygun bir hale getirmektir. Diğer 

bir ifadeyle Yesevî, İslam’ı Türklerin duygusal olarak tatmin olacakları ve 

yaşamsal olarak kavrayabilecekleri bir forma taşımıştır. Türkler gerçek 

anlamda bu noktadan itibaren İslami bir yaşamı, İslami bir duyguyu ve 

düşünceyi tecrübe etmişlerdir. Nitekim Divan-ı Hikmet, bilhassa Doğu ve 

Kuzey Türkleri Özbekler, Kırgızlar ve Volga Türkleri arasında adeta dinî, 

mukaddes bir kitap gibi asırlardan beri elden ele dolaştığından, onun sayısız 

                                                             
8  Krş. Gavriil Vasilyeviç Ksenefontov, Yakut Şamanlığı, (Çev.: Atilla Bağcı), Kömen 

Yayınları, Konya, 2011, 123. 
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yazma nüshalarına ve daha sonra da birçok basımlarına tesadüf olunabilir 

(Köprülü, 1976: 120). Kaldı ki, söz konusu Yesevî dervişlerince de devam 

ettirilmiş ve hikmetler söylemek dervişler arasında bir anane olmuştur 

(Köprülü, 1976: 124). Burada vurgulanması gereken şey, bir mananın, bir 

düşüncenin, bir duygunun gönül diline aktarılabilmesinin en önemli aracının 

insanın maddi ve manevi varlığıyla yoğrulmuş ana dili olmasıdır. Bu noktada 

mistikler din dili hakkında örneğin Arapça gibi üst bir dilin varlığına çok 

fazla itibar etmemeleri hatırlanmalıdır. Onların nazarında dinî tecrübedeki 

üst dil daha çok ilahi olanın doğasına daha uygun olan ve hiçbir dünya dilinde 

mutlak olarak karşılık bulmayan ilahi karakterli bir dil olduğu için her dinî 

tecrübe yaşayan onu duygusal coşkunluğa daha uygun bir şekilde kendi gönül 

dilleriyle örtüşen anadillerinde ifade etmişlerdir. Bu anlamda hikmetler, 

İslam’ın Türk aklı ve kültürüne uyarlanması, yani Türk dilinin bir davranış 

biçimi, bir yaşamsal “sünneti”dir diyebiliriz. 

Bu nasıl mümkündür? Bunu sadece maddi bir dil hadisesi olarak 

değerlendirmek mümkün değildir. Bunun için dinin sahibi ve ilk yaratıcısına 

yaklaşmak, onu duymak, onunla duygudaş olmak, daha doğrusu onu 

anlayabilmek için bir bilinç birikimine (irfani aydınlanmaya) ihtiyaç vardır. 

Bilinç birikimi ise Orta Asya halklarının ortak bir kültür olarak hiç de yabancı 

olmadıkları dinî bir tecrübedir. İrfanilik, Zerdüştlük, Maniheizm ve Budizm 

gibi dinlerin ortak paydasıdır. Dahası bu üç din de irfanilikte olsun, inançlar 

unsurlarında olsun, kavramsal düzeyde olsun veya mitolojik kurgular ve 

formlarda birbirine tedahül eden özelliklere sahiptir. Aynı kültür ve anlam 

dili Türk Yazıtları’ndan menkıbelere kadar geniş bir anlam yelpazesine sahip 

olup, Türkistan’dan Balkanlara kadar uzanan geniş bir coğrafyada Türk 

halkının ortak dili, ortak aklıdır. Bu anlamda örneğin İslami dönem 

mistiklerinin olağanüstü hayatlarını aktaran menkıbelerle, İslam öncesi 

Bodisatvaların olağanüstü hayatlarını anlatan hikâyelerde aynı kültürel 

kodların kullanıldığını görmek hiç şaşırtıcı değildir.9 

Bütün bunlar bize şunu da göstermiştir ki Türk aklı bir bilinç 

birikimidir ve bunun maddi ve manevi en önemli taşıyıcısı dil, bunun 

bekasını sağlayan doğa da siyasettir. Bu nedenle siyasete evirilmeyen hiçbir 

akıl tarihte kalıcı olamamıştır. Nitekim kurucu aklı Farsça olan ve 

                                                             
9 Örneğin bu hususta İslami dönem Hacı Bektaş’ın Vilayetname’si ya da Yesevîlikle ilgili 

menakıbnameler ile Budizmle ilgili bir metin olan “İyi Kötü Prens Öyküsü” ya da bir 
Bodisatvanın hayatıyla ilgili olan “Kuanşi İmpusar” hikayesini karşılaştırmak bile yeterlidir. 

Karşılaştırma için bkz. James Russell Hamilton, İyi ve Kötü Prens Öyküsü, (Çev.: Vedat 
Köken), Türk Dili Kurumu Yayınları, Ankara, 1998; Şinasi Tekin, Uygurca Metinler I Kuanşi 
İm Pusar (Ses İşiten İlah), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1993. 
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kurgulanmış yapılara bağımlı olarak siyasal yaşamlarını başlatan ve devam 

ettiren Türk devletlerinin Türk kültürü adına ürettikleri ve bıraktıkları miras 

oldukça sınırlıdır. Bu anlamda Göktürkler, Uygurlar, Karahanlılar ve 

Osmanlıların, Türk tarihindeki ayrıcalıklı yerini vurgulamak gerekir. 

Buna göre Yesevî ve Yesevîlik tasavvuf yoluyla Türkler arasında bir 

düşünce birliğinin oluşmasına katkıda bulunmuş, Arapça ile Farsçanın bütün 

hâkimiyetine rağmen Türkçenin siyasal bir destekle devlet dili oluncaya 

kadar halk katmanlarında yaşamasına vesile olmuş, 14 ve 15. yüzyıllarda bir 

taraftan Batı’da Osmanlılarda Doğu’da ise Timurlularla birlikte Çağatayca 

ile en yüksek ve edebî düzeyde ses vermesinin yolunu açmıştır. Böylece o 

birleştirici bir rol oynamıştır. Yanı sıra Yesevîlik’in yarattığı uygun ruh 

haliyle din değiştirme zamanlarında muhtemel karmaşalara meydan 

vermeden İslamiyet’in benimsetilmesi ve yayılmasına çalışılmış, eski 

kültürel unsurların yeni sürece uyumlu hale getirilmesiyle İslam’ın kabulü 

kolaylaştırılmıştır. Üstelik bu husus, eski inançlarla ve törelerle de 

bağdaştırılarak sorunsuz bir durum almıştır (Tezcan, 1993: 1-7). 

5.  SONUÇ  

Bütün bunları nereye bağlamamız gerekmektedir. Şâfiî hukuk 

metodolojisini kurduğu Risale’sini yazarken nasıl Arapça bilmeden Kuran 

anlaşılamaz yani Müslüman olunamaz diyorsa ve dahası bu iddiasını 

neredeyse Arap olmadan Müslüman olunamaz demeye vardırarak bütün 

kurgusunu Arap aklının gramerine göre gerçekleştiriyorsa Kâşgarlı’nın 

Divanu Lügati’t-Türk’teki Arapçayla at başı rekabet eden bir Türkçe 

iddiasının, Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig’deki siyasetinin, Ahmet 

Yesevî’nin Divan’ındaki hikmetler ve Süleyman Hakim Ata’nın Bakırgan 

Kitabı’ndaki İslam yorumunun, Yunus’un Divan’ında Tanrı aşkını terennüm 

eden şiirlerinin, Muhakematü’l-Lügateyn’de dil mantığı ve ifade gücü 

bakımından Türkçenin Farsçadan daha kudretli bir dil olduğunu ifade 

ederken Ali Şir Nevâî’nin edebî sahadaki iddiasının, “Her dilden Tanrı’ya 

giden bir yol vardır” derken çağının ötesine taşan Aşık Paşa’nın, Mercimek 

Ahmed’in, Türk Dünyasının serhat şehri Kazanlı Tatar Nine’nin “Tatarca’nın 

dışındaki bir dille din öğrenilmez.” akidesinin, Balkanlardaki Kosavalı evlad-

ı Fatihan’ın Türk aklının gramerine yaslanarak formüle ettiği “Türkçe 

bilmez, Allah’tan korkmaz.” şeklinde dile getirdiği atasözünün Türk kültürü 

bağlamındaki iddiasının en az Arap ya da Pers İslam yorumu kadar geçerli 

bir iddia olduğunu ifade edebiliriz. 
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OSMANLI PADİŞAHLARININ SÛFÎLERLE İLİŞKİSİNİN 

TOPKAPI SARAYI KOLEKSİYONLARINDA BULUNAN 

GİYİM EŞYALARI ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Hülya Tezcan* 

GİRİŞ  

Osmanlı sultanları dönemlerinin saygı duyulan sofileriyle 

ilgilenmişler, özel sohbetlerde bulunmuşlardır. Dergâhlarını, ölenlerin 

türbelerini onarmışlar, sandukalarının örtülerini yenilemişler, eski örtüleri, 

giyim eşyalarını, saraya getirip, üzerini etiketleyerek saklamışlardır. Topkapı 

Saray Müzesinde başta Hz. Muhammed’in hırkası olmak üzere sahabelerin 

(ilk Müslümanlar), halifelerin, diğer peygamberlerin, din büyüklerinin, 

tarikat şeyhlerinin, dervişlerin giyim-kuşamları ve şahsi eşyaları, büyük bir 

saygıyla saklanmıştır. Bu eşyalar için işlemeli bohçalar, zarflar, torbalar 

dikilmiş ve üzerlerine etiketler konmuştur. II. Abdülhamit döneminde, bu 

eşyaların bir kısmı için, özel olarak, yeşile boyanmış, silindirik kutular 

yaptırılmış ve üzerlerine çok özenli yazılarla kime ait olduğu ve içindeki 

eşyaları gösteren birer etiket konmuştur. Bu kutulardan 20 kadarı Topkapı 

Sarayının Avadancılar Bölümünde, az bir miktarı da Hırka-i Saadet 

Dairesinde bulunmaktadır. 

Aslında toplumsal bir olgu olan tarikatların, dervişlerin, din 

adamlarının, düşünceleri, felsefeleri, toplum üzerindeki etkileri, devletle 

ilişkileri, yaşayışları, pek çok açıdan ele alınabilir. Burada sadece giyim-

kuşamları, kumaşları açısından ele alınacaktır. İslamiyet’in peygamberi Hz. 

Muhammed’in “bir lokma, bir hırka” olarak özetlenen çok sade bir yaşam 

felsefesinin izleri bu kıyafetlerde anlamını bulur. Bu sebeple pek çoğu 

giyilmekten eskidiği için, yamalı ve harap haldedir. Din büyüklerine ait olan 

* Prof. Dr., Nişantaşı Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı

Bölümü, hlytezcan@hotmail.com. 
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giysilerin bir kısmının tarikatların doğduğu yerlerde korunduğu bir kısmının 

da saraya geldiği görülmektedir. 

Hacı Bayram Veli  

Bu giysilerin padişahlar tarafından sarayda toplanması ise, Osmanlı 

sultanlarının tarikatlara olan ilgisinden kaynaklanır. Osmanlı 

İmparatorluğu’nun kuruluş döneminde kurumsallaşmış olan ilk tarikat, 

Ankaralı Hacı Bayram Veli’nin (ö.1471), kurduğu Bayramiyye tarikatıdır. 

Hacı Bayram’ın şeyhi Yıldırım Bayezid devrinde (1389-1402) Anadolu’ya 

gelip hilâfet alan Şeyh Hamidüddin Aksarayi’dir (ö.1412). Hacı Bayram 

Veli, etrafına o kadar çok mürit (yandaş) toplamış ve ünü o kadar çok 

yayılmıştır ki; devrin padişahı II. Murat, bu gücün devlete karşı bir tehlike 

oluşturacağı düşüncesine kapılmıştır. Hacı Bayram Veli’nin başına 12 

dilimli, kızıl taç giymesi, Osmanlı padişahlarına ait kırmızı rengi kullanması, 

bardağı taşıran son damla olmuş, padişah ünlü şeyhi, zincire vurdurarak 

Edirne Sarayına getirtmiştir. Ancak kendisiyle tanışan sultan onun 

düşüncelerine ve büyüklüğüne saygı duyarak, serbest bırakmıştır (Atasoy, 

2000). Hacı Bayram Veli Ankara’ya döndükten sonra tarikatın baş giyimini 

beyaz renge çevirmiş, tepesini de altı dilimli yapmıştır (Bayramoğlu ve 

Azamat, 1992: 269-273). 16. yüzyılda İstanbul’da ortaya çıkan tarikatların 

çoğu, Bayramiyye tarikatından doğmuştur. 

H. İnalcık, her sultanın tarikatlardan birinin şeyhini kendine manevi 

rehber olarak aldığını ve şeyhin geleceği bildirerek tanrının yardımını 

sağladığına inanıldığını söyler. Fatih’in İstanbul’u fethi sırasında (1453), 

yanında hocası, Bayramiyye tarikatının şeyhi Akşemseddin’in bulunduğunu 

ilâve eder (İnalcık, 2003: 104-105). 15. yüzyıla ait Hacı Bayram Veli’nin 

hırkası ve tacı bugün Ankara Etnografya Müzesinde olup; Derviş Çeyizi 

kitabında yayınlanmıştır (Atasoy, 2000: 33-37). Bu giyimin hemen, hemen 

aynı olan iki örneği Topkapı Sarayında (TSM. 24/2017, 24/1727) 

bulunmaktadır (Resim 1).  
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Resim 1. Hacı Bayram Veli’nin Hırkası, Topkapı Sarayı Müzesi Koleksiyonu 24/2017, 14-

15. yy. 

Fatih Sultan Mehmed’in hocası Akşemseddin de Bayramiyye 

tarikatına mensuptur ve Hacı Bayram Veli’nin ölümünden sonra (ö. 1429/30) 

tarikatın başına geçmiştir. Sultanın manevi destekçisi olan şeyh İstanbul’un 

fethi sırasında hep yanında olmuş, hatta Molla Zeyrek ve Akbıyık gibi 

tarikatın diğer ileri gelenleri de kendisine eşlik etmiştir. Ancak, bu tarikat 

mensupları fetihten sonra İstanbul’da kalmalarına rağmen tekke kurup, 

faaliyette bulunmamışlardır (Bayramoğlu ve Azamat, 1992: 273). 

İstanbul’da bugünkü Topkapı Sarayının Marmara tarafında, Gülhane 

bölgesinde bulunan Bizans Manastırlarından birinin fetihten sonra “derviş 

tekkesi” olarak kullanıldığı ileri sürülür (Demangel ve Mamboury, 1939: 

22).1 Fetih sırasında ona destek olmaya gelen hocası Akşemseddin büyük bir 

olasılıkla, Hacı Bayram’ın hırkasını ve tacını, Fatih’e hediye etmiştir. 

Topkapı Sarayındaki hırka (TSM 24/2017), önden açık, geniş, uzun bol kollu, 

yakasız ve astarsızdır. Hırka üç kat krem renkli, pamuklu düz kalın kumaştan 

dikilmiştir. En dıştaki yüzü, krem rengi zemin üzerine lâcivertle küçük 

baklava desenlidir. Baklavaların ortası, mavi renkle nokta şeklinde alttaki 

katları da birleştirecek şekilde işlenmiştir. Koluna dikilmiş etiketinde; “Hacı 

Bayram Sultan’ın Hırka-i Şerif’leridir rahmete aliye” yazılıdır (Resim 2).  

                                                             
1 R. Demangel- E. Mamboury, Quartier des Manganes, Paris 1939, s.22’de bu bölgede etraflı 

bir araştırma yapan Fransız araştırma ekibi, Bizans devrinde Mangan Bölgesi olarak tanınan 

bölgedeki Hg. Georgios Manastırı’nın fetihten sonra derviş tekkesi olarak kullanıldığını yazar. 
Bu tarihte başka bir tarikat olmadığına göre, Bayramiyye tarikatının ileri gelenlerinin burayı 
kullanmış olduğu ileri sürülebilir.  
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Resim 2. Hacı Bayram Veli’nin Hırkası, koluna dikilmiş etiketinde; “Hacı Bayram Sultan’ın 

Hırka-i Şerif’leridir rahmete aliye” yazılıdır, 24/2017. 

Resim 3. Hacı Bayram Veli’nin Hırkası, kumaşından ayrıntı, 24/2017. 

Hacı Bayram Veli’ye ait olduğu düşünülen bohça içinde saklanan bir 

hırka daha vardır (TSM. 24/1727). Bohçanın üzerindeki etikette; “merhum 

ve mağfur Vezir-i azam Gazi Murad Paşa’ya pişkeş çekdükleri bir azizin 

mubarek kisve-i şerîfleridir. El vaki sene 1020 ma recep el müreccep fi 28” 

yazılıdır. Etiketten anlaşılacağı üzere; M. 1621 yılında, Sadrazam Kuyucu 

Murad Paşa’ya ölümünden kısa bir süre önce hediye edilen bu kaftan daha 

sonra saraya verilmiştir. Hırkanın boyna oturan göğse kadar yırtmaçlı 

yuvarlak yakalı, ön etek ortasında dize kadar yırtmaçlı, baştan giyilen, kol 

altından etek uçlarına doğru genişleyen, uzun bol kollu, bir kesimi vardır. İlgi 

çeken yanı, muhtemelen saraya geldiği sırada tamir görmüş olmasıdır. 

Tamirde yaka çevresi, kol kapakları beyaz pamuklu kumaşla güçlendirilmiş, 

üzeri koyu mavi atlasla kaplanmıştır. Bu kaplama işleminin tamirden sonra 

yapıldığı, tamir kumaşının üzerinden yaka ve etek etrafına geçirilen yeşil 

ipekli ince pervazdan anlaşılır. Kumaşın yüzü atlas kaplama kumaşının 
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altında kaldığından görülemiyor, ancak içte kalan tersinden bir önceki kaftan 

kumaşıyla aynı olduğu anlaşılır (Resim 4) 

Resim 4. Hacı Bayram Veli’nin bir diğer hırkası, döneminde onarılmış olan içi, Topkapı 

Sarayı Müzesi Koleksiyonu, 24/1727. 

Derviş kıyafetleri arasında bulunan, aidiyeti belli olmayan çok harap 

bir hırka daha vardır (TSM. 24/ 2102). Bu giysinin kesimi koltuk altından 

etek ucuna kadar genişlediğinden boldur. Kolları da oyuntusuz olarak bedene 

eklenmiş olup geniş ve boldur (Resim 5). 

Resim 5. Sahibi bilinmeyen, harap derviş kıyafeti Topkapı Sarayı Müzesi Koleksiyonu, 

24/2102. 
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Topkapı Sarayı koleksiyonlarında, daha sade, örneğin yamalı bohça 

tarzında yapılmış derviş kıyafetleri de bulunur. Bunlardan biri gene bol 

bedenli, uzun bol kollu, yakasız, önden açık kesimde ve oldukça haraptır 

(TSM. 24/ 1774). Kırmızı keten üzerine zincir işiyle çarkı felek tarzında 

yerleştirilmiş çiçekleri mavi, sarı ve beyazla işlenmiş bir bohça içinde 

muhafaza edilir. Hırkanın bohça üzerindeki etiketinde “1058 mah-ı Recep’de 

cülûs’u humayunda valide sultan marifetiyle haremden alınub hıfz olunmağa 

gelen namalum kisve-i şerifdir.” yazılıdır. Hırka, muntazam kare parçalar 

halinde kesilmiş mavi-beyaz renkli küçük kareli pamuklu kumaş 

parçalarıyla, siyah renkli keten kumaş parçalarının birbirine renk uyumu 

yapacak şekilde eklenmiştir. Bu parçalardan bazıları eksiktir. Mavi-beyaz 

renkle sepet örgüsü deseninde pamuklu bir kumaş da pervaz olarak 

kullanılmıştır.  

Resim 6. Sahibi bilinmeyen, yamalı bohça tarzında yapılmış, harap derviş kıyafeti, Topkapı 

Sarayı Müzesi Koleksiyonu 24/ 1774. 
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Resim 7. Sahibi bilinmeyen, yamalı bohça tarzında yapılmış, harap derviş kıyafetinden 

ayrıntı. Topkapı Sarayı Müzesi Koleksiyonu 24/ 1774. 

Hacı Bayram Veli’nin halifelerinden Hızır Dede’den feyiz alan dini 

düşünürlerden biri de Bursa’da Celvetiyye tarikatının kurucusu Mehmed 

Muhyiddin Üftade Hazretleridir (1489/90-1580). Bugün hâlâ ayakta olan 

dergâh onarımdan geçirilmiş, tarikat eşyalarının yanı sıra şeyhe ait giyim, 

kuşam, tarikat tacı, hırka parçaları saklanmıştır. Çok harap olan bu 

parçalardan 16. yüzyılın başlarına ait olduğunu tahmin ettiğimiz, ikisi 

dönemin farklı desenlerini göstermesi bakımından önemlidir. Biri kalın krem 

renkli pamuklu kumaş üzerine mavi renkle desenli, köşeli hatlı, “T” 

şekillerinin birbirine bağlandığı geometrik bir düzenlemeye sahiptir. 

Konturları yer yer köşeli çıkıntılar yapan desen, çözgüleri takip eden sarma 

işleme görünümünde ince çizgiler halindedir. Parçalardan diğeri; beledi 

tekniğinde, çift katlı iki yüzü de desenli dokunmuştur. Desen mavi ve beyaz 

renkle dokunmuş haçvari geometrik motiflerle bütün yüzeyi doldurur. 

Anadolu’nun hemen her bölgesinde dokunan pamuklu beledi dokumaların 

günümüze ulaşan en erken örneklerinden olması bakımından önem taşır.  

Yavuz Sultan Selim, İran seferine çıkarken (1514), Konya 

Mevlevihane’sinin şeyhi Sinan Dede’ye uğramış ve onun hayır duasını 

almıştır. Seferden galibiyet kazanarak dönen sultan, dergâha uğrayıp, bir 

isteğinin olup, olmadığını sorar. Sinan Dede, Mevlâna Dergâhının 

onarımından başka bir arzusu olmadığını söyler. Sultan Selim, dergâhı 

onarttıktan başka, senelik tahsisat da verir. Mevlâna Dergâhına sarayın ilgisi, 

Yavuz’un oğlu, Kanuni Sultan Süleyman zamanında da sürer. Bir cami ile 
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çok hücreli bir dergâhın inşasına başlanır. İnşaattan sonra saraydan çok 

değerli kumaşlar ve cami mihrabının önüne değerli bir saray seccadesi 

gönderilir. Bu kumaşlardan kullanılmayanlar, bugün hâlâ Konya Mevlâna 

Müzesindedir (Atasoy, Denny vd., 2001: Res.79 ve Şek. 260, 345). Bu uzun 

süreçte yaşlanan Sinan Dede, sarayın himayesine belki de bir şükran borcu 

olarak, kendi hazırladığı şifalı gömleği, Sultan III. Murat’ın tahta çıktığı yıl 

ona takdim eder (1575) (Tezcan, 2006: 63-65). Konya Mevlevi Dergâhına 

yardımlarını esirgemeyen Sultan III. Murat, aynı zamanda Halveti tarikatının 

Şeyhi Şücca’nın da manevi gücünden yararlanıyordu. Şeyh Şücca devlet 

içinde de güçlüydü, hatta yüksek devlet görevlerine talip olanlar önce onu 

ziyaret ederlerdi. 

Sultanların bazılarının tarikatlara olan eğilimlerini gösteren bazı 

ipuçları, onların banisi oldukları binalarda, yaptırdıkları gizli odalarda 

bulunabilir. B. Tanman’ın, Sultan II. Selim’in, Edirne Selimiye Camii hünkâr 

mahfili üzerine yaptığı bir araştırmada, sultanın devlet işlerinden ziyade şiir, 

musiki ve sohbetle ilgilendiği, hatta derviş tipine çok yakın olduğu belirtilir. 

Mimar Sinan, camiin hünkâr mahfilinin gözden uzak bir köşesini, dini 

eğilimine göre düzenlemesini, sultanın kişiliğine uygun bulduğunu söyler. 

Sinan böyle dini sohbetleri için ayırdığı ve Allah, Ali isimlerinin yazıldığı 

çini panolarla süslediği görülür. Tanman, bu tespiti yaptıktan sonra, II. 

Selim’in çevresindeki sofilerden dönemin en nüfuzlu Halveti şeyhlerinden 

Nureddinzade Mustafa Muslihiddin Efendi’nin (ö.1574), önemli bir yeri 

olduğunu ve bu bölümde sultanın belki de çevresiyle özel sohbetler 

yapacağını, ileri sürer (Tanman, 2001: 151-161). 

Tarikatlardan gelen eşya içinde en önemlileri başa giyilen taç ile sırta 

giyilen hırkadır. Allah, Hz. Muhammed’i Miraç’a davet ettiğinde, 

meleklerinden Cebrail ile gönderdiği çeyiz arasında taç, hülle (cennet 

elbisesi), kemer, asa, nalın, minder bulunmaktadır. Tasavvufta da gönülleri 

Allah sevgisiyle dolu şeyhler, Allah’ın, Hz. Muhammed’e gönderdiği taç ile 

hülle yerine konulan hırka giymişler ve bu bir gelenek halinde sürmüştür. 

Hırka ve taç bu kadar önemli olunca, ancak bir tarikatın şeyhi, onu giyecek 

seviyeye gelen müridine bir törenle bunları giydirebilirdi. 

II. Murat ve oğlu Fatih’in Bayramiyye tarikatına bağlandığı gibi, 

daha sonra gelen sultanların da farklı meyilleri olmuştur. II. Selim (1566-

1574) Halveti, I. Ahmet (1603 –1617) Celvetiye tarikatına meyillidir. 

Bursa’da Mehmed Muhyiddin Üftade (1490-1580) tarafından kurulan 
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Celvetiye Tarikatının müritlerinden olan Aziz Mahmud Hüdai (d.1541/42 

veya 1543/44), bu tarikatın İstanbul’daki kurucusudur. Sultan I. Ahmed, ona 

çok saygı duymuş, bu saygı hanedan mensupları arasında da yaygınlaşmıştır. 

O kadar ki; sultanın ölümünden sonra yerine geçen oğullarından IV. Murad’a 

(1623-1640), Şeyh Aziz Mahmut Hüdai, Eyüp Sultan’da kılıç kuşatarak 

devlet protokolünde yerini almıştır. Sultan Abdülmecid (1839-1861), 

Nakşibendi tarikatına mensup olmalı ki; Topkapı Sarayı koleksiyonunda 

kendisine ait bir Nakşibendi hırkası bulunmaktadır (TSM. 13/2090). 

Envanter kaydında hırkanın, Sultan Abdülmecid için, H. 1275/M. 1858-59 

tarihinde Şeyh Abdülfettah tarafından yapıldığı yazılıdır. 

Saray Koleksiyonunda İslamiyet’te saygı gören din büyüklerinin 

gömlekleri de yer alır. Bu gömleklerin Osmanlı sultanlarına gönderilme 

sebebi, onların harap olmuş türbelerinin veya adlarına yapılmış külliyelerinin 

onarımı için yardım istemenin olduğu düşünülür. Din büyüklerinden 

Kadiriyye tarikatının kurucusu Abdülkadir Geylani'ye (d. M.1077- ö. 

M.1165/66), ait iki gömlek bulunmaktadır (Uludağ, 1989: 234-239). Geylani, 

Hazar Denizi'nin güney-batısındaki Gilan şehrinin Neyf Köyü’nde 

doğmuştur. Türbesi, Bağdat'ta Babüşşeyh mahallesinde bulunan külliyenin 

yanındadır. Geylani'nin gömleklerinden biri (13/1177), yakasız, kolsuz, 

astarsız, önden açık, fazla özelliği olmayan sade bir gömlektir. Etek ucunda, 

kırmızı mürekkeple "Hadiye tül fakir el seyyid el şerif Abdülkadir nakib ül 

eşraf fi Mısır el Hüseyni min el şehr Muhiddin Abdükadir Geylani şehri, 

Şaban fi sene 939". Kitabedeki ifadeden gömleğin, H. 939/M. 1532 tarihinde 

Mısır eşrafından Seyyid Abdülkadir tarafından saraya hediye edildiği 

anlaşılıyor. Daha sonra 1534 yılında Kanuni'nin bu türbe ve külliyenin 

yenilenmesi için Mimar Sinan'ı görevlendirdiği görülür (Uluçam, 1989: 239-

240). 

Gömlek daha sonra lacivert kadifeden, altın yaldızla II. Abdülhamid 

tuğrasının basılmış olduğu bir kutu içine konmuştur. Bu işlemin, Veysel 

Karani gömleğinin kutulandığı 1896 yılında veya II. Abdülhamid'in 1900-

1904 yılları arasında külliyeyi onarttığı sırada yapıldığı düşünülür. 

 Geylani’ye ait diğer gömlek (24/2024), yazıları ve şekilleri 

bakımından daha az özenlidir. Sof denilen ipek kadar güzel ve parlak ince 

yünlü kumaştan yapılmıştır. Yakasız, bol, uzun kollu, önden açık, beyaz bez 

astarlıdır. Yazılar düz satırlar halindedir. Bu gömlek beyaz bezden bir torba 

içine konmuştur. Torba üzerine özenle yazılmış yazıda "Abdülkadir Geylani 



Hülya TEZCAN 

 686 

Hazretlerinin muhallefat odasından zuhur eden kisveleridir, teberrukat-ı 

mahsusa hıfz olunmuşdur, sene 1166" (M. 1752) yazısı okunur. Bu gömleğin 

de Geylani'ye ait olup olmadığını söylemek güçtür. Çünkü tarikatlara, 

müritleri tarafından bırakılan hediyeler zamanla o kişilere mal edilir. Bu 

gömleğin Geylani eşyaları arasında I. Mahmud (1730-1754) döneminde 

saraya gelmiş ve teberrukat odasına konmuş olduğu anlaşılıyor. 

Yemen'in Karan köyünde doğan Veysel Karani (Üveys el Karani) 

saygı gören din büyüklerindendir. Ölüm ve doğum tarihleri bilinmemekle 

beraber M. 7. yüzyılda, Cahiliye ve İslami devri yaşamış, ancak Hz. 

Muhammed'i hiç görmemiştir. Sade yaşamı içinde doğruluktan hiç 

ayrılmamış, ölene kadar annesine bakmıştır. Hz. Muhammed, Hz. Ömer ve 

Hz. Ali’ye, ölümünden sonra hırkasının V. Karani’ye verilmesini vasiyet 

etmiştir (Sönmez, 1989: 24). 

Bu gömleğin (24/2023), Hz. Muhammed'in, Karani'ye verdiği 

gömlek olup olmadığını söylemek elbette zordur. Gömlek, beyaz pamuklu 

bezden, bedeni ve kolları büyük ve uzun olan, yaka açıklığı göbeğe kadar, 

sade bir gömlektir. Yazılar geniş aralıklı, muntazam, düz satırlar halindedir. 

Gömleğin koleksiyon içindeki önemi; II. Abdülhamid (1876-1909) 

tarafından yeşil, kadife kaplı bir kutu içine konmasıdır. Kutunun kapağına 

iliştirilen etikette "Veysel Karani Hazretlerinin kisve-i şerifleridir, sene 

1314/1896” yazısı okunur. Sarayın Hazine Dairesinde Karani Hazretlerinin 

bir de baş giyimi bulunmaktadır2. 

Veysel Karani’ye ait bir gömlek daha vardır ki; vefatından sonra 

kardeşi tarafından Üveysi ailesi tarafından muhafaza edilirken bilinmeyen bir 

tarihte Ziver el-Üveysi’nin başkanlığında Irak’tan Ege Bölgesindeki Kuş 

                                                             
2 Topkapı Sarayı’nın Hazine Dairesinde kitap muhafazasına benzeyen gümüş bir kutu içinde 

Veysel Karani hazretlerinin “tac-ı şerifi” muhafaza edilir (Env.no.2/2127). Baş giyimi beyaz 
bezden, oldukça kirli, içi sertleştirilmiş, yassı ve kalıplıdır. Kutunun içinde değişik zamanlarda 

dikilmiş, dört kumaş kılıf vardır. Bu kılıflar ve gümüş kutu üzerinde değişik tarihler bulunur. 
En erkeni kutunun kaidesine tespit edilmiş, oval levha üzerinde olup “Çuhadar Kara Hasan 
1122” 1710 tarihini taşır. Tacın bu tarihte saraya ulaştığı tahmin edilir. Gümüş kutunun 
üzerinde ise II. Mahmud (1808-1839), tuğrası vardır. Kutunun içinde siyah atlastan dikilmiş, 
ortadan kesik oval formda bir çanta bulunur. Üstten kapanan yarım yuvarlak kapağın üzerinde 
1226/1811, çantanın alt kısmında 1166/1752 tarihi vardır. Siyah atlas çanta içinde, aynı 
formda daha küçük boyutta koyu yeşil atlastan bir çanta daha vardır. Üzerinde 1166/1752 
tarihinin işli olduğu bu çanta içinde deriye sarılmış bir şecere bulunur. Bu durumda tacın 

1710’da şecerenin 1752’de ayrı ayrı zamanlarda geldiği, II. Mahmud’un muhtemelen 1811 
yılında bunları bir araya toplatarak bu gümüş kutuyu yaptırdığı ve tacı getiren Çuhadar Kara 
Hasan’ın isminin de şükran ifadesi olarak kutuya yazıldığı tahmin edilir. 



Türkistan’dan Balkanlara Türk Sufizmi 

 687 

adasına gelmiştir. O tarihte ailenin reisi Şükrullah el-Üveysi tarafından 

Sultan I. Ahmed’in (1603–1617) fermanıyla İstanbul’a getirilmiştir. Önce 

Hırka-i Şerifin muhafazası için kâgir bir hücre yapılmış, III. Ahmet (1703-

1730) döneminde sülâlenin o zamanki reisi Şeyh Osman Üveysi zamanında 

H.1138/M.1725-1726 Hırka-i Şerife ait ilk vakıf kurulmuştur. I. Abdülhamid 

(1774–1789), Hırka-i şerif için küçük bir oda yaptırarak ziyareti 

kolaylaştırmıştır. Bu hücre II. Mahmud (1808–1839) döneminde H. 1227/M. 

1812 yılında yenilenmiş, bu yapı bugünkü caminin yapılışına kadar 

kullanılmıştır. Sultan Abdülmecid (1839 -1861) tahta geçince etrafındaki 

evleri istimlâk ederek buraya inşası dört yıl süren (H. 1263-1267 M. 1847-

1851) Hırka-i Şerif Camiini yaptırmıştır (Tanman, 1998: 378-382). Hz. 

Muhammed’in Veysel Karani’ye verdiğine inanılan gömlek halen bu camide 

korunmakta, her yıl Ramazan ayının ortalarında halkın ziyaretine 

açılmaktadır.  

SONUÇ  

Sonuç olarak; bu bildiride Osmanlı Padişahlarının dönemlerinin 

sofileriyle dini sohbetler yaparak düşüncelerini paylaştığı, bu düşüncelerle 

kendilerini tanrıya daha yakın hissettikleri, manevi açıdan kendilerini 

destekleyen tarikatlara ve şeyhlerine bağlandıkları anlaşılıyor. Belki de 

sofilerin hatıralarını sarayda saklarken onlardan aldıkları manevi gücün 

kendilerini koruyacaklarına inanıp huzur buluyorlardı. 

Bu çalışma, 15. yüzyıldan başlayarak halk giyiminin saklanmış 

örnekleriyle zengin bir birikime ulaşmasına vesile olmuştur. Kalan giysiler 

en basit haliyle Anadolu’da çok bol yetişen pamuktan elde edilen pamuk 

ipliği ve indigo (çivit otu) bitkisinden elde edilen mavi renkle boyanmış ve 

dokunmuş giysilerdir. Kullanılan desen pamuğun doğal rengi olan kırık 

beyaz renk ve çivit boyasıyla mavi rengin değişik tonlarına boyanmış iki renk 

iplikle dokunmuştur. Desenler genel olarak küçük kareli, büyük kareli, kalın, 

ince çizgili, diyagonal hatlı çizgilerden oluşur. Dokuma tekniği ise en basit 

teknik olan bez ayağıdır. Bu dokumalar arasında beledi denilen çift yüzlü 

tekniğin 15. yüzyıl giysileri arasında ortaya çıkması ise şaşırtıcı olmuştur. 

Çünkü yapısı daha karmaşık olan beledi tezgâhının bir adım ilerisi 18. yüzyıl 

sonunda ortaya çıkan esası da beledi tezgâhlara benzeyen jakarlı tezgâhlardır. 

Delikli kart sistemi ilâvesiyle çalışan jakarlı sistem seri üretim yapabilir. 

Anadolu bu tekniğin dokunduğu beledi tezgâhlarını çok eskiden beri 

kullanıyordu. 
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Resimler  

8. Hacı Bayram Veli’nin bir diğer hırkası, mavi atlas geçirilmiş dış yüzü, Topkapı 

Sarayı Müzesi Koleksiyonu 24/1727. 
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9. Hacı Bayram Veli’nin Tac-ı şerifinin kılıfı, Topkapı Sarayı Müzesi Koleksiyonu, 

24/1775. 

10. Hacı Bayram Veli’nin Tac-ı şerifi, Topkapı Sarayı Müzesi Koleksiyonu, 

24/1775. 
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11. Sahibi bilinmeyen, harap sufi Tac-ı şerifi, Topkapı Sarayı Müzesi Koleksiyonu, 

24/1773. 

12. Sahibi bilinmeyen, harap sufi Tac-ı şerifin yapım tekniğini gösteren ayrıntı, 

Topkapı Sarayı Müzesi Koleksiyonu, 24/1773. 
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13. Üftade Hazretlerinin Bursa’da bulunan dergâhında muhafaza edilen beledi 

dokuma kumaş parçası. 16.yüzyıl. 
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YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU’NDA 

MİSTİSİZM  

Sema UĞURCAN  

GİRİŞ  

Yakup Kadri, sosyal ve politik olayları, vuku buluşundan bir müddet 

sonra eserlerine geçirir. Eserlerinde toplumumuzun yüz yıllık macerasını 

bulmak mümkündür. Realist Yakup Kadri’nin bir de mistik tarafı vardır. 

Yakup Kadri Anamın Kitabı hatırasında ateşten/yangından söz eder. 

Çocukluğunda dadısının kızı, kendisinin olmasını istediği Hatice, kandil ve 

havai fişekten çıkan bir patlamada yanarak ölmüştür (Karaosmanoğlu, 1986: 

121-122). Bu ölüm, Yakup Kadri’ye, kahramanlarının ferdî, mistik ve sosyal 

aşkın ateşinden geçip temizlenmelerine, pişmelerine zemin teşkil edecek 

hisler kazandırır. İnsanın içinden Tanrı’ya doğru giden bir yol bulmak 

şeklindeki dinî anlamdaki mistik bağlanış, başka alanlara da kanalize 

edilebilir. Vatan/hürriyet mistiği Namık Kemal, ilim mistiği Beşir Fuad 

örneklerinde olduğu gibi. Ben, Yakup Kadri’nin mistik duygularını; 

“Rahmet” hikâyesinden, Nur Baba romanından, Erenlerin Bağından’daki 

mensur şiirlerden ve Yunus Emre’ye hitap eden yazılarından hareketle ele 

alacağım.  

RAHMET HİKÂYESİ: 

Yakup Kadri’nin 1917’de yayınladığı “Rahmet” hikâyesi,1 Emin’in 

ferdiyetçilikten cemiyet mistisizmine geçişinin ifadesidir. Bu, yazarın 

hayatındaki geçişe çok benzer. Emin ferdiyetinde esirken, bir kadına 

Prof. Dr., Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 

sugurcan@marmara.edu.tr. 
1 Yeni Mecmua, nu. 24, 20. Kanun-ı evvel 1917, hikâye 1922’de kitap olarak basılmıştır. 
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duyduğu sevgide hakiki ibadetin lezzetini tatmaktadır. Cihan ona güzel, 

muhteris ve sevdalı bir kadın örneği husule getirmek için yaratılmıştır 

(Karaosmanoğlu, 1983: 195). Sevgisinin heyecanı söndüğü zaman, kendi 

günahı yüzünden cennetten kovulmuş bir babanın torunu olup olmadığını 

düşünür. Bu ruh hâli içindeyken Balkan Savaşı bozgununun kılıç artığı 

askerlerle karşılaşır. Bir kısmı koleralı, hepsi açtır. Biri Emin’in gözleri 

önünde ölür. Emin’in içi, kendilerinin sofraları ve yataklarının selameti için 

dövüşecek bu askerlere karşı acımayla dolar. Onların “Allah rızası için” 

(Karaosmanoğlu, 1983: 207) sözünde, Allah’ın adı hıçkırıyor gibidir. Emin 

değişir. Kendini dinlemeye vakit bulamaz. Benliğini saran diğer duygular 

ona yabancı gelir. Bu hailenin yanında kendisinin ne olduğunu sorar. Kılıç 

artıklarının hangi maceralardan geçtiklerini düşünür. İçinde azalıp 

eksilmeyen bir memba vardır. Acıma duygusunu tanıyışı, millet varlığını 

idraki anlamına gelmektedir. “Bu, Allah’ın rahmetinden bir şey gibi 

durmaksızın bütün gamını yaslı hazlara çevirerek akıyor, akıyor. (…) bu 

geniş varlıkta hilkatin baş döndürücü manzarasından bir şey; sayısız zıtlardan 

terekküp etmiş mutlak bir vahdet buluyor. Emin’in kalbinde doğan merhamet 

ve muhabbet güneşi bu hudutsuz ve sırlı varlığı, gün denizi nasıl kaplarsa 

öyle kaplıyordu.” (Karaosmanoğlu, 1983: 210). Bir cemiyet mistisizmiyle 

kalabalıkla hemhal olur. Hudutlarda dökülen kanların görülmez oluklardan 

kendi damarlarına aktığını, bütün milletin sıtmasının kendi bileklerinde 

vurduğunu duyar gibi olur. Maddi aşkın yerine bu şefkat ve merhamet 

gelince, sevgilisini kaybetmeyi göze alır. Artık “engin denizlere benzeyen 

umumi ve geniş bir varlıkta hür dolaşır.” (Karaosmanoğlu, 1983: 215). Emin 

bu hikâyede bir cemiyet mistiği olmuştur. Halide Edip, “Edebiyatımızın Son 

Simaları ve Safhaları” yazısında, “Rahmet” hikâyesinde yazarın mistik 

olduğunu söyler: “Yakup Kadri artık bir mistiktir.” (Adıvar, 1919) 2  Bu 

şekilde Yakup Kadri’de mistik temayülün, ilk bu eserde ortaya çıktığını 

belirtmiş olur.  

NUR BABA  ROMANI:  

Yakup Kadri’nin tenkitçi dünya görüşüyle mistikliğinin birleşmesi 

örneği Nur Baba’dır (1921). Bu eser, 1920’li yıllarda küçük türden büyük 

                                                             
2  Bu metin, Yeni Türk Edebiyatı Metinleri-Eser Tanıtma ve Önsözler kitabı içinde yer 

almaktadır (Enginün ve Kerman, (2011). İstanbul: Dergâh Yayınları, 112.). Yakup Kadri 

hakkında ilk monografiyi hazırlayan Niyazi Akı, “Rahmet’in şahsî sevgilerden sıyrılarak 
mustarip insan kitleleriyle temastan doğan şefkat duygusuna, dar ferdiyetçi dünyadan içtimai 
görüşe varışın ifadesi” olduğunu söyler (Akı, 2017: 63). 
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türe geçen yazarın, Kiralık Konak’tan sonra yayınladığı ikinci romanıdır. Nur 

Baba, ilk okuyuşta bir Bektaşi tekkesinin yozlaşmasını anlatır gibi görünen 

tenkidî bir eserdir. Bektaşi dergâhının tanıtılması, Cem ayinlerinin ve diğer 

Bektaşi ritüellerinin zengin tasviri gibi renkli-folklorik motifler içerir 

(Noyan, 2016: 136-162). Romanın ana meselesi yozlaşma olmakla beraber, 

burada aslî şahıslardan Nigâr’ın Nur Baba ile yaşadığı aşktan mistisizme 

yükselmesi üzerinde durulacaktır. Bektaşi muhitindeki insanı kendisinden 

geçiren havayı, Nigâr şöyle tanıtır: “O ne hudutsuz muhabbet! (…) O ne çok 

musiki, ne çok içki, ne çok terennüm! Bu âlemde her şeyin sonuna kadar 

gidiliyor. Musiki sabaha kadar devam ediyor, içki son damlasına kadar 

içiliyor, muhabbet ekseriya yıllarca sürüyor.” (s. 73) Yakup Kadri Nur 

Baba’da aşkı, kaderin amansız yüzü olarak sunar. Bir hariciyecinin karısı 

olan Nigâr, yeni devam ettiği dergâhta, kendisini Nur Baba isimli bir Bektaşi 

şeyhi tarafından kuşatılmış bulur. Nur Baba ateşli gözleri, güzel sesi ve 

azametli sakalı ile Nigâr’ı etkiler. Nur Baba, Nigâr’ı elde edene kadar büyük 

bir ısrar gösterir. Nigâr’ın âşık olduğu Nur Baba onun kaderi hâline gelir. 

Nigâr namusunu, şerefini, ailesini, sağlığını, parasını, her şeyini Nur Baba 

uğruna feda eder.  

 Yakup Kadri, Nur Baba tefrikasından sonra eserini kitap hâlinde 

yayınlarken başına iki izah koyar. Bunlarda romanı hakkında bilgi verir. 

Bektaşi dergâhlarından birinin tablolarını hayalinden çizdiğini belirtir. Asıl 

yapmak istediğinin Nigâr’ın aşkını anlatmak olduğunu söyler. Nigâr’ın Nur 

Baba’ya duyduğu sınırsız aşk da, Bektaşi tekkesi gibi böyle coşkunluğun, 

badenin, müziğin bulunduğu bir yerde gelişmeye uygun zemin bulmuştur. 

Başka bir muhitte Yakup Kadri’nin bu aşkı o kadar serbest olarak 

geliştirme/sunma imkânı yoktur. Yakup Kadri, Nigâr’ın duyduğu aşkın 

yoğunluğunu anlatmak isterken, onun düşmemiş bir kadın olduğunun altını 

çizerken, sanatını ve maksadını benzetmelerle, kültür unsurlarıyla fakat çok 

kesin olarak şöyle ifade eder: “Bence aşk ve ihtirasta sukut yoktur; etinin 

feryadını susturmak ve nefsinin feveranını dindirmek için sabah akşam 

kendini kamçılayan azize ‘Tezer’le, Adonis ayininin şarap tortusuna 

bulanmış perişan saçlı rahibeleri aşkın kanunu önünde müsavidirler. Ben 

Nigâr’da hem azize ‘Tezer’in, hem de (…) ‘Bakanta’ların şahsiyetlerini 

birleştirdim ve ruhun sıtmasile bedenin iltihabı arasında gelip gittim. Ruhun 

derinliklerine kadar varan cismanî ihtiras ve cismin hudutlarına kadar varan 

ruhanî iptila, Frenklerin ‘amour mystique-tasavvufî aşk’ dedikleri hâlet işte 

budur. Böyle bir aşkı, nerede, Nigâr’ı sevk ettiğim muhitten başka bir yerde 
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gösterebilirdim?” (Karaosmanoğlu, 2020: 18). Bektaşi tekkesine yaptığı 

tenkitten daha önemlisinin bu aşkı işlemek olduğunu belirten bu izah 

yazısında, romandaki lirizmi anlatmak için Nigâr’ın “nereye” değil “nasıl” 

gittiğinin önemli olduğunu söyler. Bu “nasıl”da bir aşk iksiriyle büyülenme 

vardır. Asıl aşk da “nasıl”ı anlatan aşktır.  

 Müslüman tasavvufu kadar Yakın Doğu din ve mistisizm kültürüyle 

beslenmiş olan yazar, aşkın hummasına tutulduğu zamanki Nigâr’ı fanatik 

bir feragatçi olarak gösterir. “Aşk, insanın en aziz ve en kıymetli şeyleriyle 

yanan bir Moloh ateşinden başka nedir? Nigâr Hanım bunu inceden inceye 

hissediyor ve mücrimce ürperişlerle düşünüyor ki, kendisi icap ederse oraya 

nelerini atacak. Şüphesiz oraya ilk atılacak zevci idi; sonra sıra annesine, 

malına, evine, çocuklarına gelecekti. (…) Bu ruhunun bir nevi sıtması gibi 

idi.” (Karaosmanoğlu, 2020: 139-140) Ve akıbet başına gelir. Nur Baba 

gözlerinin içine bakar bakmaz, sanki birdenbire bütün varlığı kamaşır, 

kayıplarını unutur. Nigâr tekkede Nur Baba’nın yanında yaşadığı yedi yılda, 

kibar İstanbullu geçmişine ait her şeyi siler. Kendisini hep bu tekkede 

yaşamış hisseder. Onun bu maddi sukutu karşısında, akıbetini uzaktan 

inceleyenler, alkole düşkünlük sonucu bir hastalığa uğradığını sanırlar. 

Ancak yazar Nigâr’ın bu hâlini zâhirde bir düşüş olarak gösterir. O, ruhen 

olgunlaşmakta ve mertebe atlamaktadır. Bu aşk ve peşinden gelen sukut 

kisvesi onu, tasavvuf prensiplerinden biri olan “eyvallah”a götürür. “… 

tevazuun, mahviyetin ruhanî zevkine nefsini terk etmek; hakarete, eza ve 

cefaya, küfre karşı: ‘Eyvallah, eyvallah!’ demek! Tarikatin bütün sırrı, bu 

yüksek gayeye ermekten başka ne olabilir?” (Karaosmanoğlu, 2020: 157) 

Nigâr bu ruhî hâletin dışındakilerini uğursuz ve tahammül edilmez bulur. 

Birtakım nefis sevgisi, haysiyet, şeref kaygıları içinde çırpınmanın ne demek 

olduğunu anlayamamaktadır. Böyle çırpınanlar sevmek yerine sevilmek 

istemişlerdir. Nigâr ise şöyle der: “Sevmek, daima sevmek! 

Karşımızdakinden hiçbir şey beklemeksizin, daima kendimizden vermek, 

esef etmemek, pişman olmamak, sevmek, daima sevmek! Hakaretlere, 

redlere, cevr ü cefalara, taan ve düşnamlara, inkârlara ve istihzalara rağmen 

sevmek!” (Karaosmanoğlu, 2020: 158) Tekkede dinlediği bir ilahi, Nigâr’ın 

duygularına tercüman olur. “Bir kılı kırk yarar kâmiliz ama / Pir Balım 

sultanın budalasıyız.” (Karaosmanoğlu, 2020: 158) Henüz bu sırra 

eremeyenler, Nigâr Hanım’ın sabır ve tahammülüne şaşarlar. Yazar 

Nigâr’daki sevmenin bu şeklini daha yoğunlaştırmak için konumuzla ilgili 

mistik argümanlara gider. Yakup Kadri kendisine has hitabî söyleyişlerle; 
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“ah gözleri birer kor tanesi gibi için için tüten kadın, sen mutlaka Hüseyin’in 

hemşiresi veya Hallacı Mansur’un eşisin!  

Kanının aktığı yerde güller bitiyor ve külünün savrulduğu havalarda 

amberler kokuyor. Sen bu kokular ve güllerle sermest olmuşsun. Ey “Bezm-

i elest”in ezelî sarhoşu!” (Karaosmanoğlu, 2020: 159) diyerek, kendi 

mistisizmi ile İslâm tasavvufunu birleştirir.  

Nigâr bu olgunlaşmaya ulaşınca, kendisini Nur Baba’nın etrafındaki 

diğer kadınlardan farklı görür. Rakiplerini kıskanmak aklına gelmez. Ermiş 

olduğu kemal ile Nur Baba’ya şöyle der: “Bu ahmak, hissiz, şuursuz ve 

kendini bilmeyen bir vücuttu. Şimdi ise her tarafı bir şey biliyor, hissediyor. 

Hatırlıyor, düşünüyor. Bir gün gözlerim kör olsa seni parmaklarımın ucu ile 

görebileceğim. Şimdi etim ve derim baştan başa görgü, irfan ve zekâdır.” 

(Karaosmanoğlu, 2020: 169) Nigâr için artık vuslatın önemi kalmamıştır. 

Nur Baba uğruna intihara teşebbüs ederken kötürüm kalan bir kadını, 

kendisine dergâhta en yakın insan hisseder. Dergâhın yarı meczup hizmetkârı 

Çınarî en yakın dostu olur. Çünkü onların hepsinde Nur Baba’dan, kendi 

ulaştığı hidayetten, sevgi ve şefkat denilen hidayetten bir iz vardır.  

Bir gün önüne yeni bir hayat yolu açılır. Yazarın temsilcisi bir 

kahraman olan Macit isimli gencin evinde, isterse bu aşk uğruna kaybettiği 

çocuklarıyla birlikte normal bir hayata dönebilecektir. Ancak Nigâr bu hayatı 

kendisi için dar ve tehlikeli görür. Nur Baba’dan izin almazsa onlara 

dönemeyeceğini beyan eder. Yani dışarının görüşüne göre Nur Baba’ya 

bağlılık şeklindeki sukutu, kendi iç murakabesine göre yükselişi devam eder. 

Yakup Kadri’nin kitap başına koyulan izahına göre yükselmekle düşmek 

arasında ne bir mesafe ne bir istikamet farkı vardır. Nigâr her şeyi 

eşitlemiştir. Nur Baba 1922’de yayınlanınca o ateşten günler arasında Halide 

Edip İkdam gazetesinde bir yazı yazar. Bu tenkit yazısında, Yakup Kadri’nin 

erkek kahramanlarını güçlü göstermek istemesine rağmen, Nigâr’ı 

romandaki bütün kahramanları aşacak kudrette çizdiğini belirtir. Nur 

Baba’nın bütün hayat hazırlığının; Nigâr gibi bir kadını esir gibi kendinin 

anlayamadığı korkunç bir aşka bağlamak için yapılmış olduğu yorumunda 

bulunur. “Nur Baba’nın aşkında ve yanında, hayatın manasını, kendi ruhunun 

derinliğini bulan Nigâr Türk romanında birinci safta daim duracak kadındır.” 

der. 3  Aşk ıstırabıyla meşhur mazlum kadınların yanında Nigâr mevkiini 

almaktadır. Halide Edib, Nigâr’ın aşkın son damlasını içtikten sonra, maddi 

                                                             
3  Bu metin Yeni Türk Edebiyatı Metinleri-Eser Tanıtma ve Önsözler’de yer almaktadır 

(Enginün ve Kerman, (2011). İstanbul: Dergâh Yayınları, 661-666.  
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zevklerden kaçarken, Nur Baba’ya: “Bana dokunma, ben senin görmediğin 

şeyleri görmüş, senin işitmediğin şeyleri işitmiş, uzaklardan, uzaklardan 

gelmiş bir mahlûkum.” demesi üzerinde durur.4 Halide Edib’e göre Yakup 

Kadri Nur Baba tekkesinin eski perdesini kaldırıp bize facianın son perdesini 

gösterirken kendisi de yarattığı kadına başka gözlerle bakmıştır. Benim 

yukarıda söylediğim gibi Nigâr’ı; Hüseyin’in kardeşi, Hallac-ı Mansur’un 

eşi, bezmi Elest’in ezelî sarhoşu olarak vasıflandırması üzerinde durur 

(Adıvar, 1922). Yakup Kadri Halide Edib’in Nur Baba romanı ve Nigâr ile 

ilgili yorumlarını doğru bulur. Bu romanı bir tek Halide Edib’in anladığını, 

Nigâr’a acıdığını, Nigâr’ın Handan’ın elemde ve ihtirasta hemşiresi 

olduğunu söyler (Karaosmanoğlu, 2020: 18).  

ERENLERİN BAĞINDAN:  

Yakup Kadri 1922’de Erenlerin Bağından isimli, on dört mensur 

şiirden oluşan, başlığı tasavvuf/mistisizm kokan kitabını yayınlar.4 Tanpınar 

bu mensur şiirlerde tekke şiirini bir kaynak olarak bulduğunu söyler  

(Tanpınar, 1992: 121). Genelde soğuk, keskin realizmle romanlarını yazan, 

ama satır aralarına çok sıcak, içten duyulmuş duygular katmasını bilen Yakup 

Kadri, bu kitapta mistisizm/tasavvuf hususunda coşkunluk gösterir. Onda 

tasavvuf bir seyr ü sülûk olmadan ama insanın içini yakan bir duygu hâlinde 

mevcuttur. Erenlerin Bağından’daki on dört metinde değişik izlenimler bir 

araya getirilmiştir. Bütün hâletleri; susayan beninin musikisini, çırpınışlarını, 

çağırışlarını dile getiren yazar yaşamıştır. Bu kitap hakkında ilk görüş 

bildirenlerden Halide Edip, satırlarında leziz bir musiki hissedildiğini, 

kelimelerin dimağının ve kalbinin ulaştığı yeni dünyadaki çeşitli duruşların 

resmi olduğunu söyler (Adıvar, 1919).5 Bu duruşların bir kısmı şöyledir: İlk 

yazı “Aziz dost” adını verdiği muhataba hitaptır. Bu muhatap Yahya 

Kemal’dir (Akı, 2017: 61). “Yıllar yarlardan, yarlar yıllardan vefasız.” 

(Karaosmanoğlu, 1970: 13) Erenlerin Bağından’daki ilk yazısında 

tasavvufun temel rumuzlarından “Elest bezmi” yer alır. Kendisi, Elest 

bezminde sevmiş, mest olmuş ruhlardan birine sahiptir. “Bu zevahir 

âlemindeki her fiilimiz o ulvi sarhoşluğu bozmadan başka bir şeye 

yaramadı.” (Karaosmanoğlu, 1970: 15) diyerek dünyaya gelince bu 

sarhoşluğu kaybettiklerini ve hasretini çektiklerini ifade eder. Cennetten 

                                                             
4  On dört metnin ilk bölümlerini 1918’de Yeni Mecmua’da, son altısını 1921’de Dergâh 

Mecmuası’nda yayınlamış, sonra kitap hâline getirmiştir.  
5 “Edebiyatımızın Son Simaları ve Safhaları”. Bu metin de Yeni Türk Edebiyatı Metinleri-

Eser Tanıtma ve Önsözler kitabında yer almaktadır. (Enginün İ. ve Kerman Z. (2011). 
İstanbul: Dergâh Yayınları, 113).  
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kovulan Âdem Peygamber’in dünyaya ilk ayak bastığı yer olan Serendip’ten 

söz eder. Kalbimizin ilk yarasının her şeye rağmen daima sızlayıp 

sızlamayacağını sorar. “Hâlâ için için ilk yurtla ilk yemişin ve ilk eşin 

hasretini çekiyoruz.” (Karaosmanoğlu, 1970: 27) diyerek Âdem 

Peygamber’in özlemlerini ifade eder. Cennetten kovulmanın azabından, 

Tanrı’ya seslendiği başka bir yazısında da bahseder. "Bir zamanlar cemalinin 

aydınlattığı âlemde iki sermest güvercin olduğumuzu unutmadık. Ya bu çölü 

o cennete çevir, ya bu hatırayı gönlümüzden sil, zira halimiz yamandır.” der 

(Karaosmanoğlu, 1970: 49). Ataları Peygamberlerin veya semavi dinlerin 

önemli olan olaylarını sanki o da yaşamıştır. Habil’in kanını içmiş, Tufan’da 

yüzmüş, Eyup ile bir döşekte yatmış, Musa’nın ardından sürünmüş, İshak ile 

zikretmiş, İsa yerine çarmıha gerilmiştir. Kendi ruhu hakkında ilgi çekici 

şeyler söyler. Yakup Kadri mistisizm, tasavvuf, eski-yeni inanış şekilleri 

konusundaki geniş kültürel birikimini bu yazılara olduğu gibi aktarır. “Kan, 

kemik ve et onun yükü idi ve gururla şehvetin yavrusu sürü sürü ihtiraslar 

gelip onda yuva yaptıydı.” (Karaosmanoğlu, 1970: 29) sözleriyle ruhunun 

iştiyaklarını dile getirir. Bir insan sevgisi duyduğunu, böyle coştuğunu 

anlatır. Bütün insanların sıkıntılarıyla hemhal olmuştur: “Yetimlerin sesini 

işittim. Âşıklarla ah ettim. Açlarla beraber inledim. Çıplaklara derimden 

verdim. Sonra vahşi, acı bir hızla yıldızlardan yıldızlara atladım.” 

(Karaosmanoğlu, 1970: 31) Gönlünün kendisine rehber, kendisi gönlüne 

rehber olduğunu söyleyerek kurumsal tasavvuftan uzak olduğunu belirtmiş 

olur. Aşkın yakıcılığından söz eder: Bir defa yanan kalbe, dünyanın en serin 

suları alevdir ve sevdalıya yeryüzünde vatan yoktur (s. 38). O çocuğun yani 

Eros’un okunun değdiği yerde, bir cüceden bir dev çıkardığını söyler. Sevgi 

tanrısını, ilahların en mucizelisi olarak yüceltir. Herkesin öldüğünü ama 

ölülerin kalbinden ölüm korkusunu attığını belirtir. İsa Peygamber ile Yunus 

Emre’yi beraber anar: “Çorak gurbet diyarında İsa’nın gölgesinde yattığı 

zeytin ağaçları ve pirimiz Yunus’un yemişinden yediği erik ağaçları (…) 

hâsıl olsun. Ve ta ki kederden dili tutulan şairin kalbine biraz ferah gelsin.” 

der (Karaosmanoğlu, 1970: 44-45). 

 Tanpınar Erenlerin Bağından’ı, “mefhumlar dünyasının poetik 

diksiyoner”i olarak görür. Tanpınar’a göre hafızamızdan o kadar hülyalı 

geçen her kelime, bu metinde, zalim bir uçurum gibi derinleşir (Tanpınar, 

1983: 42). Bu sözlerle Yakup Kadri’nin tasavvuf lügatini kullandığını 

söylemek ister. Tasavvuf ve kendi mistisizminin kelime kadrosu, içten 

duyulmuş şeyler hâlinde bu metnin içindedir: Rabb, bezm-i Elest, sevgili, 

cuşiş, vuslat, ruh, ateş, Moloh ateşi, pir, dost, gönül, pek çok Peygamber adı, 
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Yunus Emre, uzlet, inziva, gurbet, sevmek, mabet, masiva, ezel, göz yaşı, 

gül-bülbül, zahm, kurban, çöl, hasret çekmek, murakabe, adem, ölüm, 

rehber… bu kadronun anahtar kelimeleridir. Hüseyin Cahit Yalçın, Yakup 

Kadri’nin bu kitabında İslâmî tasavvufun yanında bir Hristiyan tasavvufu 

bulur (Akı, 2017: 63). Hasan Âli Yücel ise Yakup’un Kahire’de Hristiyan 

okulunda okurken mistik taraflarının uyandığından söz eder (Yücel, 1989, 

19).   

YUNUS EMRE HAKKINDA: 

Yakup Kadri’nin mistisizmi hakkında son söyleyeceğim, onun 

Yunus Emre ile ilgili yazdıklarıdır. Yakup Kadri’deki bir insan topluluğuyla, 

bir gelenekle, fikirle, fikrin sembolüyle karışamamak, kaynaşamamak 

üzüntüsü, bazen tam kendini veremeyişin, tam hemhal olamayışın hüznü, 

sevdiği derviş şair Yunus Emre’ye hitap ederken de görülür. Ama kendisinde 

olmayanı anlatırken, o dünyayı yeniden kurar. “Yunus Emre” yazısı yine 

resmetme alışkanlığıyla yazılmıştır. Aynı zamanda ahenklidir. Sakarya 

vadilerinde dolaşan yazar, geçmişte yaşayan bir derviş olmayı arzu eder. 

Yunus Emre’nin Sakarya suyundan içtiğini, burada murakabeye daldığını 

düşünür. Onun ruh olarak başında külahı, sırtında yeşil abasıyla, asırların 

ötesinden bu yüzyılın insanlarını ziyarete geldiğine kanidir. “Yunus miskin 

çiğ idin, piştin elhamdülillah…” mısraını söylemektedir. Yunus’un hangi 

ateşte ve hangi alevden geçerek piştiğini sorar? Yakup Kadri’nin kendisi 

kavrulmasına rağmen hâlâ çiğdir; kıskançlık, ihtiras, arzu ve şüphe denilen 

şeylerin fevkine çıkamayacak kadar küçük ve zayıftır. Yani onun gibi 

olgunlaşamamıştır. Yunus’a sorular sorar: “O kemal sana nasıl nasip oldu?” 

“Sevgilin kimdi?” Cevap alamadığı bu sorulardan sonra, Yunus’u vahdet-i 

vücut çerçevesi içinde çizer. “Her neye baksan sana gülüyordu ve sen her 

neye baksan gülümsüyordun: ‘Elhamdülillah’ diyordun.” (Karaosmanoğlu, 

1970: 86) Yunus Emre’nin kendisinden farkı üzerinde durur. Aynı Allah’ın 

kulu olmasına, aynı güneş, ay, ağaçlar, sularla çevrili yaşamasına rağmen 

kendisi, ömründe Yunus Emre gibi hamd etmemiştir. Kalbinde saplanmış bir 

hançer gibi olan sevdası Yunus’unkinden farklıdır. Bir tarikat ehli gibi “ey 

pir, imdat, imdat!..” diyerek Yunus Emre’nin manevi varlığından medet umar 

(Karaosmanoğlu, 1970: 87). Nur Baba’da Nigâr’ın ulaştığı merhale, burada 

mensurenin yazarına nasip olamamıştır. Bu yazıda yazar eşikte kalma hâlini 

sunar.  

 Yakup Kadri en realist eserlerinden Yaban’da tasavvufun büyük 

ismi Yunus Emre’den yine söz açar. Ahmet Celâl, Anadolu toprağında Yunus 
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Emre’nin varlığını bulur. Yaşadığı yer ile Yunus Emre’nin yaşadığı yerler 

birbirine yakındır. Kurtuluş Savaşı yapılırken yaban, Anadolu’nun insanı ya 

kahraman ya veli yapacak bir yüceliği olduğunu düşünür. “Şu söğüt dalının 

altından haykırsam Yunus Emre bana ses verecektir: ‘Derviş gönlü taş gerek 

/ Gözü dolu yaş gerek / Koyundan yavaş gerek’ Evet pirim, evet pirim. Ben 

işte, burada öyle olmaya çalışıyorum. (…) bütün bu yoksul tabiat parçası 

neyin remzidir? Bunlar arasında bu ruh, toprağa gömülmüş bir tohum değil 

midir? Ben … Ahmet Celal, Porsuk çayının kenarına böyle bir tohum halinde 

girdim. (…) meyvamı vermek için Allah’ın rahmetini bekliyorum. Ve 

gömülü olduğum toprağın ıstırabını bedenimde hissediyorum. Her hususta 

ona karışıyorum (Karaosmanoğlu, 2012: 66-67). 6  Yaban’da yer alan bu 

coşkun ifade tarzı, Erenlerin Bağından’ınkine benzer.  

SONUÇ  

 Yakup Kadri’de mistisizm; “Rahmet” hikâyesinde cemiyet 

mistisizmi, Nur Baba’da aşk mistisizmi, Erenlerin Bağından’da coşkunluk 

ve tasavvuf remizleri şeklinde görülür. Yunus Emre’ye seslenişlerinde yine 

coşkundur ve onunla Anadolu toprakları arasında ilişki kurar.   

Yakup Kadri eserlerinde mistisizme az fakat nitelikli bir yer 

vermiştir. Bu yüzden mistisizm, eserlerinin bütününde ilk bakışta fark 

edilmez. Fakat Yakup Kadri’de olan her motif gibi mistisizm motifi de dikkat 

çekicidir. “Rahmet” hikâyesinde kahramanın değişimi, mistik yönelimler 

hâlinde kendisini gösterir. Emin ferdiyetten millet sevgisine yükselirken, bir 

cemiyet mistiği hâline gelir. Eski bağlanışlarını unutur. Nur Baba’da aşk 

mistisizmi, bir Bektaşi tekkesinin yozlaşması problematiği arkasında ikinci 

planda kalır gibi görünse de kitabın ana problematiğini teşkil eder. Nur Baba, 

bu özelliğiyle Türkçenin en güzel aşk romanlarından biridir. Erenlerin 

Bağından’da yazar coşkunluğunu çok çağrışımlı bir semboller dili ile ifade 

eder. Bu, eserlerinin çoğunda gördüğümüz soğukkanlı Realizm’den farklı bir 

dünyanın kapılarını açmaktadır. Mensur şiirlerde yer alan “ben”, zengin bir 

manevi dünyanın benidir. Erenlerin Bağından kitabı, yazarın hayatı ve 

sanatındaki bu yönelimi vermesi açısından önemlidir. Yunus Emre ile ilgili 

dikkatlerinde, XX. yüzyılın ilk çeyreğinde Türk ruhunun bir yansıması olarak 

görülen Yunus ile hemhal olma arzusu hissedilir. Yakup Kadri, Yunus’unki 

gibi bir ruh bütünlüğünü tam yaşamak ister. Ondan medet uman 

yakarmalarının ardında, ruhunun ihtiyaçlarını ortaya koyar. Yunus Emre ile 

                                                             
6 Bu konuya İnci Enginün de temas eder: “Edebiyatçılarımız ve Yunus”, Araştırmalar ve 

Belgeler, 2000: 93.  
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milleti arasında gönül bağı olduğunu dile getirir. Bütün bu metinlerde Yakup 

Kadri’nin; Emin, Nigâr gibi kahramanlarının ağzından veya bizzat kendisi 

olarak, yüksek bir belâgat gücüyle mistisizmi dile getirdiğini hissederiz.  

 Yakup Kadri en kültürlü yazarlarımızdan biridir. Yukarıda ele 

aldığım eserlerinde mistik dünyayı yaratırken, Yakup Kadri’nin sadece İslâm 

tasavvufu ile beslenmediği görülür. Kültür kaynakları arasında Yunan 

mitolojisi, Yakın Doğu medeniyeti, Kitab-ı Mukaddes, Peygamberler kıssası, 

Hristiyan azizlerinin hatırası da yer alır. Bu kaynakları şahsî duyuşlarında 

eriterek kullanması, onun mistik eserlerini zenginleştirir. Mistisizmin sadece 

kelime kadrosunu kullanmayıp onu şahsiyetiyle birleştirmesi, bir oluş 

hâlinde sunması, Yakup Kadri’yi bu yönüyle de Türk yazarları arasında 

müstesna bir mevkiye koymaktadır.   
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ALEVİ-BEKTAŞİ FIKRALARINDA 

MİTİK DÜŞÜNCE 

Evrim ULUSAN ÖZTÜRKMEN* 

GİRİŞ  

Toplumlar temel değerlerini, olumlu ve olumsuz olarak 

nitelendirdikleri düşünce ve davranış kalıplarını yükledikleri kahramanlar 

yaratır ve anlatılar aracılığıyla bunları yayar. Halk edebiyatı yaratmaları 

içinde fıkra türü, mizah unsuruyla kurulması bakımından sözlü türler 

içerisinde farklı bir konumdadır. Fıkralar çoğunlukla belirli fıkra tiplerine 

bağlı olarak anlatılır (Yıldırım, 1999: 33-34). Belirli bir dünya görüşünü 

temsil eden fıkra tipi olarak adlandırılan, temsil özelliği yüksek kişilerin 

maceraları bazen gerçek olaylardan hareketle kurgulanır, bazen başka tiplerin 

maceraları bu tiplere bağlanır bazen de toplum yaşamındaki önemli olaylar, 

olgular ve kavramlar fıkra metnin temel problemlerini taşıyacak şekilde fıkra 

tipi üzerinden sunulur.  

Türk fıkralarının geniş bir anlatı dairesini oluşturan tiplerden biri 

Bektaşi tipidir ve bu tip “heterodoks Türk Sûfîliği”, “heterodoks popüler 

Türk Sûfîliği” (Ocak, 1996:148) veya “Türk cemaat-dışı İslamlığı” 

(Melikoff, 2010: 93) olarak adlandırılan bir dinsel yapıya sahip topluluk 

içinde ortaya çıkmıştır. Ahmet Yesevi ile XI. yüzyılda, Orta Asya’da ortaya 

çıkıp gelişen mistik karakterli Türk Müslümanlığının Anadolu’daki en 

önemli temsilcisi Hacı Bektaş Veli sonrası gelişen bu tip, Alevi-Bektaşi inanç 

dünyasını temsil eden mizahi bir karakterdir. Hacı Bektaş Veli’nin İslam 

propagandası, kesin kurallarla sınırlı ortodoks bir anlayışa değil, Horasan 

Melâmetiyyesi’nin cezbeci özelliklerine dayanmaktadır ve bu İslam anlayışı, 

“İslam sûfîliğinin yapısından kaynaklanan geniş bir hoşgörüye dayanan, 

mühtedileri birdenbire eski kültür çevrelerinden koparmadan, bu kültürden 

Arş. Gör. Dr., Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, evrimu@gmail.com. 
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gelen eski inançlarını da kendi içerisinde değerlendiren bağdaştırmacı…bir 

İslam anlayışı”dır (Ocak, 1996: 160). Bektaşi tipine bağlı fıkralarda özellikle 

de bu çalışma kapsamında ele alınan fıkralardaki heterodoks yapının parçası 

mitik unsurlar, Sünni doktrinin namaz ve oruç gibi ibadetlerine karşı 

Bektaşi’nin ilgisiz ve çoğunlukla da olumsuz tavrı, Alevi-Bektaşiliğin 

yukarıdaki niteliklere sahip inanç dünyasıyla ilişkilidir.  

Alevi-Bektaşi fıkralarında yer alan yaratılış mitleri, yer aldığı 

fıkranın ana temalarını oluşturur. Fıkralarda bazen herhangi bir konu 

hakkındaki mitik açıklamanın içerdiği çelişki ve belirsizlikler gösterilirken 

bazen de mitik düşüncedeki zayıf noktalar eleştirilerek Alevi-Bektaşi inanç 

sistemi içinden açıklamalar yapılır. 

Sonraki bölümde, fıkralardaki mitik unsurların açıklanabilmesi için 

genel olarak mit, özelde yaratılış mitleri ve ardından fıkra türü üzerinde 

durulacaktır. Mit ve fıkra türlerinin nitelikleriyle ilgili veriler iki türün 

metinsel özelliklerine, yapılarına ve işlevlerine vurgu yapılarak 

aktarılacaktır. Bu bölümün amacı mizahi ve kurmaca bir tür olan fıkranın 

içine “gerçek”lik çekirdeği taşıyan ve “ciddi” bir tür olan mitin hangi 

amaçlarla ve hangi yapıyla yerleştirilebileceğinin saptanmasıdır. Girişin 

ardındaki bölümler, Alevi-Bektaşi fıkralarında yaratılış mitleriyle ilgili 

temalara göre başlıklandırılmıştır.1 Çalışmanın genelinde şu sorulara yanıt 

aranmıştır: Alevi-Bektaşi fıkralarında yaratılışla ilgili hangi motifler temalar 

yer alır, mizah yaratımında mitin anlamıyla nasıl oynanır? Fıkrada herhangi 

bir mitik açıklama reddedilirken reddedilenin yerine başka bir açıklama 

getirilir mi ve varsa yani açıklama da mitik midir? Alevi-Bektaşi 

fıkralarındaki yaratılışla ilgili mitik unsurlar, Türk halk tasavvufunun hangi 

alanlarına dair ne tür açıklamalar içerir? 

Gerçek,  Ciddi ve Kutsal Metin: Mit   

Mitler, bir toplumun geçmişine dayandırdığı, temel yaşamsal 

unsurları kutsal güçlere bağlayarak ürettiği, aktardığı ve çeşitli ritüel davranış 

kalıplarıyla icra ettiği anlatılardır. Çalışmada “mit” terimi, mitin çok sayıdaki 

tanımı içinden kutsal alanla ilişkilendirilen her türlü düşünce, söz, davranış 

şekli olarak ele alınmıştır. Çok Tanrılı dinlerden ve tek Tanrılı dinlere kadar 

inananları tarafından kutsallıkla ilişkilendirilip din dışı alandan ayrılan, 

                                                             
1  Çalışma kapsamındaki fıkralar, Dursun Yıldırım’ın çalışmasından alınmıştır. Dursun 

Yıldırım, Türk Edebiyatında Bektaşi Fıkraları, Akçağ, Ankara, 1999. 
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kutsalın kendini gösterdiği her türlü nesne, inanç ve söz mitik unsur olarak 

kabul edilmiştir (Eliade, 1991: IX).  

Mitler, dünyanın zamansal ve mekânsal her türlü unsurundan 

başlayarak nesnelere, canlılara, insanlara ve kültüre dair açıklamaların 

kutsallıkla ilişkili olarak deneyimlendiği bir dünya sunar. İnananı için mit 

gerçektir (Bascom, 2003: 475; Lüthi, 2003: 314) ve yaşam deneyiminin her 

alanını etkileme gücüne sahiptir. Mitik düşünce, inkâr edilemez ve 

sorgulanamaz sözleri, deneyimleri ve düşünceleri ifade eder. Mitler, 

dünyanın ve dünya ötesinin nasıl oluştuğunu, son haline nasıl dönüştüğünü 

anlatan kutsal metinler olmakla birlikte, var olan düzenin nasıl sürdürülmesi 

gerektiğini içeren ritüelistik süreçlerle yaşamın devamlılığını sağlar. Mit, 

yaşatıldığı toplumlarda bir şekilde yaşamın kökeniyle ilişkilendirilir. 

Delaney, kökenlerin fiziksel, toplumsal ve dünyayla ilişkili olduğunu 

söylerken kökene dair mitlerin yaşatıldığı topluluk tarafından birer kimlik 

özelliği olarak kabul edildiğini ve topluluğun kimliği etkilediğini savunur. 

Yani herhangi bir mitik sistem içinde yaşayan bir toplum, mitin etkisini 

yaşamının birçok noktasında hisseder. Eylemlerini, düşüncelerini ve 

sözlerini sahip olduğu mitik düşünce içinden anlamlandırır. Delaney (2004: 

8, 9), fiziksel, toplumsal ve kâinata ilişkin boyutların birbirinden ayrı 

olmadığını savunurken benzer ya da paralel kategoriler, kavramlar, özler, 

özneler ve süreçleri göz önüne alarak, bütün kültürlerde bu üç boyutun 

birbirleriyle ilişkili olduğunu söyler. Mitler felsefi sorular ya da kavramsal 

sistemler ilgili olmanın ötesinde günlük yaşama yön veren değerler, tutumlar, 

yapılar ve pratiklerin de temel kaynaklarını oluşturur. Gündelik yaşamdan 

kesitler sunan ve mitik motifler taşıyan Alevi-Bektaşi fıkralarındaki mitik 

unsurların, Delaney’in belirttiği boyutların her biriyle (fiziksel, toplumsal ve 

dünyaya ilişkin) yakından ilişkili olduğu görülür. Çalışma kapsamında ele 

aldığımız fıkralarda da mitik düşüncenin günlük basit eylemlerden çeşitli 

dinsel veya felsefi sorunlara kadar yayıldığı görülmektedir. Aşağıdaki iki 

metinde yer alan mitik unsurların insan yaşamının deneyimleriyle ilgili 

boyutları takip edilebilir.  

Bu İşe Allah Karışmaz  

İki Bektaşi dervişi bir kış günü yola çıkmışlar. Soğuktan titremeye 

başlamışlar. Dervişin biri, soğuğun ve tipinin şiddetine tahammül edememiş:  

- Hey Allah’ım! Şurada iki garip dervişi soğuktan dondurmak senin 

şanına düşer mi? diye söylenmiş. Arkadaşı derhal şu cevabı vermiş:  
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- Derviş Mehmet, Allah’a kabahat bulma. Bu işe o karışmaz. 

Başımıza gelen bu iş, o ferman dinlemez Mart ayının halt etmesidir (Yıldırım, 

1999: 83). 

Metin, iki farklı inanç sistemi içinden mitik yanıtlar taşır. Bir felaket, 

felaketin sebebi ve felaketi önleyebilecek kutsal güçler, farklı evren 

tasarımlarına sahip iki inanç sistemi üzerinden sunulur. İlk kutsal güç, 

İslamiyet’in tek Tanrı’sı Allah’tır ve dervişin serzenişi doğrudan Allah’adır. 

İkinci derviş ise mevsimlerin ve rüzgârın taşıdığı kutsal ruhlara işaret ederek 

(motifA282)2 felaketin sebebini doğaya ait bu ruhlarla ilişkilendirir. Türk 

mitolojisinde kutsallık, kültürel her türlü nesne birtakım kültler üzerinden 

sunulur. Nesnelerle birlikte doğal alana ait unsurlar da kutsal ruhlarla 

ilişkilendirilir. Altay Türklerinde yaşayan her şey; insan, hayvan, bitki, 

yıldızlar, ışık ve maden bir ruh taşır. Yine rüzgâr da ruh taşıyan ve kutsal 

güçlerle ilişkilendirilen doğaüstü alanla ilişkili bir güçtür (Roux, 1994: 131). 

Fıkradaki dervişlerin farklı inanç sistemlerinden mitik açıklamalar yaptığı 

görülmektedir. 

Altı  Günde Bu Kadar Olur  

Bektaşi’nin birine sormuşlar: “Dünya neden böyle inişli yokuşlu, 

dağlı taşlı, sarplı kayalıdır, düpdüz değildir?” demişler. Bektaşi de “Be yahu 

altı günde yaratılan dünya işte bu kadar olur.” demiş (Yıldırım, 1999: 88). 

Üstteki metne göre evren, bir yaratıcı tarafından (motifA610) ve altı 

günde (motifA601.2.) yaratılmıştır. Kur’an-ı Kerim’in de “…gökleri ve yeri 

altı günde yarattık da en küçük bir yorgunluk çekmedik” şeklinde meali 

bulunan Kâf suresinde dünyanın altı günde yaratıldığı bildirilir (URL-1). 

Metinde aktarılan mitik bilgi dünyanın fiziksel olarak düzensizliğinin 

nedeniyle ilgili bir sorgulamayla devam eder. Yaratılışın kusurlu olduğu 

düşünülen doğasıyla ilgili İslamiyet içinden bir açıklama beklenirken mitik 

söylemin gerçekliğinden şüpheye düşülür. Bu noktada artık mitten farklı bir 

türe geçiş yapılmıştır. Görebildiğimiz kadarıyla Kur’an-ı Kerim’in dünyanın 

yaratılışı ile ilgili bilgi veren ayetlerinde dünyayı saran göğün kusursuzluğu, 

sarsılmaz dağlar, güzel bitkiler, bereketli yağmurlardan söz edilirken 

dünyanın kusurlu yaratıldığına dair bir açıklama yoktur. Alevi-Bektaşilerin 

                                                             
2  Thompson, Stith (1966). Motif-Index of Folk-Literature: A Classification of Narrative 

Elements in Folktales, Ballads, Fables, Mediaeval Romances, Exempla, Fabliaux, Jest-Books 
and Local Legends. Bloomington: Indiana University Press. Online Erişim: 
http://www.ruthenia.ru/folklore/thompson/index.htm 

http://www.ruthenia.ru/folklore/thompson/index.htm
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yaratılış mitlerinde ise dünyanın altı günde ve Allah’ın emri ile yaratıldığına 

dair inanç korunsa da emri gerçekleştiren kutsallar çeşitlidir. Bazı anlatılarda 

Tanrı, insan kılığında suya toprak serperek dünyayı yaratırken bazılarında 

Hz. Muhammed, Hz. Ali ve Cebrail yaratılışı birlikte gerçekleştirir (Yüksel, 

2016: 95-96). Her iki inanç sisteminin yaratılışın süresi üzerinde uzlaştığı 

fakat kutsalın işlerinin kusurlu veya kusursuzluğu noktasında ayrıldığı 

görülmektedir.  

Yukarıda verilen iki örnekte görüldüğü gibi, kutsal alanla ilişkili ve 

insanın, eşyanın ve diğer tüm canlıların niteliklerinin ve yaratılışının kutsal 

alanla ilişkilendirildiği mitik düşünce, çalışmanın inceleme bölümünde yer 

verdiğimiz fıkraların merkezini oluşturmaktadır. Mitik düşüncenin 

unsurlarının fıkra türünde nasıl yer aldığı, fıkranın kendine özgü söylemi, 

amaçları doğrultusunda nasıl şekillendirildiği ve nasıl bir işlev dönüşümüne 

uğradığının anlaşılabilmesi için bir sonraki bölümde fıkra türü ele alınacaktır.  

Kurgusal Mizahi ve Eleşt irel Metin: Fıkra  

Dile dayanan sözlü edebiyat yaratmaları içinde yer alan fıkra türü, 

halkbilimciler tarafından uzun bir süre masalların bir alt türü olarak 

değerlendirilmiştir (Oğuz, 2006: 144). Max Lüthi fıkranın gerçekçi anlatım 

türlerinden olan roman ve hikâye gibi türlerden farklı olduğunu vurgularken 

kurgusallık yönünden masala yakınlaştığını, fakat iki türün metin özellikleri, 

işlev ve sonuçları bakımından ayrı türler olarak değerlendirilmesi gerektiğini 

belirtir (Lüthi, 2003: 318). Fıkra, araştırmacılar tarafından gülme ile 

ilişkilendirilen bir türdür; fakat bir davranış, eylem olan “gülme” fıkranın 

anlatım ortamında ortaya çıkması gereken zorunlu bir tepki olarak 

düşünülmemelidir. Fıkranın asıl niteliği mizahi olmasıdır. Fıkra, gerçekliği, 

anlam veya sözcük oyunlarıyla yıkıp yeniden kuran, çelişkiler yaratarak 

sunan mizahi bir türdür.  

Mizahi bir tür olan fıkranın dinleyiciye gizlenen bir gerçeği 

gösterme, eleştirme, onları eğlendirme gibi işlevleri vardır. Alevi-Bektaşi 

fıkralarında ön plana çıkan işlevler, eleştiri ve gizlenmiş bir gerçeği ima etme, 

bir gerçekliği tamamen reddetme veya küçümsemedir. Fıkralarda mitik 

bilgiden şüphe duyulduğu, mitik bilginin eleştirildiği veya tamamen 

reddedildiği görülmektedir. Dursun Yıldırım, XIV. yüzyıldan itibaren 

fıkralarda Bektaşi adıyla yer almaya başladığını söylediği bu tipin, kendi dar 

zümresinin dışına çıkıp giderek toplumun birçok kesimini temsil eden genel 

bir tip niteliğine dönüştüğünü belirtir. Bektaşi, her ne kadar din adamı kisvesi 
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taşısa da aslında dindar bir tip değildir. Ortodoks İslami doktrinleri ve yer yer 

de batıni inanç unsurlarını eleştirir, reddeder ve bunu mizah aracılığıyla yapar 

(Yıldırım, 1999: 37). 

Mizah, birçok Alevi-Bektaşi fıkrasında özellikle günlük yaşam 

pratikleriyle ve dinî söylemin çelişkili bir şekilde sunulmasından doğar. 

Çelişki yaratan unsur Bektaşi’nin bilinçli olarak dinî söylemi reddedip nesnel 

bir söylem içinden saldırılara karşılık vermesiyle yaratılır. Örneğin, 

Bektaşi’yi abdest almadan namaz kıldığında eleştirirler. Bektaşi, kendisini 

kınayanlara, “Cenâbı Hakkın bizi kuru balçıktan halkettiğini bilmiyor 

musun? Öyle sık sık su ile oynanır mı ya?” cevabını verir (Yıldırım, 1999: 

115). Toprağın suyla birleştiğinde balçığa dönüşmesi, gözlem ve deneyime 

dayalı, üzerinde uzlaşılmış nesnel bir bilgidir, ritüelistik bir eylem olan 

abdest ise bu bilgiye göre tehlikelidir.  

Birçok Bektaşi fıkrasında görülüyor ki Bektaşi, inancı sınanan veya 

baskın dinin davetine veya zorlamasına maruz kalan, fıkraların başlangıcında 

saldırıya uğrayan bir konumdadır (Şahin, 2010: 258-261). Fıkralar genellikle 

dinî bir söylem içinden Bektaşi inancının sınanması veya Bektaşi’nin 

yargılanması/cezalandırılması için yöneltilen bir soruyla başlar. Bektaşi 

tipinin yanıtları nesnel olarak değerlendirilebilecek bir bakış açısıyla veya 

yalın benzetmelerle sunulur. Fıkralardaki yanıtlar genellikle matematiksel 

oyunlara ya da kişileştirmelere dayanan mitleri dışarıda bırakan din dışı 

alanlardan gelir. Örneğin oruç, Bektaşi’ye sıkıntı veren, onu zor durumlara 

sokan bir kişi, nesne veya otuz günlük bir süredir, namaz ve abdest kutsallıkla 

ilişkili olmayan zahmetli ve gereksiz birtakım bedensel hareketlerdir. Bu son 

durum, fıkralarda bazen Bektaşi inancının kaidelerine belli belirsiz vurgu 

yapma bazen de karşıt söylemin tutarsızlıklarını açığa vurma şeklinde ele 

alınır. Fıkraların sonunda ise sınanan Bektaşi, üstün bir konuma geçmektedir. 

Buradaki üstünlük, namaz veya oruç gibi dinî emirlere karşı gelmekten 

doğacak cezadan kaçınma ile olabileceği gibi baskın dinî söylemin 

bilgilerindeki çelişkiyi göstererek intikam alma şeklinde de sağlanabilir. 

Emeksiz, Bekri Mustafa anlatmalarını incelediği çalışmasında, bu fıkra 

tipinden hareketle türün işlevlerine bir işlev daha eklenebileceğini önerir. 

“Yer açma” olarak adlandırdığı bu işlevde Bekri Mustafa fıkralarındaki tipin, 

mevcut yapıyı güçlendirme veya var olan yapıyı yıkma gibi bir amacı yoktur, 

“Bekri Mustafa ne düzene uyar ne de düzeni yıkar, o bentleri yıkmadan kendi 

mecrasında akar.” (Emeksiz, 2010: 48). Yer açma işlevi, cezayı hafifletme, 

kendini kabul ettirme, anlık şaşırtmalarla, konuyu değiştirerek zor durumdan 
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kurtulmaya çalışma yani bir şekilde diğerlerinin içinde var olabilme, az 

zarara uğrayarak, tehlikeli durumlardan en az hasarla kurtulma gibi alt 

işlevlerle Bektaşi tipinde de görülür. Bu işlevler göz önünde 

bulundurulduğunda Bektaşi tipinin kucaklayıcı bir dünya görüşüne sahip; 

Bektaşi mizahının ise karşısındakini incitmeyen bir mizah türü olduğu tezi 

tartışmalıdır. Saldırı ve yıkıcılık mizahın özünde olan bir durumdur. Çünkü 

sınanan Bektaşi vereceği cevaba göre ya cezalandırılacak ya da bu işten 

kurtulacaktır. Güç dengelerinin eşit olmaması (ekonomik ve siyasi anlamda) 

Bektaşi’nin kendi inanç sistemi içinden farklı mitik unsurları öne sürerek 

savunmaya geçmesini engeller.  

Çalışmaya konu edilen, yaratılış mitleriyle ilgili unsurların yer aldığı 

fıkralarda, fıkranın çalışma mekanizmasına uygun olarak mitlerin 

reddedildiği, eleştirildiği veya tutarsızlıklarının ortaya konulduğu 

görülmektedir.  

Bektaşi fıkralarında diğer fıkra türlerinde de olduğu gibi günlük 

iletişimin bir kesitiyle karşılaşırız. Dolayısıyla konuşma dili etkindir. Bazı 

Bektaşi fıkralarda Bektaşi doğrudan Tanrı’ya soru sorarken bazılarında da 

Bektaşi’ye soru sorulur. Fıkra metinlerinin kalıplaşmış ifadelerini oluşturan 

bu sorular dinleyicileri mizahın çelişkisine hazırlar. Fıkralarda iki tür yanıt 

ile karşılaşırız: İlki, Bektaşi’nin Tanrı’ya soru sorduğu fıkralardır ve cevap 

sorunun içindedir. Aşağıdaki fıkrada görüleceği gibi bu tür fıkralar bir 

sorgulama değil serzeniş veya Tanrı’nın işlerinin kusurlu olduğuna dair 

imalar içerir:  

Çıplakları Giydirseydin  

Bektaşi’nin biri bir köyden geçer. Birçok çıplak, sefil insanlar birçok 

temiz tüylü koyun görür:  

- Ey Allahım, koyunların yerine şu çıplakları giydirseydin, der 

(Yıldırım, 1999: 78). 

Kur’an-ı Kerim’in birçok ayetinde Allah’ın insanı topraktan ve sudan 

yarattığı aktarılır ve yaratılmıştır. 3  Fıkrada Bektaşi, dünyanın ve insanın 

yaratılıştan itibaren çelişkili ve kusurlu bir doğası olduğunu ima eder. 

Fıkranın ilk cümlesindeki “çıplak, sefil insan ve temiz tüylü koyun” karşıtlığı 

üzerinden mitik bilgideki kutsal açıklamaya karşı gelir. Yaratılmışların en 

kusursuzu insan hem bedensel yönden kusurlu hem de aç (sefil) haldedir.  

                                                             
3 Âl-i İmrân/59, En'âm/2, Hicr/26, Tâhâ/55, Secde/7, Tîn/4, Rûm/2, vd. 



Evrim U. ÖZTÜRKMEN 

 712 

Bektaşi’ye soru sorulan ikinci tür fıkralarda ise yanıtı Bektaşi verir. 

Soru, Sünni inanç sistemi içinden sorulurken yanıt da bu bilgi sistemi içinden 

beklenir. Bektaşi ise yine aynı inanç sistemi içinden beklenmedik bir 

açıklama yaparak; çelişkiyi gösterir, yani mizah oluşturur. Aşağıdaki fıkrada 

bu soru-cevap üslubu görülmektedir: 

Sırat Köprüsü  

Bektaşi’nin biri bir gün meyhaneye oturmuş̧, demleniyormuş̧. O 

sırada yanına bir hoca yaklaşıp:  

- Behey adam! demiş̧, Yarın Tanrı’nın huzuruna çıkıp Sırat 

köprüsünden geçeceksin, sende hiç korku yok mu?  

Bektaşi: 

- Sırat köprüsü nasıl şeydir? diye sormuş̧. Hoca: Kıldan ince, kılıçtan 

keskin, demiş 

- Peki korkuluğu var mı? 

- Yok. 

Bektaşi başını sallamış: 

- Öyleyse cumburlop, demiş (Yıldırım, 1999: 99).  

 Her iki durumda da sorgulayıcı bir tavrın Bektaşi fıkralarının en 

önemli söylem özelliği olduğunu söyleyebiliriz. Mitik düşünce, dünyanın 

bugünkü halinin ve öncesinin durumuna dair köken bilgilerini içerdiğinden 

Bektaşi fıkralarında bu düşünceyi taşıyan temaların sıklıkla yer aldığı 

görülür. Aşağıda, Alevi-Bektaşi fıkralarında yer alan mitik unsurlar; 

yaratıcının niteliği, Bektaşi ve Tanrı ilişkisi, Alevi-Bektaşilerin inanç 

sistemlerinden aktarılan mitik unsurlar çevresinde başlıklandırılmıştır. Her 

bir başlık altında mitik unsurlar içeren fıkralar, mizahın işlevleriyle 

ilişkilendirilerek yorumlanmıştır.  

BEKTAŞİ MİZAHINDA MİTİK TEMALAR VE İŞLEVLER 

1.Tanrı’nın Yetki Alanı/  Kusurlu İşleri  

Mizahın işlevlerinden biri, mizahi düşünmenin, kavramanın verdiği 

hazdır. Topluluk tarafından kabul edilmiş, üzerinde uzlaşılmış ve belki de 

günlük yaşamın sıradanlığı içerisinde üzerinde felsefi anlamda 

düşünülmemiş birtakım olgular vardır. Bu olgular çeşitli anlam ilişkileri 

kurularak birdenbire farklı bir şekilde sunulduğunda şaşkınlık ve mutluluk 

duyguları, haz yaratır. Mitler, üzerinde uzlaşılmış gerçek kabul edilen türler 

olduğundan mitlerin fıkralaştırılması Alevi-Bektaşilerin Sünni inançlardan 
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farklı bir inanç sistemleri olduğunu gösterirken mitik motiflerin yoğunlaştığı 

fıkralarda4 çelişkiyi fark etmekten kaynaklanan düşünsel hazza birçok örnek 

vardır.  

“Namaz kılarken abdesti bozulan bir Bektaşi namaza devam edince 

cemaatteki kişiler tarafından yeniden abdest alması konusunda uyarılır. 

Bektaşi, kendisini uyaranlara karşı: ‘Cenabı Hakkın bizi kuru balçıktan 

halkettiğini bilmiyor musun? Öyle sık sık su ile oynanır mı?’ cevabını verir.” 

(Yıldırım, 1999: 128). Bir diğer fıkrada yiyeceğini bir köpeğe kaptıran 

Bektaşi yine Allah’a seslenir: “Onun bunun rızkıyla besleyeceksen yarat 

yarat salıver!” (Yıldırım, 1999: 87). 

Yukarıda değinilen, dünyanın yaratılışını aktaran köken mitleriyle 

kurulmuş fıkrada da Bektaşi’ye Dünya’nın engebeli oluşuyla ilgili soru 

yöneltiğinde Bektaşi, “Be yahu altı günde yaratılan dünya işte bu kadar olur.” 

yanıtını verir. 

Örneklerde de görüldüğü gibi tüm bu çelişkiler, dinsel açıklamalarla 

günlük deneyim arasındaki uyuşmazlıklarından beslenir ve uyuşmazlığa 

dayanan bu durum Bektaşi fıkralarında yaygındır (Şahin, 2010: 263-264). 

Bektaşi fıkralarında Tanrı’nın kurduğu düzenin kusursuzluğu iddiası 

pratikteki kusurlarla çürütülür. İncelememiz sonunda, özellikle mizahi yön 

ve çelişkilerin güçlü olduğu fıkralarda, Bektaşi tipinin bir Tanrı’nın varlığını 

kabul ettiği, onunla doğrudan iletişime geçecek kadar samimi olduğu 

görülüyor. Tanrı’nın işlerinin kusursuz olduğuna dair yaygın düşüncenin 

aksine Bektaşi, bazı işlerinin kusurlu olduğunu savunur. 

2.Tanrı’nın Bektaşi’ye Eziyet i  

Mitik motifleri içeren bir başka grup fıkra Tanrı ve Bektaşi 

ilişkisinde gözlemlenir. Özellikle bu temanın ağırlıkta olduğu fıkralarda, 

mizahın eleştiri işlevini buluruz. Buradaki eleştirinin yönü, çoğu zaman 

sorgulama ve yıkıcılık içermektedir. Bektaşi fıkralarının önemli bir 

                                                             
4  Bektaşi fıkralarında belirleyebildiğimiz mitoloji kaynaklı motifler şunlardır: M.302.2.2 
Adamın kaderi onun yüzünde okunur, A1270 İlkel insan çifti, A1241Topraktan yapılmış 
insan, B31.5 Dev kuş (simurg), B 39.1 Cennetten bir kuş, C.12.1 Şeytan yardım istedi. Şeytan 
ortaya çıktığında insan kendini mazur görür, A189.7 Tanrı yeni doğan bebeğin kaderini 
belirler ve bunu alnına yazar, D.1254.1.Muska sağlığı garanti eder, C.984 Bozuk tabu 

nedeniyle felaket, V58.4. Namazdan önce el yıkama, A.671 Cehennem-İşkencenin aşağı 
dünyası, A52.0.1. Melekler, Tanrı'nın isteğini gerçekleştirmek için yaratıldı, Q556 Ceza olarak 
lanet, A.1018 Ceza olarak sel, Q551.8.7, Ceza: Çarpık yüz. 
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bölümünde toplumsal eşitsizlik, fakirlik, bastırılma, dışlanma, iktidarın 

yarattığı adaletsizlikler işlenirken mitik motiflere başvurulmuştur.  

Fıkralarda iktidarın, bazen Tanrı’nın kendisi bazen de Tanrı’yı temsil 

ettiğini iddia eden gruplar olduğu görülüyor. Bir tip olarak Bektaşi’nin 

genellikle aç, sefil ve evsiz olarak ortaya çıktığı bu tip fıkralarda Bektaşi, 

karnını doyurmak için bir zengin sofrası arar, çeşitli kurnazlıklarla yemeğine 

kavuşur ya da ısınmak için, istemediği halde camiye girer. Öne çıkan tema 

ise Tanrı’nın Bektaşi’ye olan “çocuksu” diyebileceğimiz düşmanlığıdır ve bu 

çekişme aşağıdaki örneklerde izlenebilir. Bektaşi, kuraklığa çare için yağmur 

duasına çıkan bir grupla karşılaştığında gömleğini çıkarır, ıslatır ve bir dala 

asar. Birkaç dakika içinde yağmur başladığında topluluk kendisini evliya ilan 

etmiştir bile. Fakat Bektaşi, Tanrıyla arasının o sıralarda bozuk olduğunu ve 

Tanrı’nın onun gömleği kurumasın diye yağmur yağdırdığını söyler, 

evliyalığı reddeder. Bir başka örnekte ise Bektaşi ölüm döşeğinde olan bir 

çocuğun başına elini koyarak dua okur, üfler ve duasını “inşallah bu çocuk 

ölür” diyerek bitirir. Birkaç gün sonra çocuk iyileşir Bektaşi “O sıra benim 

Allah ile aram yoktu. Dediklerimin hep aksini yapıyordu.” diyerek çocuğun 

ailesine bedduasının açıklamasını yapar. Yine bir fıkrada Bektaşi 

yoksulluktan bezdiği bir sırada “Yarabbi canımı al da kurtulayım.” der demez 

yanından geçtiği bina yıkılır Bektaşi ölümden döner. Tanrı, Bektaşi’nin daha 

önce ettiği duaların hiçbirini kabul etmezken “canımı al” duasını kabul 

edince Bektaşi Tanrı’ya sitemini bildirir. Bir başka örnekte, Bektaşi’nin karnı 

açtır, bir çeşme başına oturup çamurdan adamlar yapar. Yanına gelip ne 

yaptığını soran birine verdiği cevapta, aslında Tanrı’ya seslenir, “Rızkını 

vermeyecek olduktan sonra ben de adam yaparım.” der. Bir başka versiyonda 

yiyeceğini bir köpeğe kaptıran Bektaşi, “Onun bunun rızkıyla besleyecek 

olduktan sonra yarat yarat salıver”, diyerek Tanrı’ya seslenir. Kul taksimi 

veya Allah taksiminin kıyaslandığı bir fıkrada Allah’ın rızık paylaştırmasının 

adil olmadığı belirtilir. Bir fıkrada Allah’ın kelamının kusursuzluğu 

övülürken hattının nasıl olduğu konusunda Bektaşi’nin tavrı nettir: Hattullah 

berbat bir şeydir, Bektaşi bunu alnının kara yazısından bilir. Aslında bu 

fıkralarda eleştirilen Tanrı’nın kurduğu düzendir. Genelde tarımsal üretimle 

geçinen Anadolu toplumunun özelde ise yine tarım veya toplayıcılıkla 

geçinen Bektaşi’nin ortak yaşamsal sıkıntıları Tanrı’nın düzeninin 

bozukluğuna bağlanarak bu düzen eleştirilir. 
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3.Mizahla Örtülen Alevi-Bektaş i İnancı  

Mitik motifler içeren fıkralarda dikkatimizi çeken başka bir husus, 

Tanrı’nın genellikle doğa olayları aracılığıyla Bektaşi’ye müdahale etmesidir 

ki bu yönden bakıldığında bir işlev daha ortaya çıkar: Alevi-Bektaşi inanç 

sisteminin unsurları, mizahı kendine bir kalkan yaparak fıkralarda mitik 

motiflerle ifade edilmektedir. Örneğin, Bektaşi dervişleri bir yolculuk 

sırasında kar ve tipiye yakalanır. Bektaşi bu hava olayına Allah’ın 

karışmadığını, ferman dinlemez Mart ayının işi olduğunu söyler.  

Yol arkadaşı olan bir imam ve Bektaşi bir handa dinlenmek isterler. 

İmam katırını bağlayıp Allah’a emanet ederken Bektaşi eşeğini ağaca bağlar 

ve pirine emanet eder. Sabah olduğunda katır kaybolmuş eşek ise yerindedir. 

İmam bunun sebebini merak ettiğinde Bektaşi Allah’ın çok kulu olduğunu 

pirinin ise tek kulunun kendi olduğunu ve pirinin kendisine hesap 

sorulmaması için eşeğini koruduğunu söyler.  

Bektaşi inanç sisteminin taşıyıcısı işlevindeki diğer mitik motifler 

cennet ve cehennem, ilk insanın yaratılışı, kerametler, şeytan ve diğer 

melekler, lanetlenme, ritüellerdir. Her biriyle ilgili birden çok örnek tespit 

ettik. Bu motiflerden bazıları Alevi-Bektaşi inanç sistemi ve Sünni 

mezheplerde ortaktır: Örneğin, ilk insan çiftinin yaratılışı ve melekler gibi. 

Bu da şunu gösteriyor Bektaşi fıkralarında yalnızca Sünni mezheplerin 

kabullerindeki inanç unsurlarını değil, Bektaşi kendi inancına ait unsurları da 

mizahi bir şekilde işleme özgürlüğüne sahiptir.  

SONUÇ 

Sonuç olarak Alevi-Bektaşi fıkralarında mitik-dinsel motiflerin, 

belirli temaların çevresinde toplandığı görülmektedir. İlk işlev, mizah 

yaratım sürecinin insanda yarattığı beklenmedik şaşırma duygusundan 

kaynaklanan hazdır. Bu işlev, tutarlı mantıksal önermelerin çakıştırılması ve 

birbirini çürütecek şekilde kullanılmasıyla gerçekleşir. Bu işlevin en güçlü 

olduğu fıkralarda özellikle Tanrı’nın yetki alanını belirleyen ve kusurlu 

işlerini içeren temalarla verildiği görülmüştür. Tanrı’nın kurduğu düzenin 

kusursuzluğu iddiası aynı düşünce sistemi içinden farklı önermelerle 

reddedilir. 

İkinci tür işlev, mizahın eleştirel ve yıkıcı işlevleriyle ilişkilidir. 

Özellikle toplumsal sorunların işlendiği fıkralarda bu işlev ön plana çıkarken 

bu tür fıkralar Tanrı ve Bektaşi arasında gizli bir çekişme merkezinde 
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şekillenmiştir. Fıkralarda konu edilen sorunlar, toplumsal eşitsizlik, fakirlik, 

bastırılma, dışlanma, Tanrı’nın yarattığı düzenin adaletsizliğidir.  

Belirleyebildiğimiz son işlev Alevi-Bektaşi inancının mizahın 

koruyuculuğu altında sunulduğu fıkralardır. Burada mitik unsurlar iki şekilde 

sunulur: Bir grup fıkrada Bektaşi tipi kendi inanç sistemine ait temaların 

karşıt inanç sistemine karşı üstünlüğünü savunurken diğer grupta kendi 

inancından unsurları da mizahi olarak işlemiştir.  
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NİYÂZÎ-İ MISRÎ’NİN BÎ-HABER REDİFLİ 

ŞİİRİNİN METİN DİLBİLİMSEL BİR  

YAKLAŞIMLA İNCELENMESİ 

Mustafa USTA  

1. GİRİŞ

1.1.  Niyâzî - i Mısrî  Hayatı  ve Eserleri  

Niyâzî-i Mısrî, Türk sufizmi içerisinde bilhassa Halvetî tarikatının 

Niyazîye ve Halvetîye kolunu oluşturması cihetiyle önemli bir yer teşkil eder. 

Şiirlerinde Mısrî ve Niyâzî mahlaslarını kullanan Niyâzî-i Mısrî, aruz ve hece 

ile yazmış olduğu şiirleri ve de nesir türündeki eserleri ile Türk İslam 

edebiyatı araştırmaları açısından da oldukça önemli bir şahsiyettir. 

Asıl adı Muhammed (Mehmet) olan Niyâzî-i Mısrî’nin kullandığı 

Mısrî mahlasını ilim tahsili için gitmiş olduğu Mısır’dan aldığı 

düşünülmektedir (Çeçen, 2014: 16). Kendi eserlerinde ve kaynaklarda 

1027/1618 yılında Malatya’da dünyaya geldiği ifade edilir.  

Niyâzî-i Mısrî, 21 yaşındayken ilim tahsil etmek için sırasıyla 

Diyarbakır’a ve Mardin’e gidip mantık ilmi ile meşgul olur. Ardından yine 

eğitimi için gittiği Mısır’da şeyhi ona, zahirî ilim talebinden vazgeçmedikçe 

tarikat ilminin açılmayacağını söyler. Bu durum kendisine oldukça ağır gelir 

ve ağlayarak istihareye yatar. Rüyasında Abdülkâdir-i Geylânî, (ks.) Niyâzî-

i Mısrî’nin zahirî ve tarikat ilmini bir arada tahsil edebileceğini ancak 

mürşidinin Mısır’da olmadığını söyler. Bunun üzerine Mısrî, Arap ve Rum 

şehirlerinde rüyasında müjdelenen şeyhi arar (Mısrî, 2017: 48-49). Bu arayış 

esnasında onun hayatına yön veren bir başka rüyayı da Bursa’da görür (Tatçı, 

2017: 4). Şeyh Mehmet’in vesilesi ile görüştüğü Ümmi Sinan’ın Mısrî’nin 

 Doktora Öğrencisi, Uşak Üniversitesi, mustafausta@marmara.edu.tr. 
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Bursa’da gördüğü rüyayı söylemesi üzerine de Ümmi Sinan’a intisap eder 

(Çeçen, 2014: 17-18; Ateş, 2017: 9; Erdoğan, 2019:25-26). Niyâzî-i Mısrî 

daha sonra Elmalı, Uşak, Afyon, Kütahya ve Bursa gibi şehirlerde bulunur 

(Aşkar, 1997: 59-63).  

Hayatı süresince devlet erkânı ile olumlu ilişkiler içinde olmakla 

birlikte sorunlar da yaşamıştır. Örneğin Sadrazam Fazıl Ahmet Paşa 

tarafından Edirne’ye davet edilmiş ancak IV. Mehmet tarafından nüfuzunun 

fazla olması ve bir gün isyan edebileceği endişesi ile Rodos’a sürgün 

edilmiştir. Bu ilk sürgün peşi sıra gelen sürgünlerin de başlangıcı olur. 

Nitekim sürgün edildiği Limni’de 17 Mart 1694 tarihinde vefat eder (Çeçen, 

2014: 20-22). 

Geriye birçok eser bırakan Mısrî’nin edebi kişiliğine baktığımızda 

ise ilk göze çarpan oldukça coşkun bir üslupla eserlerini yazmasıdır. Bunun 

da tesiriyledir ki birçok şiiri bestelenmiştir. Sade bir dilin hâkim olduğu ve 

ilahi bir duygu ile yazılan bu eserler tasavvufî unsurlarla örülmüştür. Hem 

divan edebiyatı hem de halk edebiyatı içerisinde değerlendirilen Mısrî’nin bu 

eserlerinden bazıları ise şunlardır: Divan, Tuhfetü’l-Uşşâk, Mevâʾidü’l- İrfân, 

Ed-Devretü’l-Arşiyye fî Aḥkâmi’l-Ferşiyye, Tefsîru Fâtiḥati’l-Kitâb, 

Mecâlis, Mecmua, Risâle-i Devriyye, Şerh-i Esmâü’l-hüsnâ… 

1.2.  Metin Dilbil imsel Yöntem  

Kökeni Arapça metn kelimesi olan ve buradan Türkçeye geçen metin 

kelimesinin birinci anlamı TDK’de “Bir yazıyı biçim, anlatım ve noktalama 

özellikleriyle oluşturan kelimelerin bütünü.” olarak verilirken ikinci anlamı 

da “Basılı veya el yazması parça.” olarak verilir (URL-1). 

Metin önceleri yalnızca dil bilgisel bir boyutla ve cümlelerin 

incelenmesi şeklinde ele alınırken dilbilim çalışmaları ile birlikte bu durum 

değişir. Bu yeni yaklaşımla birlikte en evvel metin iletişimsel sürecin bir 

parçası olmuş ve bir bütün olarak ele alınması gerekliliği savunulmuştur. 

Alexandra Georgakopoulo (1997) dilsel iletişimin sözcükler ve 

cümlelerin birleşimiyle meydana gelerek anlamlı bir bütün teşkil ettiğini 

ifade eder. Bu birimleri de metin olarak isimlendirir. İşte bu yaklaşım metni 

iletişimsel bir boyuta taşır (Lüleci, 2010: 34). 

Doğan Günay, metni bir ya da birden çok kişi tarafından sözlü veya 

yazılı olarak üretilen bir dil dizgesi bütünü olarak tanımlar ve metnin bilhassa 
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bildirişim yani iletişim işlevi olması gerektiğini savunur. Bunun olmaması 

halinde ise metin değeri taşımayacağını ifade eder (Günay, 2017: 47).  

Hartmann’a göre de iletişim kelimelerle değil metinler aracılığıyla 

yapılır. İletişimle kurulan etkileşim, bir cümle dizisinin başka bir diziyle 

kurduğu ilişkiden kaynaklanır (Akçataş, 2001: 16). Bu yaklaşımlarla birlikte 

metin, art arda sıralanan cümleler değil; mesaj değeri taşıyan bir dil 

göstergesidir. Bu yönüyle de metin yalnızca seslerin, sözcüklerin ve 

cümlelerin inceleneceği bir yapı olmaktan ziyade bahsi geçen her bir birimin 

oluşturduğu bütünlüktür (Lüleci, 2010: 35).  

Metni anlamlı kılan ise metindeki parçacıklar yani tümce ve tümce 

değerindeki birimlerdir. Bu parçacıklar da metnin içeriğini oluşturur (Günay, 

2017: 47). Metindeki bu her parçacığın birbiriyle ilişki içerisinde olduğu 

kabul edilir. Bu yönüyle de metin adeta her bir unsuru ile kenetlenmiştir. 

Bundan dolayı da anlatısal ya da anlamsal bir parçanın değeri öteki parçalarla 

olan ilişkisine göre şekillenir (Öztokat, 2005: 22).  

Tüm bu durumların tespiti ise metinsellik ölçütlerini ortaya 

çıkarmıştır. Bu gelişmeler de beraberinde metin dilbiliminin 

kuramsallaşmasını sağlamıştır. Bu kurumsallaşmanın öncüllerinden biri 

Wunderlich’dir. Onun yapmış olduğu çalışmalarla birlikte metin dilbilimi, 

müstakil bir dilbilim kolu haline gelir. Metin oluşturma ve çözümleme ile 

ilgili olarak da önemli bir adım böylece atılmıştır. (Akçataş, 2001: 15). 

Beaugrande ve Dresslerde (1981) de bu kurumsallaşmanın 

öncülerindendir. Bu iki araştırmacı metinsellik ölçütlerini yedi alt başlık 

altında verirler: bağdaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, 

bilgilendiricilik, durumsallık ve metinlerarasılık (Bkz. Lüleci, 2010: 40-41). 

Biz bu çalışmamızda metinsellik ölçütlerinden yalnızca bağdaşıklık ve 

tutarlılık ölçütlerini kullanacağımız için bu iki kavramı açıklamakla 

yetineceğiz. 

Metin dilbilimin, metni bir bütün olarak ele aldığını yukarıda ifade 

etmiştik. Bu anlamda metin incelemesinde en temel unsurlardan birini 

bağdaşıklık teşkil eder. Çünkü metin içerisinde dilbilimsel ya da sözcüksel 

bütünlüğün okunması bu ölçüt ile sağlanır. 

Bağdaşıklık, metin içindeki unsurların birbirileri ile ilişki kuran dil 

ile ilgili özellikleridir. Bu ilişki bağıntıdır. Bağıntı, hem dil bilgisel hem de 
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olaylar arasındaki mantıksal ilişki ile kurulur. Böylece metindeki tümceler 

kendi içinde bir bağıntı ve bütünlük oluşturur (Günay, 2017: 75-78). 

Reinhart (1980: 168) sözcüklerin dilsel biçim ve kurallara göre 

düzenlendiğini ifade eder. Ona göre bu düzenleme sözcüklerin ve büyük 

ölçekli birimlerin anlamlı ve dengeli bir bütün oluşturmasını sağlamaktadır. 

Böyle bir düzende de bir sözcüğün açıklanabilmesi için çevresinde ilişki 

halinde bulunduğu diğer sözcük, sözcük öbeği, kıta, paragraf gibi farklı 

ölçekteki birimlere ihtiyaç duyulduğunu ifade eder. Dolayısıyla metinde 

birbirinden bağımsız gibi görünen birimlerin hepsinin dikkate alındığı 

çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bağdaşıklık da tam göndergesel veya 

anlamsal olarak birbirine bağlı olan cümleler arasındaki ilişkileri ortaya 

koyar (Lüleci, 2010: 41). 

Tutarlılık ise art arda sıralanmış cümlelerin bir araya gelerek bir 

metin teşkil edip etmediğinin değerlendirilmesidir (Akbayır, 2013: 13). 

Cümleler tek tek anlamlı birimler halinde zihnimizde yer alsa da bütün olarak 

metni değerlendirdiğimizde tutarlı ya da tutarsız oluşuna bakarız (Lüleci, 

2010: 44). Bu noktada Doğan Günay’ın (2017: 120) tutarlılığı merkeze alarak 

yapmış olduğu metin tanımı konumuza açıklık getirir. Günay’a göre “Metin, 

bütün yanları ile birbiriyle tutarlı olan dizgesel bir biçimin 

değerlendirilişi”dir. 

Dolayısıyla tutarlılık metnin tümünü anlam açısından 

değerlendirmektir. Bu noktada bağdaşıklıktan ayrılır. Zira bağdaşıklık 

metnin dil bilgisel yanına önem verirken tutarlılık metnin kabul 

edilebilirliğine önem verir. Buna bağlı olarak da metnin tümünü esas alarak 

yapılan bir çalışma metnin tutarlılığını incelemektir (Günay, 2017: 120). 

2.  BÎ-HABER REDİFLİ ŞİİRİN DİLBİLİMSEL 

YAKLAŞIMLA İNCELENMESİ  

Birçok nüshasının bulunduğu Niyâzî-i Mısrî’nin Divan’ı Türkçedir. 

Bu Divan’ın nüshalarının çoğunluğu ülkemizde bulunmakla birlikte yurt 

dışında bulunanları da vardır (Erdoğan, 2019: 115-120). Mısrî’nin 

inceleyecek olduğumuz Bî-haber redifli şiiri de Divan’ında yer alır. 

Nüshalarda bu şiirlerle ilgili ciddi manada farklılıkların olmadığı görülür. 

Bizler bu çalışmamızda Kenan Erdoğan’ın (2019) Niyâzî-i Mısrî’nin 

Divan’ına yönelik yapmış olduğu tenkitli çalışmasında yer alan metni esas 

alacağız. 
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Bî-haber redifli şiire baktığımızda ise Mısrî’nin ihtiyarlık döneminde 

yazdığı ölüm temalı bir eser olduğunu görürüz. Aruzun “Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün 

Fâ’ilâtün Fa’ilün” kalıbıyla yazılan bu eser, şairin kendi iç yansımalarının bir 

ürünüdür.  

Biz bu çalışmamızda Doğan Günay’ın ortaya koymuş olduğu 

bağdaşıklık ve tutarlılık tasnifi doğrultusunda Niyâzî-i Mısrî’nin Bî-haber 

redifli şiirini inceleyeceğiz. Metnin iletişimsel bir süreç olduğunu ifade 

etmiştik, bu manada okurun metni anlamlandırması da üzerinde durulması 

gereken önemli bir husustur. Buradan hareketle yapacağımız çalışma ile şiirin 

görünen kısımlarının yanında görünmeyen kısımlarını da yani derin yapısını 

da ortaya çıkararak bütüncül bir okuma yapmaya çalışacağız. 

James Paul Gee şiirde tümcelerin sınırlarını belirlemenin oldukça zor 

olduğunu hatta bir tümcenin bir dizeyi aşabildiğini ifade eder. Bilhassa 

yaptığı çalışmada mikro ve makro terimlerine yer verir. Yargı bildiren her bir 

ifadeye mikro derken tümcelere de makro adını verir. Yani sıralı bir cümlede 

her bir cümle mikro yapıyı oluştururken hepsi birden makro yapıyı meydana 

getirir (Gee, 1999: 114-115). Murat Lüleci de (2010: 156) buradan hareketle 

şiir üzerinde yaptığı çalışmasını mikro ve makro bölümlere ayırmıştır. Bizler 

de bu yaklaşımın metin dilbilimsel bir incelemede kolaylaştırıcı yönünü de 

dikkate alarak Bî-haber redifli şiirimizi öncelikli olarak mikro ve makro 

birimlere ayıracağız. Yaptığımız incelemede makro alanın dize ile sınırlı 

kaldığı tespit edilmiştir. Şiirin mikro ve makro yapısı ise şu şekildedir: 

1a. Kus‐i rihlet çaldı mevt 1b. ammâ henüz cân bî‐haber, 

2a. Asker‐i a’zâya lerze düşdi, 2b. sultan bî‐haber. 

3a. Günde bir taşı bina-yı ömrümün düşdi yire  

4a. Can yatur gafil 4b. binası oldı viran bî-haber  

5a. Dil bekasın Hak fenasın istedi mülk-i tenüm  

6a. Bir devasuz derde düşdüm 6b. ah ki Lokman bî-haber  

7a. Bir ticaret kılmadum ben 7b. nakd-i ömr oldı heba  

8a. Yola geldüm 8b. lîk göçmüş cümle kârbân bî-haber 

9a. Çün gel oldı 9b. yalınız girdüm yola tenha garip 

10a. Dide giryan, 10b. sine püryan, 10c. akıl hayran 10d. bî-haber 
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11a. Azıgum yok, 11b. yazıgum çok, 11c. yolda dürlü korku var  

12a. Yolım alursa n’ola ger div ü şeytan bî-haber 

13a. Yol erü yolda gerekdür çağ u çıplak ac u tok  

14a. Mısrîyâ gel didi sana çünkü 14b. canan bî-haber 

2.1.  Bağdaşıklık  

Metin dilbilim çalışmalarında bağdaşıklık ilkesi farklı tasnifler ile ele 

alınmıştır. Esasında bu tasnifler temelde birbirine benzemektedir. Bizler ise 

bu çalışmamızda Doğan Günay’ın (2017) yapmış olduğu tasniften hareketle 

bağdaşıklığı Gönderimsel Bağdaşıklık, Oluşturucu Ögenin Yinelenmesi, 

Eksiltili Yapılar, Örtük Anlatım alt başlıkları altında inceleyeceğiz.  

2.1.1.  Gönderimsel Bağdaşıklık  

Metin dilbilimde öngönderim metinde ileriye doğru gönderimde 

bulunma olarak ifade edilebilir. Bu, metinde yer alan bir göndergenin 

önceden haber verilmesidir (Lüleci, 2010: 100). Genellikle metin içerisinde 

öncesinde değişik adlandırmalarla direkt olarak adı geçmeyen bir durum ya 

da nesne metnin ilerleyen kısımlarında açıkça zikredilir (Günay, 2017: 81). 

Buna da ön gönderimsel bağdaşıklık denir. 

Adıllar, şahıs ve iyelik ekleri bilhassa öngönderimsel bağdaşıklıkta 

sıkça metin üretici tarafından kullanılır. Bu sebeple de bizler öncelikli olarak 

bî-haber redifli şiirdeki birimlerde hitap edilen kişileri bir tablo halinde 

vereceğiz. 

3a Günde bir taşı bina-yı (benim) ömrümün düşdi yire  

4a (Onun) binası oldı viran bî-haber 

5a Dil bekası Hak fenası istedi (benim) mülk-i tenim  

6a  (Ben) Bir devasız derde düştüm  

7a - 7b Bir ticaret kılamadım ben / (Benim) nakd-i ömür oldı heba  

8a (Ben) Yola geldüm 

9b (Ben) yalnız girdüm yola tenha garib 

11a -11b  (Benim) Azığum yok, /(Benim) yazığum çok 

12a (Benim) Yolım alursa n'ola ger div ü şeytan bî-haber 

14a (O) Mısrîya gel didi sana çünkü canan bî-haber 

Tablo1: Şiirdeki Birimlerde Hitap Edilen Kişiler 
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Vermiş olduğumuz tabloya baktığımızda bu şiirin birinci kişiye 

seslenerek yazıldığı görülmektedir. Metnin başından itibaren metin üretici 

zamir, birinci tekil şahıs eki ve birinci tekil şahıs iyelik eki ile metnin 

ilerleyen kısımlarında yer alacak olan şahsına (Mısrî) öngönderimde bulunur. 

Örneğin şair, 6a’da “Bir devasız derde düştüm.” ifadesi ile ben devasız derde 

düştüm, demekte. 7a’da “Bir ticaret kılamadım ben.” ifadesi ile ben bir 

ticaret kılamadım, demektedir. Benzer durum 4a, 5a, 7b, 8a, 9b, 11a, 11b ve 

12a için de geçerlidir. Son mısrada yani 14a’da ise mahlasını vererek 

kendisinin kimliğini açıklar. Böylelikle de öngönderimsel bağdaşıklık yapar. 

Bu da öncelikli olarak kendi nefsine bir sesleniş şiiri olarak yorumlamamıza 

zemin oluşturur.  

Artgönderim ise geriye doğru gönderimdir. Segre, (1988) 

artgönderimi bir sözcüğün yinelenmesi değil, adı metnin içinde önceden 

geçmiş olan bir özne ya da nesnenin gösterimi olarak ifade eder (Lüleci, 

2010: 97).  

Bu bağlamda 1a’da metin üretici tarafından “Kös-i rıhlet çaldı mevt” 

ifadesi ile ölümün yakınlaştığına dair işaret verildiği ifade edilir. Kös ya da 

kûs Osmanlı Devleti zamanında savaştan önce çalınan büyük bir davul olan 

çalgı aletidir. Nasıl ki surun üflenmesi ile kıyametin kopuşu başlayacaktır, 

öyle de kös-i rıhlet çalınca da küçük kıyamet olan insanın ölümü 

başlayacaktır. 3a’da ömrünün bitmek üzere olduğunu ifade ederek şair, 1a’ya 

artgönderim yapar. Aynı şekilde 4a’da ömür binasının viran olması gibi 

ifadeler de benzer şekilde ölümün yaklaşmasına art gönderimdir. 

2.1.2.  Oluşturucu Ögenin Yinelenmesi  

Bağdaşıklığın alt başlıklarından biri de yinelemedir. Chilton Curry; 

(1994: 35) yineleme kavramını bir sözün çoğaltılması; eşanlamlı, yakın 

anlamlı veya üst anlamlı hallerinin kullanılması olarak açıklar (Lüleci, 2010: 

107). Bu yinelemeler kişilerin adları, benzer olayların değişik şekillerde 

anlatılması olabilir (Günay, 2017: 79). 

İncelemiş olduğumuz Bî-haber redifli şiirde bazı kelimelerin tekrar 

etmesi yolu ile yinelemeli bağdaşıklık oluşturulmuştur. Bu kelimeler ve 

geçtikleri yerler ise şunlardır: 
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Bî-haber 1a, 2b, 4a, 6b, 8b, 10d, 12a, 14b 

Yol 8a, 9a, 11c, 12a, 13a 

Can 1b, 4a 

Bina  3a, 4b 

Ömür 3a, 7b 

Düş- 2a, 3a, 6a 

Ol- 4b, 12a 

Tablo2: Bî-haber redifli Şiirde Sözcüksel Yineleme 

Şiirde şairin yinelediği kelimeler “bî-haber, yol, can, bina, ömür, düş- 

ve ol-” tır. Yinelenen kelimelere baktığımızda sık sık ölümün yaklaşıldığının 

yani ömrün sona ermek üzere olduğunun ancak bu durumdan habersiz 

olunduğunun tekrarlanması dikkatimizi çekmektedir. Bilhassa bî-haber 

kelimesi sekiz kere kullanılarak habersizliğe önemli bir vurgu yapıldığı 

görülmektedir. 

2.1.3.  Eksilt i l i Yapılar  

Edebî metinlerde okur bir cümlede ifade edilenlerin yanında kendisi 

de yorumlama yapabilir. Bu durum beraberinde sadece söylenenleri değil 

söylenmeyenleri de önemli hale getirir. Çünkü edebî metinlerde 

söylenmeyenler yani eksik bırakılanlar metin çözücü tarafından tamamlanır. 

Bu durum bir bağdaşıklık türü olarak eksilti kavramı ile açıklanır (Lüleci, 

2010: 102). 

Eksilti bir tümcede bir ya da daha fazla ögenin anlam kaybına yol 

açmamak kaydıyla yer verilmemesidir. Esasında bu durum kısa söyleme 

biçimidir. Şiirsel anlatımda genellikle alıcıda belli bir heyecan uyandırma ve 

coşkunluk katmak için kullanılır. Eksik bırakılan kısmın ise metin çözücü 

tarafından tamamlanması istenir. Bu tamamlama işlemi de metin çözücünün 

bireysel özelliklerine göre değişiklik gösterebilir (Günay, 2017: 87-89). 

Tablo1’de gösterdiğimiz üzere 6a, 8a, 9b, 10d, 14a birimlerinde gizli 

özne bulunmaktadır. Örneğin: 6a’daki “Bir devasız derde düştüm ah ki 

Lokman bî-haber” cümlesinin öznesi ‘ben’dir. Ancak burada gizli özne 

şeklinde verilmiştir. Şair bir nevi şahsını perdeleyerek her okuyucunun 

aşağıda vermiş olduğumuz durumları kendi nefsinde düşünmesi sağlanmıştır: 

Devasız derde düşülür. 
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İnsanın aklı başına gelir. 

Ancak tenha olan yola garip olarak girilmiştir. 

Ayrıca 4a, 5a, 7b, 11a, 11b, 12a birimlerinde tamlayan eksiktir. Bu 

cümlelerden sadece 4a’da tamlayan onundur. Bunun dışındakilerin 

tamamında ‘benim’ tamlayanına yer verilmediği için eksiltili bağdaşıklık söz 

konusudur. Esasında 4a’daki “onun binası” ifadesinden kastedilen de şairin 

canın binasıdır. 2b’de “binası oldı viran bî-haber” cümlesinde de tamlayan 

eksikliği vardır. Burası da “ömrümün binası” şeklinde olmalıdır. Böylece 

tamlayan eksiltilirken, yüzey metne yalnızca tamlanan ögesi çıkarılmış, 

tamlayan-tamlanan ilişkilendirmesi ise metin bütünlüğü içinde metin 

çözücüye bırakılmıştır. Bu şekilde de daha çok bina, mülk-i tenüm, ömür 

sermayesi, azıg, yazıg ve yol kelimeleri öne çıkarılarak ömrün tüketimi 

zihinlerde canlandırılmıştır.  

Şiirde bî-haber kelimesi sıkça tekrar edilmektedir. Ancak yüzey 

yapıda neden bî-haber olunduğuna dair bir bilgiye yer verilmemiştir. Şair 

ayrıca 3a’da “Günde bir taşı bina-yı ömrümün düşdi yire” derken ömür 

binasından her yıl bir taşın düştüğünü ifade etmiştir. Yüzey yapıda ömür 

binasındaki bu her taşın ne anlama geldiği de belirtilmemiştir. Burada ruhun 

hanesi olan cismin bir bina olarak kabul edilmesi ve bedenî olarak bir 

yıpranma düşünülebileceği gibi her sene düşen taşların insanı dünyaya 

bağlayan ümitler ve emellerin olması da pek muhtemeldir. Ancak tüm 

bunların düşünülmesi ve en önemlisi emel ve ümitlerin tespiti de metin 

çözücünün şahsına bırakılmıştır. 

Yine 4a’daki devasız derdin de ne olduğu şiirde tam olarak belli 

değildir. Bu öyle bir derttir ki Lokman Hekim dahi devasını bulamamıştır. 

Esasında bu devasız dert şiirin geneline bakılınca anlaşılmaktadır. Kalp bütün 

kuvvetiyle beka isterken Allah’ın hikmeti gereği cesedin harap olması 

gerekmektedir. İşte bu derde çare bulunamamıştır. Ancak şair bunu direkt 

olarak söylemeyerek metin çözücünün zihninde bu durumun devasız olarak 

nitelenmesini sağlamış ve ölümünün muhakkak olduğunu vurgulamıştır. 

2.1.4.  Örtük Anlatım: Sezdirimler ve Çıkarsamalar  

Her durum, bilgi ve nesne direkt olarak metin çözücüye 

aktarılabileceği gibi örtük ya da çıkarsamalar yoluyla da aktarılabilir. Bu 

durum açık bir şekilde ifade etmemeye dayanır. Sezdirim ve çıkarsama 

terimlerine baktığımızda sezdirme tümcenin var olan yapısı içerisinde dolaylı 
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olarak ifade edileni akıl yürütme ile bulmayken çıkarsama metinde açıkça 

verilen bilgiden hareketle söylenmemiş bilgiye ulaşmaktır. Özetle sezdirme 

metin üreticinin açıkça ifade etmediği ancak metin çözücünün de dolaylı 

olarak çıkarmasını istediği bilgiyken çıkarımsama metin üretici tarafından 

verilen bildiriden hareketle alıcının kendi yaptığı çıkarımlardır (Günay, 

2017: 89-91). 

İncelemiş olduğumuz bu şiirde 5a’da “Dil bekasın Hak fenasın istedi 

mülk-i tenüm.” ifadesiyle insanın fani olmakla birlikte bekaya müştak olduğu 

ve muhakkak bir dönüşün olduğu sezdirilmiştir.  

Metnin geneline baktığımızda ise şu çıkarımları yapmaktayız: 

Ruh bedenden ayrılınca ölüm gerçekleşir (Bkz. 1b, 4a, 4b, 8a, 8b). 

Sekerat ile başlayan ahiret yolcuğunu kolaylaştırmak ve ömrü 

bakileştirmek için gafleti terk edip canımızı ve mallarımızı Allah (CC) 

yolunda kullanarak ona satmalıyız (Bkz. 7a, 7b, 11a, 11b, 11c, 12a). 

2.2.  Tutarlı lık  

Metnin bütünlüğünü incelediğimizde karşımıza tutarlılık kavramı 

çıkmaktadır. Tutarlılık açısından bir metne baktığımızda bağıntısal yapıların 

belli bir anlam boyutu ile art arda gelmeleri gerekmektedir (Günay, 2017: 

120-121). 

Metinde bu art arda gelmeler sayesinde daha önceki bilgilere katkı 

sağlanır ve birbirini destekler. Böylece metindeki anlam meydana gelir. 

Kısacası tutarlılık metindeki kavramların ve ilişkilerin karşılıklı etkileşimi ve 

bunlar arasındaki uyumla ilgilenir (Parlak, 2009: 347-348). 

Niyâzî-i Mısrî’nin, bî-haber redifli şiirine baktığımızda en başta 

ölüme giden yolu özelleştirdiğini görürüz. Şiirde öncelikli olarak ölümün 

ayrılık davulu çalması ile kabir âlemine oradan da mahkeme-i kübraya giden 

yolculuk (sefer) başlar. Akabinde ömür binaya benzetilmiş ve bu binanın 

viran yani harabe olduğu ifade edilerek ömrün sonuna gelindiği vurgulanmış, 

yolculuğun ilk durağından hareket edilmiştir. Bu anlamda “devasız derde 

düştüm, nakd-ı ömrüm oldı heba, göçmüş cümle kârban, yol erü yolda 

gerekdür, Mısrî’ye gel dedi” ifadeleri yolculuğa başlama imgesini 

tamamlamakta ve onu daha anlamlı hale getirmektedir. Dolayısı ile şair 

ömrün bitmek üzere olduğunu çeşitli belirtilerin vuku bulduğunu söylemiştir. 

Nihayetinde ise yol erinin yolda olması gerektiğini ifade ederek  َكَِّب  ِ َىَعلْ  َٰى لِ    ِ  
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( !nöd enibbaR) 1ٱ  ayetini kendi nefsine almak suretiyle dönüşün Allah’a 

olduğunu ve bu sebeple de yola düşmek gerektiğini söyleyerek ilk başta 

vermiş olduğu imgeyi tamamlamıştır. 

Şair ayrıca nedensellik açısından tutarlılığa başvurarak ömür 

sermayesinin heba olmasının nedenini ahirette onu kurtaracak bir ticaret 

yapamamasına yani can ve malın Allah (CC) yolunda harcayamamasına 

bağlamıştır. Zira Allah (CC) “Müminlerin canlarını ve mallarını, karşılığında 

cennet vermek üzere satın almıştır.” (Tevbe Suresi, 111). Bu ticaretin 

gerçekleştirilmemesi ise zarardır. Burada yüzeysel yapıda sıralı bir cümle yer 

alırken derin yapıda tutarlılık ilişkisi ile nedensellik oluşturulmuştur.  

Şiirde zamansal olarak da bir tutarlılık söz konusudur. Tablo2’de de 

verdiğimiz üzere şiir daha çok görülen geçmiş zaman ile kurulmuştur. Zaten 

ömrün de geçiciliğinin vurgulanışı ile bu durum tutarlılık göstermektedir. 

Yine bu kullanım tüm bu hadiselerin göz önünde gerçekleştiği ve ömrün bu 

şekilde bittiğini belirginleştirmektedir.  

3a’da da “Günde bir taşı bina-yı ömrümün düşdi yire” dizesinde 

ömür bir binaya benzetilmiştir. Bu binanın zamana bağlı olarak her bir yılı 

binayı oluşturan bir taşa benzetilerek geçen seneler ile bir taşın düşmesi 

arasında bağ kurulmuştur. Böylece ömür binasının yıkıma doğru gittiği ifade 

edilmiştir. Bu da şiirin genelindeki ölüme doğru gidişle tutarlılık 

göstermektedir. 

2a’daki “can yatar gafil” ifadesinde gafil kelimesi ile 2a, 4a, 6b, 7b, 

8a, 10d, 12a, 14a, 1a, 2b, 4a, 6b, 8b, 10d, 12a, 14b birimlerinde geçen “bî-

haber” kelimesi arasında ise anlamsal tutarlılık vardır. Zira gafil kelimesinin 

de bir anlamı habersizdir. 4a’da ve 4b’de geçen deva ve Lokman kelimeleri 

arasında, 7a’daki ticaret ile 7b’deki nakd-i ömür kelimeleri arasında da bir 

tutarlılık söz konusudur.  

Metnin derin yapısındaki anlamsal ve kavramsal ilişkilere 

baktığımızda, şair gaflet ve beraberindeki dünyevi ümit ve emellerle ömrü 

heba ettiğini, bu durumun yanlışlığını fark etmesine rağmen geç kalmışlığını, 

bundan dolayı da ölüm karşısındaki acizliğini ve duyduğu acıyı tutarlı bir 

biçimde dile getirmiştir. Böylece bu şiir bizlerde zamansal akışla birlikte 

bütünlük hissi uyandırmaktadır. 

                                                             
1 Fecr Suresi, 28. Ayetin tamamı: “Sen ondan razı, o da senden razı olarak Rabbine dön!” 
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3.  SONUÇ  

Niyâzî-i Mısrî, gerek divan edebiyatının içinde gerekse halk 

edebiyatının içinde değerlendirilen edebiyatımızın önemli şahsiyetlerinden 

birisidir. Bî-haber isimli şiiri de onun tasavvufî yönünü ortaya koyan, büyük 

bir derinliğe sahip eseridir. Bizler de kullanmış olduğumuz metin dilbilim 

yöntemi ile şiirdeki yüzeysel yapının yanında bu derin yapıyı da ortaya 

koymaya çalıştık. 

Yaptığımız bu incelemede görülmüştür ki, bu şiir öncelikle Niyâzî-i 

Mısrî’nin kendi iç dünyasında ortaya çıkıp metinde tezahür etmiştir. 

Hayatının bir kısmı sürgünlerle geçen Mısrî’nin, yaşlılık zamanına 

geldiğinde kendi iç yansımalarını şiire aksettirmiş olması pek muhtemeldir. 

Bunu da şiirin bir ben şiiri olması ve ömrün sona ermek üzere olduğunun 

vurgulanışından çıkarmaktayız. Bu vurgulamalar gönderimsel bağdaşıklık ile 

belirginleştirilmiştir. Yineleme bağdaşıklık yoluyla da ömrün sona erişinden 

habersiz olunuş (bî-haber) metin çözücünün zihninde öne çıkarılmıştır. 

Benzer şekilde ‘yol, can, bina, ömür, düş- ve ol-’ sözcükleri ile diğer 

yinelemeler yapılmış ve bu kavramların önemi vurgulanmıştır. Bu da bizlere 

birbirinden bağımsız gibi görünen sözcükler ve tümceler arasında adeta bir 

etkileşim olduğunu göstermektedir. 

Metin iletişimsel bir süreçtir. Yani metin üreticinin oluşturduğu ileti 

metin çözücü tarafından anlamlandırılır. Bu iletişim sırasında metin 

üreticinin yüzeysel yapıda anlattıklarının yanında metin çözücü kimi zaman 

derin yapıdaki manaları kendisi yorumlar, sezimler ya da çıkarır.  

Şairin bilhassa gizli özneyi çok tercih etmesi kendi nefsine 

seslenmekle birlikte söylenenleri metin çözücü tarafından da kendi nefsine 

muhatap kabul edilmesine zemin hazırlamıştır. Aynı şekilde çoklukla 

tamlayan eksikliğine başvurulması, tamlananın belirginleştirilmesi “benim” 

tamlayanının geri plana atılması da bu minvaldedir. 

İncelemiş olduğumuz bu şiirde sekerat ile başlayan ahiret yolcuğunu 

kolaylaştırmak ve ömrü bakileştirmek için gafleti terk edip canımızı ve 

mallarımızı Allah (CC) yolunda kullanarak ona satmamız gerektiği 

çıkarılmıştır.  

Bî-haber redifli şiiri vücuda getiren birbirinden farklı seviyedeki 

birimler arasındaki ilişkilere bakıldığında, bu birimlerin tutarlılık ilişkisiyle 

birbirine bağlandığı ve bunun da metnin bütünlüğüne katkı sağladığı 
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anlaşılmaktadır. Bu da şiirde yer alan hem kelimelerin hem de kullanılan 

zamanın birbirinden bağımsız ve gelişigüzel olmadığını mantıksal bir kurgu 

içerisinde birbirine bağlandığını göstermektedir.  

Bu yönüyle incelemiş olduğumuz Niyâzî-i Mısrî’nin bî-haber redifli 

şiiri bağdaşıklık ve tutarlılık açısından metinsellik ölçütlerine uymaktadır. 

Bizler bu vesile ile şunu da ifade edelim ki tasavvuf edebiyatı içerisinde 

değerlendirilen eserlerin metin dilbilimsel bir yöntemle incelenmesi, metin 

çözücü tarafından metnin bir bütün olarak algılamasına zemin 

hazırlayacaktır. Ayrıca tümceler arası bağların tespiti yapılacak ve bütüncül 

okumalar yapılmasına vesile olacaktır. Bundan dolayı da geleneksel 

yaklaşımların yanında bu tarz yöntem ve tekniklerle metin incelemeleri 

büyük önem taşımaktadır. 
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YUNUS EMRE’NİN “ÇIKTIM ERİK DALINA” 

DİYE BAŞLAYAN MEŞHUR ŞATHİYESİNDE  

TASAVVUFÎ ISTILAHLAR 

Nursel UYANIKER 

1.  GİRİŞ  

İslam tasavvufu, zâhiri ve bâtını bütünleyen din felsefesidir. 

Tasavvufun zâhiri yönü, şeriatın ibadet ve zikirlerini içeren, sosyal hayata 

dair din kurallarıdır. Tasavvufun bâtınî yönü ise, ilk bakışta anlaşılamayan, 

anlatılmak isteneni semboller aracılığıyla ifade eden bir düşünce sistemidir. 

Tasavvufun herkese göre değişebilen ve ancak ehlinin çözebileceği bâtınî 

özellikleri, bazı âlimler tarafından eleştirilirken; bazıları tarafından da 

beğenilmiş ve açıklanmaya çalışılmıştır.  

Tasavvufî terminolojiyi çok iyi bilen ve şiirlerini bu temel üzerine 

oturtan Yunus Emre, Anadolu Türk Müslümanlığının en önemli 

şahsiyetlerindendir. Çalışmanın konusu, Yunus Emre’nin şathiye türündeki 

“Çıktım erik dalına” diye başlayan şiirindeki tasavvufî terminolojiyi 

açıklamaktır. Ele alınan şiir, yorumsamacı bakış açısıyla incelenmiştir. Bu 

çalışma ile Türk şerh edebiyatı içinde Yunus’un şathiyesinin pek çok 

mutasavvıf tarafından şerh edilme sebebi de izah edilmiş olacaktır. 

Çalışmada söz konusu şathiye ile ilgili eldeki mevcut verilere göre bilinen on 

adet şerhten üçü, sistematik tesadüfi örneklem yöntemiyle incelenmiştir. 

2.  SUFİ TERMİNOLOJİSİ NASIL OLUŞTU ? 

İslâm tasavvufu VIII. yüzyılda, zühd ve takva dönemi ile teşekkül 

etmiştir. Bu nedenle ilk sûfîler, terim anlamıyla mistik değil zâhid olarak 

 Doç. Dr., Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 

nuyaniker@marmara.edu.tr. 
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nitelendirilmişlerdir. Dolayısıyla tasavvufun zühd döneminde, İslam fıkhı 

açısından herhangi bir problem oluşmamıştır. Ancak sonraki dönemlerde 

yaşayan; Zünnûn-ı Mısrî (ö. 861), Bâyezid-i Bistamî (ö. 875), Tırmızî (ö. 

898) ve Cüneyd-i Bağdâdî (ö. 910) gibi sûfîler, tasavvuftaki “fenâ” kavramı 

ile panteizmi birbirine karıştırmışlar ve sünnî bakış açısıyla ters düşmüşlerdir 

(Güngör, 2018: 56, 59). Nitekim sûfîler, fıkıhçıların yorumlarını 

beğenmemişler ve kendi aralarında kullandıkları terimlere açıklık getirmek 

maksadıyla yeni bir ilim oluşturmuşlardır. Zâhir-bâtın ayırımının ortaya 

çıkmasıyla sûfî terminoloji teşekkül etmiştir.  

Dinin sadece kuru bir ibadetten ibaret olmadığını düşünen sûfîler, 

onu dünya hayatının içinden çekip çıkarmak ve felsefî düşünceler bütünün 

bir parçası haline getirmek istemişlerdir. Zühd ile tefekkürü bütünleştirmek 

isteyen başta Gazâlî (1058-1111) olmak üzere âlim-sûfîler ortaya çıkmıştır. 

Gazâlî’nin bağdaştırmacı düşüncesine karşın; Muhyiddin İbni Arabî (1165-

1240), zâhir-bâtın ayırımına çok önem vermiş ve dinî düşünceyi sembollerle 

ifade etmiştir (Güngör, 2018: 68). Dinî düşünce, tasavvuf felsefesi ile 

karışınca anlaşılır olmaktan çıkmış ve bu nedenle şerh yazma geleneği 

oluşmuştur.  

Yunus Emre, tasavvuf ilmini aktarırken daha çok anlaşılır olmasına 

önem vermekle birlikte, bir üst dil de meydana getirmiş ve bunu “erenler dili-

kuş dili” olarak adlandırmıştır. Yunus’un, “Çıktım erik dalına” mısraıyla 

başlayan şathiyesi, zâhir-bâtın ayırımını ifade ettiği ve mutasavvıflar 

tarafından adeta tasavvufun manifestosu olarak kabul edilip hakkında şerhler 

yazılan önemli bir şiirdir. Dolayısıyla Yunus’un şiiri, tasavvufî ıstılahlar 

bakımından zengin malzemeyi ihtiva eder. 

3.  YUNUS EMRE’NİN ŞATHİYESİNE YAPILAN 

ŞERHLERİN TASAVVUFÎ ISTILAHL AR BAKIMINDAN 

İNCELENMESİ  

Yunus Emre’nin eldeki mevcut bilgilere göre, üzerine en çok şerh 

yazılmış şiiri, meşhur şathiyesidir. Nüshalara göre yedi ile on üç beyit 

arasında değişen şiir üzerine, on adet şerh bulunmaktadır1. Araştırmacılar, 

                                                             
1 Şeyhzâde Muslihiddin Mehmed Efendi (?-1544), Niyazî-i Mısrî (1618-1694), İsmail Hakkı 

Bursevî (1653-1725), Şeyh Ali Nevrekânî (?), İbrahim Hâs (?-1761), Bekir Sıdkî Visâlî (1881-

1962), Şevket Turgut Çulpan (1910-1990), Ahmet Kabaklı (1924-2001), İsmail Yakıt (1950-
…), Haydar Murat Hepsev (1981-…). Şathiye şerhleri için bkz. Tatçı, 2010: 122-126; Kiraz, 
2019: 269-274. 
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bulunacak yeni metinlerle bu sayının artabileceğini öngörmektedirler. 

Çalışmada, eldeki bilgilere göre bilinen ilk üç şerh (Şeyhzâde Muslihiddin, 

Niyazî-i Mısrî, İsmail Hakkı Bursevî şerhleri) ele alınarak 

değerlendirilmiştir. Beyitlerdeki tasavvufî ıstılahlar değerlendirilirken 

yazılmış şerhlere atıfta bulunmak amacıyla; Şeyhzâde şerhi (Ş), Niyazî-i 

Mısrî şerhi (N), İsmail Hakkı Bursevî (B) harfleriyle gösterilmiştir. Burada 

beyitlerin şerhinden ziyade işaret edilen tasavvufî ıstılahlar üzerinde 

durulmuştur.  

Çıkdım erik dalına anda yedim üzümi 

Bostan ıssı kakıdı dir ne yirsün kozumı (Ak, 2015: 11, 41, 97) 

İlk beyit tasavvufî ıstılahlar bakımından incelendiğinde oldukça 

zengindir. Ruh ağacının dallarına çıkan ve orada vahdet şarabını içip sarhoş 

olan aklı, gönül çalmış ve darmadağın etmiştir. Dağılan akıl, öz hakikati 

toplayıp deremediği için vücut sahibi Allah tarafından, cevizimi heba ettin 

şeklinde uyarılmıştır. İlahi bilgiye akıl ve kalbi dengede tutabilen, ikisini 

bütünlemeyi başarabilen insan ancak sahip olabilir (ŞB). Burada tasavvuftaki 

dört kapı kırk makam öğretisinin de düsturlaştırıldığı görülür. İslam 

tasavvufun en belirgin özelliği, onun zâhiri ve bâtını bütünleyen kurallar 

sistemi oluşudur. Tasavvufî yola girmek için birtakım mertebelere ulaşmak, 

kurallarına uymak gerekir. Bu yolda ilk şart, şeriat dairesinde durmaktır ve 

mertebelere sırasıyla çıkılır. Şeriat, tarikat, marifet bilgilerini öğrenip 

hakikate ulaşmak isteyen mürid, bu bilgileri mürşid-i kâmilden öğrenmelidir. 

Keyfî tarzda sülûk, hakikat bahçesine izinsiz giren hırsız gibidir. Tüm 

meyvelerin bir ağaçtan yetiştiğini zanneder. Mürşid olmaksızın tasavvuf yolu 

öğrenilemez (N) 2 . Bu beyitte tasavvufun dört kapı öğretisi ile öğretici 

düzeyindeki mürşide dikkat çekilmiştir. 

Uğurluk yapdı bana, bühtân eyledim ana 

Bir çerçi geldi, eydür kanı alduğun gözgi (Ş) (Ak, 2015: 97) 

Âyine-i kalp; çalan ve çalınan, âşık olan ve olunandır. Kalp; hırsız, 

hileci ve yankesicidir. Bununla birlikte kalp, Allah’tan bir parça olduğu için 

değerlidir.  

                                                             
2 Bilgi için bkz. Çelebioğlu, 1998: 547-561. 
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Kerpiç koydum kazana poyraz ile kaynattım 

Nedir diyüp sorana bandum virdüm özini (NB) (Ak, 2015: 11, 41) 

Bu beyitte tasavvuf yoluna girmeyen ve bir mürşide 

kapılanmayanların kendisine ve çevresine verdiği zararlar anlatılmıştır (NB). 

Keyfî sülûk, kuru ve boş bir çabadır. Kendimizi aşan boş uğraşlara ve yanlış 

yollara girip kendi elimizle kendimizi ateşe atmamayı anlatır. Beyitte ayrıca 

insanın yaratılışına telmihte bulunulmuştur. Çamurdan yaratılmış insanın 

tesbihâtı kuru bir nefesten ibarettir. Kuru nefesin kuş olup uçması için gönül 

doğruluğu/ihlas gerekir. Çamurun eseri olan zikir ve amellerin, hususi bir 

soluğa ihtiyacı vardır. Bu sayede aşağı mertebeden kurtulmuş olur (B). 

İplik verdim çulhaya sarup yumak etmemiş 

Becid becid ısmarlar gelsün alsun bezini (Ak, 2015: 11, 41, 97) 

Burada feleğin oyunu anlatılır: İnsanoğlu, dünyalık isteği içinde 

darmadağın bir haldeyken; feleğin, ömür ipliğini devşirip yumak eylediğini 

ve kumaş haline getirdiği bezi de Azrail’e ısmarladığını ne yazık ki fark 

edemediği için hayıflanmaktadır. Dünyanın gelip-geçiciliği ve nefs-i 

emmârenin insanı aldatıp felâkete sürüklemesi konu edilir (Ş). İrşadın 

nitelikleri, insan-ı kâmile ulaşmak için kat edilecek makamlar ve kemâle 

ermemiş, eksikli şeyhlere kapılanmış müridin hali anlatılır (N). İplik nasıl 

hemen kumaş olmazsa ilim tahsil etmek isteyen kişi de hemen derviş 

olamaz3. Gönül terbiyesi, irşadında kâmil mürşid sayesinde mümkün olur. 

Eksikli şeyhin elinde kâmil insana ulaşılamaz (B). 

Bir serçenin kanadın kırk kanluya yükletdüm 

Çifti dahi çekmedi şöyle kaldı kazını (NB) (Ak, 2015: 11, 41) 

Hakikat bilgisinin önemi ve zâhir-bâtın ayrımı söz konusu 

edilmektedir. Hakikat bilgisi, mânâ âleminde değerlidir ve bu ilmin değerini 

ancak gerçek erenler bilebilirler (NB).  

                                                             
3 İpliğin, kadınlar tarafından dokunarak kumaş (öreke) haline getirilme macerası şu şekilde 

olmaktadır: Ham madde olan yün veya pamuk, eğrilerek el yordamıyla bükmek suretiyle iplik 
haline gelir. Eğrilen ip, yumak (sümek) haline getirilir. İpliğin ham halini yumak haline 
getirdikten sonra ipliğin büküm kazandırılması için bir işlemden daha geçmesi gerekmektedir. 
Tavan gibi yüksek bir alana, eğrilen yün asılır. El yordamıyla döndürülen pamuk ya da yün, 
sol el ile yukarıya doğru ilerletmek suretiyle kirmenler sayesinde büküm verilip iplik halini 

alır. Büküm hareketi ile tüm pamuk yumağının kesintisiz bir ipliğe dönüşmesi sağlanır. Son 
olarak iplikler, kadınlar tarafından dokunarak kumaş haline getirilir. Kumaşın iç ve dış giyim 
yapılmak üzere terziye verilmesi gerekir (URL-1).  
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Bir sinek bir kartalı salladı urdı yire 

Yalan degül gerçekdür ben de gördüm tozını (NB) (Ak, 2015: 11, 41) 

Zâhir ve bâtın ehlinin mücadelesi anlatılmaktadır (N). Söz ehli 

dedikoducular, hal ehli karşısında acziyete düşüp mağlup olurlar. Buna da 

herkes şâhitlik eder. Sinek görünüşte çelimsiz olsa da somun pehlivanı kartalı 

sallayıp sırtüstü yere getirecek güçtedir. Düşman zayıf ve hakir 

görülmemelidir. Bir oyun hilesiyle acziyet ve kusur ortaya çıkabilir (B)4.  

Bir küt ile güleşdüm elsüz ayagum aldı 

Anı da basamadum göyündürdi özümi (Ak, 2015: 11, 42, 97) 

Dünya hilesine aldanıp da onunla güreşe kalkışanlar, kendilerini 

yenilmekten kurtaramazlar. Zira dünya nimetlerine aldananlar âhiretlerini de 

kaybederler. Dünya için çabalamak boşunadır, nihayette ölüm vardır. Bu 

beyitte ayrıca nefis mücadelesi de anlatılır (Ş). Şehvet ve gazap şeytanın 

yardımcılarıdır. Bir elden hücum ederler, ibadet ve tâata yöneleni yoldan 

çıkarırlar. Bu ikisinden kurtulmak için mâsivâya yüz çevirmek gerekir (N). 

Burada insanî tabiat ile insanî hakikatin güreşi yani nefis mücadelesi anlatılır 

(B)5.  

Kaf dağından bir taşı şöyle atdılar bana 

Öylelik yola düşdi üze yazdı yüzümi (NB) (Ak, 2015: 12, 42) 

Zâhir ve bâtın ehli ile dünya ve âhiret, öğle vaktinin günün yarısı 

olması gibi iki yarıdır. Bunlar birbirini tamamlamakla birlikte yolun 

yarısında kalmak insan-ı kâmile ulaşmakta bir noksanlıktır. İlm-i sırr’ın 

anlamı ancak ehline malumdur (NB).  

                                                             
4 Bu beyitte güreş ile ilgili altyapı bilgisi dikkat çekicidir. Güreş tekkeleri dolayısıyla, güreşe 

ait tabirlerin tasavvufî edebiyatta kullanımına rastlanır. Güreşte görünüş olarak besili olan, 

güçlü görünen pehlivan değil; çevik ve güreş oyunlarını iyi bilen pehlivan galip gelir. Halk 
arasında görünüşte güçlü-kuvvetli olup güreşte çevik ve hızlı hareket edemeyen pehlivan; 
“somun pehlivanı” olarak nitelendirilir. Bilgi için bkz. Uyanıker, 2019: 243. Güreş 
müsabakalarındaki bir gerçeği ifade eden bu deyim, tasavvufî manada da değerlendirilmiştir. 
5 Beyitte geçen “ayak almak” ifadesi, güreşte kullanılan bir tabirdir. Yormak ve mağlup etmek 

anlamında kullanılır. Ayak almak veyahut da ayak kündesi; oyun yapanın ayakta durarak ve 
bir bacaktan kavrayarak yaptığı kündedir. Güreşte ayakları kullanarak yapılan her türlü oyuna, 
“ayak oyunu” adı verilir. Bilgi için bkz. Harmandalı, 1974: 10. Güreşteki ayak oyunu, halk 

arasında deyimleşerek “entrikalı iş çevirmek ve rakibi zor duruma sokmak” anlamında 
günümüze kadar kullanılagelmiştir. Bu beyitte Yunus Emre, güreş ile ilgili terminolojiyi 
kullanarak insanın nefsiyle olan mücadelesinde başarısız olduğunu anlatmak istemiştir. 
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Balık kavağa çıkmış zift turşusun yimeğe 

Leylek koduk toğurmış bak a şunun sözüni (NB) (Ak, 2015: 12, 42) 

Hak erenler, görünenin arkasındaki görünmeyen hakikat bilgisinden 

haberdardırlar (N). Marifet meyvesi ve hakikat semeresinden yoksun tarikat 

taklitçileriyle münasebette bulunmak hiçbir sâlike fayda sağlamaz. Tarikat 

davası güdenlerin ilimleri, marifet ve hakikat kaynağından değil de şeytânî 

ve nefsânî bilgilerden gelen zift karışmış turşu suyu gibidir. Neticesi olmayan 

işe girişilmemeli, faydası olmayan mürşide kapılanılmamalıdır (B). 

Bir bağaya sataşdum gözsüz köpek yoldaşı 

Sordum haber virmedi Kaysarıya’dur azmi (ŞB) (Ak, 2015: 42, 97) 

Bu beyitte nefs-i emmârenin elinde kalmış, mücadele etmeye 

uğraşan dervişin çektikleri konu edilmiştir. Derviş nasıl ki nefsinin arzu ve 

istekleri arasında kalmışsa; kalp de bedende öylece sıkışıp kalmıştır. Kalp, 

tükenmez istekler yüzünden vücut şehrinin kötülük mahalli olan nefsin elinde 

acı çekmektedir (ŞB).  

Gözsüze fısıldadım sağır anı işitmiş 

Dilsiz çağırur eydür anlamadun sözümi (ŞB) (Ak, 2015: 42, 97) 

Kör, sağır ve dilsizler bu beyitte hem olumlu hem de olumsuz 

anlamlarda ele alınıp değerlendirilmiştir. Sözün iki manaya gelecek şekilde 

tevriyeli kullanımı, söz söyleyenin gücünü de göstermektedir. Yunus hem 

görünen manayı, hem de görünmeyeni kastederek yan anlamlarıyla 

kullandığı sözü bir üst dile taşımıştır. Kör, sağır ve dilsizler olumsuz manada 

değerlendirildiğinde; geçici dünyada Hakk’ın kelâmını işitmeyip varlıklarına 

bakarak Hakk’ı görmeyen ve zikretmeyenlerin gideceği yer bellidir, şeklinde 

yorumlanabilir. Olumlu manada ele alındığında ise kör, sağır ve dilsizlerin, 

sırr ilmine vâkıf olan erenler olduğu düşünülmüştür. İlahi aşkın muhabbeti 

âşığı gözsüz, dilsiz ve sağır hale getirir. O, baktığı her yerde hakikat sırlarını 

görür ve gözü ilahi aşktan başkasını görmez, kulağı onun kelâmından 

başkasını işitmez ve dili ondan başkasını söylemez olur. Aşkın hallerini 

yaşayan: zâhidler, âbidler, ârifler ve muhibler dünya gerçeklerine ilgisiz 

kalmışlardır, bunlara dünya nimetleri tesir etmez, denilmiştir (ŞB).  
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Yunus bir söz söyledi hiçbir söze benzemez 

Erenler meclisinde bürür ma’nî yüzüni (Ak, 2015: 12, 42, 97) 

Yunus Emre şiirinin son beytinde, söylediği sözün farklılığını dile 

getirmiştir. Burada akıllara, “sözü farklı kılan nedir” sorusunu getirir. Yunus, 

şathiyesinde yer yer zâhir-bâtın ayırımını dile getirmiş ve zâhir ehlinin 

anlayışının birtakım tasavvufî manaları kavramaya yetmeyeceğini 

belirtmiştir. Görünenin arkasındaki görünmeyen mana ancak ehli tarafından 

anlaşılabilir. Yunus’un sözünü diğerlerinden farklı kılan özellik; zâhir ve 

bâtın ayırımındaki tarafı ve bu konudaki düşünceleridir. Ancak onun sözleri 

nâ-meşru ve Kur’an’ın manası dışında da değildir. Şeriat dairesinin içindedir 

(ŞNB).  

4.  DEĞERLENDİRME VE SONUÇ  

Sözü diğerlerinden farklı kılan özellikler; yapısı, içeriği, bağlamı ve 

işlevleri olmak üzere pek çok unsurla birleşir. Yunus Emre meşhur 

şathiyesindeki sözlerini, edebî zevk duygusunu her koşulda vermek suretiyle 

ve herkesin anlayacağı şekilde de yazabilirdi. Ancak söz konusu şathiyesinde 

sembolik bir dil kullanmayı tercih etmiş ve sözlerinde tasavvufî derinlik 

aramıştır. Bununla birlikte kullanılan tasavvufî semboller, sosyo-kültürel 

hayatı yansıtan kelimeler üzerine oturtulmuştur. Örneğin ipliğin, kumaş ve 

giyim halini alana kadar geçirdiği serüven, öküz tarafından çekilen kağnılarla 

taşınan yükler, halk arasında savaşta ve barışta güreşe gösterilen teveccüh ve 

kullanılan güreş tabirleri canlı hayatın şiire yansımalarıdır. 

Çalışmada ele alınan Yunus Emre’nin “çıktım erik dalına” diye 

başlayan şathiyesi, tasavvufî ıstılahlar bakımından incelenmiş ve içerik 

bakımından beş ana başlık altında toplanmıştır: 

1. Allah’ın varlığı: Allah, vahdet-i vücud 

2. Tasavvufta makamlar ve hâller: Dört kapı (şeriat, tarikat, marifet, 

hakikat) makamı, nefs, fenâ, mâsivâ, zâhir-bâtın, cem olma, itikad, ihlas, kötü 

ahlâk, şehvet, gazap, amel, riya 

3. Seyr ü sülûkla ilgili ıstılahlar: Zikir, cehd, keyfî sülûk, riyâzet, 

ibâdet 

4. İnsanın maddî ve manevî varlığı: Beden, kalp, baş, ömür, ölüm 

5. Tasavvufta tipler: Hak erenler, insan-ı kâmil, muhibler, marifet 

ehli, sülûk ehli, derviş, mürşid, mürid, tâlip, zâhid, cahiller, sahte dervişler 
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Yunus Emre şiirinde, öğretici düzeyindeki mürşid ile mürid ilişkisi 

üzerinde durmuştur. Şeyhsiz bir seyr ü sülûk düşünülemez, bu nedenle 

müridin Hak erenleri bulması ve onların yolundan gitmesi öğütlenmiştir. 

Mürid ancak insan-ı kâmil olarak da bilinen mürşidlerin rehberlik etmesiyle 

hakikate ulaşabilir.  

Şathiyede en çok işlenen kavramlardan birisi de zâhir-bâtın 

ayırımıdır. Zâhir ve bâtın birbirini bütünleyen hakikat bilgisi olmasına 

rağmen; bâtınî bir derviş olan Yunus’a göre tek başına zâhir ilmi yarım 

bilgidir. Tasavvufun şekli unsurlarını oluşturan, ibadeti ön plana alan ve iman 

esaslarını kurallaştıran şeriat dairesi, hakikat ışığından faydalanmaya yeter, 

ancak fenâ kavramına ulaşmaya çalışan Hak erenler için hakikatin kendisine 

ulaşmak amaçlanır. Tasavvuftaki dört kapı (şeriat, tarikat, marifet, hakikat) 

öğretisi, semboller aracılığıyla şiirin özellikle ilk beytinde ele alınan sûfî 

terminolojisidir.  

Şekil 1: Tasavvufta Dört Kapı; yuvarlak daire şeriat 

dairesini, ok işaretleri tarikatı, güneşi çevreleyen 

yuvarlak ok işaretleri marifet taifesini ve güneş ise 

hakikati temsil etmektedir. İslâm âlimi Seyyid Hüseyin 

Nasr’ın, Şâzelîlerden aldığı benzetme ile Şeriat, 

Tarikat ve Hakikat arasında münasebet kurduğu 

anlatımın şekle dökülmesidir. 

Nefis mücadelesi tasavvufta, insanî tabiat ile insanî hakikatin çetin 

mücadelesi olarak anlatılır. Yunus da şathiyesinde bu mücadelede nefsin 

yardımcıları olarak; şeytanın vesvesesi, şehvet, gazap ve kötü ahlâkı 

göstermiştir. Nefs-i emmâre ancak; cehd, gayret, ihlas amel ve akıl ile kontrol 

altına alınır.  

Yunus Emre’nin şiirindeki tasavvufî ıstılahlar, üç şerh bağlamında 

ele alınıp kavram analizi yapıldığında tablolar halinde şu şekilde 

gösterilebilir: 

 

Tablo 1: Şeyhzâde’nin şerhinde tasavvufî ıstılahlar 

Gösterge/Gösteren Benzetme Yönü Gösterilen/ Tasavvufî Istılahlar 

Erik dalı Ağaçta yetişen meyve ve ağaç dalı Ruh ağacı, nefsin zâhir hâli 

Üzüm Türlü içeceklerin yapıldığı meyve Vahdet şarabı 

Öküz Büyükbaş hayvan türü İnsan bedeni 

Öküz ıssı Hayvan sahibi Allah 
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Hırsız  Çalma eylemi; gizlice ve habersiz iş, 

eylem 

Kalp; hem çalar hem çalınır 

Ceviz Vücuda yararlı bir besin kaynağı 

oluşu 

İlahi bilgiye sahip baş 

Küt, kötürüm Bedenî arızaya sahip kimse Nefs-i Emmâre 

Güreşçi Kötürüm ile güreşen kimse Dünya ehli 

Elsiz, ayaksız Bedenî arızaya sahip kimse Ölüm 

İplik Yün ve pamuğun eğirilmesi ile ortaya 

çıkan şekil 

Ömür, nefsânî gıda 

Yumak İpliğin bir araya getirilmesiyle ortaya 

çıkan şekil 

Ölüm 

Kör Görme eksikliği 1. Hakk’ı göremeyenler, dünya ehli; 

2.Hakk’tan başka bir şey 

göremeyenler, Hakk erenler 

Sağır İşitme eksikliği 1. Şeriat kelâmını işitmeyenler; 2. 

Gayb sırlarından türlü haber 

işitenler, marifet ehli 

Dilsiz Konuşamamak durumu  1. Hakk’ı zikretmeyenler; 2. Sırr 

makamına ulaşanlar 

Tosbağa Uyuşuk olması, kabuğunda yaşaması Nefs-i Emmâre 

Gözsüz sepek Değirmenin su taşıyan dolapları; 

buradaki değirmen ise gözsüz yani 

su taşımadan boşuna döner 

Dünyevî istekler, masiva 

Kaysarı Yer adı oluşu; Rum Kayseri Vücut şehrinin kötülük mahalli 

   

Tablo 2: Niyazî-i Mısrî’nin şerhinde tasavvufî ıstılahlar 

Gösterge/Gösteren Benzetme Yönü Gösterilen/ Tasavvufî Istılahlar 

Erik Dışı yenip içi/çekirdeği yenmeyen meyve Zâhir ilmi, Şeriat 

Üzüm Bütünüyle yenir ancak küçük de olsa 

çekirdeği vardır. 

Bâtın ilmi, Tarikat 

Bostan sahibi Sitemde bulunma, uyarma Hakikat ilminin sâhibi, mürşid-i 

kâmil 

Ceviz Yenir ve şifa verir. Hakikat bilgisi 

Hırsız İzin almadan bağa girip meyve yemek 

istemesi 

Keyfî sülûk, istemesini bilmeyen 

tâlip 

Poyraz Soğuk rüzgar Soğuk nefesli zâhidler 

Kerpiç, çamur, balçık İçinde türlü organik maddeler bulunur, 

yenmez; pişirilmemiş tuğla gibidir. 

Kötü ahlâk, şeytanî vesvese, boş 

yere yapılan riyâzet ve ibadet 

Çamur pişiren kimse Çiğ olma durumu, yenmemesi Mürşit telkininden mahrum 

kimseler 
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İplik Tek olması Mürit 

Çulha El tezgâhında bez dokuyan, dokumacı Mürşit 

Yumak İpliklerin bir araya gelmesi Cem olma 

Bez İşlenmiş, tamamlanmış İnsan-ı kâmil 

Serçe Uzak seferlere gitmekten âciz, kuşların en 

zayıfı ancak uçabiliyor. 

Tarikata yeni girmiş mürit, bâtın 

ehli 

Kanat Uçmak  Doğru ve güzel itikat 

Kırk Sayı olarak çokluğu ifade etmesi Kırk kişi, zâhir ehli 

Kanlı, kağnı Taşımacılıkta kullanılması Zâhir ehlinin gönlü 

Sinek Küçük ve güçsüz oluşu sebebiyle değersiz 

görünmesi 

Göze hor ve garip görünen 

muhibler 

Küt, kötürüm Bedenî eksiklik Şehvet sıfatı 

Elsiz ayaksız (kimse) Bedenî eksiklik Şeytanın yardımcısı gazap sıfatı 

Kaf Dağı İsmi var cismi yok, yüksek ve yüce dağ Şeriat dairesi 

Balık Lezzetli oluşu; baht, şans getirmesi Bâtınî bilgi, Marifetullah 

Zift turşusu Lezzetsiz, sağlıksız yiyecek Sahtekâr dervişler 

Leylek Göç etmesi Marifet ehli 

Koduk Küçük oluşu, eşek yavrusu oluşu Marifet ehlinin kendini değersiz 

göstermesi 

Kavak Boylu ve güzel olmasına karşın; meyvesiz 

bir ağaç olması 

Kaba sofu, marifet davasına 

girişen câhiller 

 

Tablo 3: İsmail Hakkı Bursevî’nin şerhinde tasavvufî ıstılahlar 

Gösterge/Gösteren Benzetme Yönü Gösterilen/ Tasavvufî Istılahlar 

Bostan sahibi Ehliyetinin olması; sahip Mürşit; Allah 

Ceviz  Dört tabakası vardır Dört kapı: Şeriat, tarikat, marifet, 

hakikat; dört mertebeyi kendisinde 

toplayan mürşid-i kâmil 

Çıktım erik dalına Meyve toplamak  Tasavvufta gayret ile çıkılabilecek 

makamlar 

Kerpiç Yapı malzemesi İnsanın balçık halinden hâsıl olan 

ruh ameli 

Kazan Yiyecekleri toparlayan kap Kalp 

Poyraz Esen rüzgâr Nefes 

İplik Yün veya pamuktan yapılması, 

işlenmesi, başlangıçta dağınıktır 

İstekli mürit, dervişin başlangıçtaki 

hâlidir 
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Çulha  Dokumacı  Eksikli ve yalancı şeyh, sahtekâr 

mürşit 

Yumak  İpliklerin yumak halini alması, bir 

araya toplanması 

Cem olma 

Bez, kumaş Yumağın da işlenmesi ve son şeklini 

alması 

Cemü’l-Cem 

Serçenin kanadı Hafif olması Sülûk ehlinin ihlas ameli 

Kırk kanlı Çokluğu, yük taşıması Vücut arabası; riya 

Kötürüm Elsiz, ayaksız  Nefs-i Emmâre 

Güreş Ayakta ve yerde yapılan mücadele İnsanî tabiat ile insanî hakikatin 

mücahedesi 

Bağa/Kaplumbağa Kabuğunun olması, yavaş oluşu Hırka giyen, gayretli derviş 

Gözsüz köpek Yolunu bulmayışı Nefs-i Emmâre 

Kaysarıya Şehir; unvan sahibi Nefsin arzuları elinde kalmış kalp 

Sinek Görünüşündeki zayıflık, güçsüzlük Bâtın ehli, hâl ehli 

Kartal Kuvvetli ve heybetli görünüş Zâhir ehli, söz ehli 

Toz Küçük zerreler, kir tabakası Fitnecilerin dedikodu ve iftiraları 

Öğlelik yol Günün yarısı olması Dünya ile ahiret bütünün iki yarı 

parçasıdır. Burada kastedilen 

dünyadır. 

Kaf Dağı Dünyayı kuşatan yüce ve yüksek 

dağ 

Dünyada kalmış, onu aşamamış 

zâhir ehli; şeriat makamı 

Balık Şans, baht açıklığı, lezzetli oluşu Mürşid-i Kâmil, sâlik 

Kavak Meyve vermeyişi Kaba zahit, sofu 

Leylek Kutsal topraklar üzerinden geçmesi 

nedeniyle kutsal kuş 

Kuşların şeyhi, gerçek erenler 

Koduk: eşek yavrusu Sesinin çirkin oluşu, hakir 

görülmesi 

Yalancı ve iftiracıların eserleri 

Zift turşusu Zift karışmış turşu suyu Nefsânî ve şeytânî bilgi ile karışmış 

hakikat bilgisi 

Yunus Emre pek çok kez şerh edilen meşhur şathiyesine, tasavvufun 

anahtar kelimelerini sığdırmış ve bunları semboller aracılığıyla aktarmıştır. 

Şiirde göstergeler olarak kullanılan semboller, tasavvufî terminolojiyi 

aktarmakta kullanılan birer kılıftır.  

Yunus’un tasavvufî ıstılahları çok iyi bilmesinde ve bunları ustalıkla 

kullanmasında yaşadığı devrin ve muhitin yani bağlamın da büyük bir etkisi 
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vardır. Türkmen kocası Yunus’un yaşadığı XIII. yüzyılda tasavvufî bilgi, 

Anadolu Türk Müslümanlığı açısından yaşanan dinî hayata bir tepki olmuş 

ve alternatif çözüm yolları sunmuştur. Görünenin arkasındaki görünmeyeni 

anlamaya ve anlatmaya çalışan tasavvuf düşüncesi, Yunus’un şiirinde de bu 

gayeyi taşımaktadır. Yunus’un mecazî anlatım açısından oldukça yoğun olan 

şiirinde; din, ahlâk, dünya ve ahiret arasına sıkışıp kalan insanın mücadelesi, 

mürid-mürşid ilişkisi, dönemin sahte şeyhleri vb. gibi dinî unsurlar, 

toplumsal bilinçaltını da gözler önüne sermekte ve dinî bilginin 

yorumlanmasını sağlamaktadır. 
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XIX. YÜZYIL MUTASAVVIF ŞAİRLERDEN

BOSNALI SEYFEDDİN’İN ŞİİR RİSALESİ 

Enes YILDIZ  

GİRİŞ  

Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü adlı eserde 

“Seyfî” mahlaslı yedi sanatçı hakkında bilgi bulunmaktadır (İpekten vd. 

1988: 440-441). Bu şairlerin yaşadıkları yüzyıl ve hayatları hakkındaki 

bilgiler okunduğunda bunların hiçbirinin makalemize konu olan Bosnalı 

Seyfeddin olma ihtimali yoktur. TEİS’te (Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü) 

ise“Seyfî” mahlasını kullanan toplam on şair yer almaktadır. Ancak bu şairler 

de Bosnalı Seyfeddin’den farklıdır. 

Bosnalı Seyfeddin’in hayatı hakkında elimizde şiir risalesindeki bazı 

bilgiler bulunmaktadır. Buna göre XIX. yüzyıl sanatçılarından olan 

Seyfeddin, Bosnalıdır. Şiirlerinde ismine atfen “Seyfî” bazen de 

memleketine atfen “Bosnavî” mahlasını kullanır. Şiirlerindeki başlıklardan 

anladığımıza göre kendisi için “Aşık” sıfatını kullanmıştır. Seyfeddin, 

Bosna’dan gelerek Nakşibendî şeyhi Kütahyalı Şeyh İsmail Hakkı 

Evliyâzâde1’ye intisap etmiştir. Şair 1281 (1864) yılının Ramazan ayının 27. 

günü bir şiir risalesi tertip etmiştir. 

 Dr., Millî Eğitim Bakanlığı, enesedebiyat@hotmail.com. 
1  Şiirlerinde Hakkı mahlasını kullanan şairin asıl adı İsmail’dir ve şair İsmail Hakkı 

Evliyâzâde olarak tanınmaktadır. İsmail Hakkı Evliyâzâde Kütahyalıdır. Kaynaklarda doğum 

tarihi ile ilgili kesin bir bilgi yoktur. Kadir Güler’in Kütahya Şairleri adlı eserinde verdiği 

bilgilere göre, İsmail Hakkı Evliyâzâde Nakşibendi tarikatının 19. asırdaki önemli 
şeyhlerinden biridir. Nakşibendi tariki meşayihinden "Miftahü't-tefâsir" müellifi Kütahyalı 
Evliyâzâde İsmail Hakkı Efendi, Nakşibendi tarikatına intisâb ederek uzun süre şeyhlik 
yapmıştır. Bilgin ve arif bir kişidir. İsmail Hakkı, Abdullah Muhammed'in iki çocuğundan 

biridir. Kardeşinin adı Ahmed'dir. İsmail Hakkı Evliyâzâde, Ayşe Hanım ile evlendi. İsmail 
Hakkı'nın Muhammed adında bir oğlu, Züleyha, Ayşe Fatıma Zehra adında üç kızı 
bulunmaktadır. Kızı Züleyha, Seyyid Muhammedzâde ile evlenmiş ve bu evlilikten 
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1.  BOSNALI SEYFEDDİN’İN ŞİİR RİSALESİ  

Bosnalı Seyfeddin’in şiir risalesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 

Atatürk Kitaplığı K. 447 arşiv numarasında kayıtlıdır. 17 varaklık eserde üç 

kaside, dört murabba ve üç müseddes bulunmaktadır. Şiirlerin hepsinin 

başlığı bulunmaktadır. Bu başlıklarda şaire, şiirin nazım şekline ve 

muhtevaya göndermeler yapılmıştır. Başlıklarda şiiri kimin yazdığı ve ne için 

yazıldığı kısaca belirtilir. Bütün şiirler aruz vezni ile yazılmıştır. Ancak şair 

aruz kullanımında başarılı değildir. Hem aruz kusurları hem de bir şiirde 

birden fazla aruz kalıbı kullanımını görürüz. Seyfeddin’in şiirlerindeki asıl 

amaç mesaj vermek ve şeyhini övmek olduğundan şiirsel kaygılar ikinci 

plandadır. Şair, şiirlerinde “Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün, Fâ’ilâtün/Fâ’ilün, 

Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün, 

Mef’ûlü/Mefâ’îlü/Mefâ’îlü/Fe’ûlün” kalıplarını kullanmıştır. 

Şiirlere muhteva olarak baktığımızda “münacat, elifnâme, 12 imam 

methiyesi, mürşid methiyesi ve tercüme-i hâl” başlıklarını görürüz. 

Risaledeki ilk şiir 5 bendlik bir münacattır. Münacat, Allah’a yalvarmak 

yakarmak, niyâz ve duâ etmek gayesiyle edebiyatımızın gazel, murabba, 

mesnevi, rubâ’î, kaside, müseddes, müfret, terci’-bend, kıt’a, müsemmen, 

terkib-bend, kıt’a-i mütavvel, ahadi muaşşerat hemen hemen bütün nazım 

şekilleriyle nazmedilen, konusu Allah’a yakarış olan şiir türüdür (Koçin, 

1998: 2). Kulun her türlü sanat endişesini bir tarafa bırakarak doğrudan ve 

samimiyetle Allah’a yönelmesinin bir gereği olan münacatlarda duygulu ve 

rikkatli bir üslup ortaya çıkmıştır. Allah’a sığınma ve her şeyi ondan isteme 

duygusuyla hemen her şair bu türde eser vermiş, bu sebeple müstakil münacat 

mecmuaları terkip edilecek kadar çok şiir yazılmıştır (Macit, 2006: 564). 

Seyfeddin de sade ve samimi bir dille münacatını dile getirmiş, Allah’a 

vuslatı arzulamış, Allah’tan firakın başına neler getirdiğini ifade etmiştir.  

Risaledeki ikinci şiir bir elifnâmedir. Elifnâme, Osmanlı 

Türkçesindeki otuz üç harfin değişik konularda, değişik şekillerle, genellikle 

mısra başlarındaki harflerin alt alta alfabetik sıra ile beyitler hâlinde yazılarak 

devam etmesi neticesinde oluşan manzum eserlerdir (Güzel, 2006: 634). 

                                                             
Muhammed adında bir oğlu ve Fatma Aliye adında bir kızı dünyaya gelmiştir. Fazıl bir zât 
olan İsmail Hakkı Efendi H.1282/M. 1865 senesinde Kayseri'de, Kayseri Dergâhı’nda şeyhlik 
yaptığı sırada vefat etmiştir. Halifelerinden Hocazâde Şeyh Ahmed Kâmil Efendi, Silivri 

Müftüsü Gürcü Osman Efendi'nin oğludur. İsmail Hakkı Evliyâzâde için Edirnekapısı 
dâhilinde Keçeçi Piri Mahallesi’nde Tekke Sokağı’nda bir tekke yaptırmış ve Nakşibendi 
eğitimi vermiştir (Baki, 2020; Güler, 2010: 307-310).  
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Seyfeddin, tasavvufi elifnâmesinde harfleri mısra başlarında sayar. Şair bu 

elifnâmesinde özellikle murabbanın tekrar mısralarında şeyhi İsmail 

Hakkı’yı metheder. 

Seyfeddin “dönmezem” redifli 10 beyitlik kasidesinde Hz. 

Muhammet’ten başlayıp son imam Mehdî’ye kadar 12 imamı kısaca 

metheder. Daha sonra ise şiir risalesinin esasını oluşturan Şeyh İsmail Hakkı 

methiyelerine geçer. Methiyelere baktığımızda şair, şeyhine duyduğu aşk ve 

sevgiyi abartılı bir dille teşbih ve mecazları kullanarak dile getirir. Bu 

övgülerde telmih ve özdeşleştirmeleri de görürüz. Aşağıda şairin şeyhini 

övmek için kullandığı kalıp ifade, sıfatlar veya methiye terkiplerinden 

bazıları verilmiştir:    

-Bâb-ı miftâh-ı füyûzât-ı cihân 

-Câzib-i hayr-ı turuk 

-Enîs-i zümre-i bîgâne 

-Evliyâlar serveri 

-Feyz-bahş-ı râyegân 

-Gavs-ı a’zam 

-Gülşen-i bâğ-ı dil-i ‘uşşâk-ı cân 

-Mahrem-i ebrâr 

-Mazhar-ı sırr-ı ehad 

-Mihr-i Kütâhî 

-On iki imam vekîli 

-Reh-nümâ-yı asfiyâ 

-Sâhib-i keşf-i kerâmet 

-Şârih-i mecmû’a-i ‘irfân 

-Vâkıf-ı sırr-ı hakîkat 

-Zübde-i ‘uşşâk 

Son olarak “Tercüme-i Ahvâl” ifadesinin bulunduğu şiirlerde şair 

kendi hayatı ve içinde bulunduğu hâl ile ilgili bilgiler verir. Bu şiirlerde 

Bosnalı olduğu, Bosna’dan gelip şeyhine intisap ettiği, şeyhinin irşad için 

Kütahya’dan Kayseri’ye gittiği, gurbet acısı, şeyhinden ayrılıktan duyduğu 

üzüntüler, dünyevi işleri bırakması, fakirlik, yalnızlık ile ilgili bilgi verir. 
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2.  METİN 

-1- 

Güfte-i Fakîrü’d-dâî İlâ Rahmeti Rabbihi’l-bârî Seyfullâhü’l-‘âlî 

E’ş-şehîr-i Bosna-Sarâyî 

Münâcât 

Mefâ’îlün/ Mefâ’îlün  

İlâhî nâr-ı hicrünle 

Ciger büryân olur sensiz 

Firâkunla bu dil-hâne 

Yanar külhân olur sensiz 

Diler mi bâgı bostânı 

Güle ‘âşık olan bülbül 

Sarây-ı cennet-i Firdevs 

Bana zindân olur sensiz 

Cemâlüne olan ‘âşık 

Yolunda cân viren sâdık 

Visâlüne irişmezse 

İşi efgân olur sensiz 

Libâsı zîneti neyler 

Ricâsı vasl olan derviş 

‘Abâyı tâcı dervişler  

Atar ‘uryân olur sensiz 

Eger olmaz ise vuslat 

Müyesser Seyfîye yâ Rab 

Akar bu yaş ile kanum 

Taşar tûfân olur sensiz 
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-2- 

Mukatta’ât-ı Hurûfât-ı Der-‘Âşık Seyfeddîn 

Fâ’ilâtün/Fâ’ilün 

Elif Allâhun adı 

Be eyledi bünyâdı 

Te terahhum eyledi 

Nakşıbendî sultânı yeri cennet-mekânı 

Se sevâbı bulmışdur 

Cim cemâli görmişdür 

Ha hayâtı içmişdür 

Nakşıbendî sultânı dâru’s-selâm-mekânı 

Ha Hudâya yakındur 

Dal delâlet kapudur 

Zel zünûbun şâfidür 

Nakşıbendî sultânı Firdevs-i cennet-mekânı 

Râ riyâzet sendedür 

Ze zamânun kutbıdur 

Sîn Seyfînün pîridür 

Nakşıbendî sultânı dâru’s-selâm-mekânı 

Şın şefâ’at şâhıdur 

Sad safâya lâyıkdur 

Dad za’ifler yâridür 

Nakşıbendî sultânı Firdevs-i cennet-mekânı 

Tı tarîkat pîridür 

Zı dalâlet ‘ârıdur 

‘Ayn ‘ilmün adıdır 

Nakşıbendî sultânı dâru’s-selâm-mekânı 

Gayn gaffâr sevgüli 

Fe fenânun bülbüli 

Kaf kıyâmet sünbüli 

Nakşıbendî sultânı yeri cennet-mekânı 
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Kef kerâmet sâhibdür 

Lam latîfün yâridür 

Mim Muhammed ismidür 

Nakşıbendî sultânı Firdevs-i cennet-mekânı 

Nun Nakşîdür mahlası 

Vav vilâyet vâlisi 

He hümâyûn kapusı 

Nakşıbendî sultânı dâru’s-selâm-mekânı 

Lam elif elifün tevhîdidür 

Ye elifün hatmidür 

Bosnavînün sözidür 

Nakşıbendî sultânı Firdevs-i cennet-mekânı 

-3- 

Medhiyye-i İmâmân Der-‘Âşık Seyfeddîn 

Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün 

Gel berü ey kavm-i a’dâ ben Hudâdan dönmezem 

Çün şehâdet eylemişüm Mustafâdan dönmezem 

Bu vücûdum sad-hezârân pâre pâre kılsalar 

Men gulâmem hânedân-ı Murtazâdan dönmezem 

Zehrini nûş eyleyüp virdüm Hasan râhına baş 

Hôş Hüseynîyem Hüseyn-i Kerbelâdan dönmezem 

Şâh-ı Zeyne’l-âbidîn Bâkır hakkıçün zâhidân 

Sînemi kalkan idindüm her belâdan dönmezem 

Men garîbem hem fakîrem merhamet kıl sen bana 

Çünki pîrüm Hâcı Bekdâş Veysü’d-dînden dönmezem 

Çün bana keşf eyledi Ca’fer ene’l-hak sırrını 

Mûsâ-yi Kâzım ‘alâ Musâ Rızâdan dönmezem 

Tâ tebâhîden tâgî urdum binâ-yı cismüme 

Şol sebebden hâkisârum reh-nümâdan dönmezem 
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Sâkini çün Nakî-yi dil mülkünün sultânıdur 

‘Askerî vü Mehdî-yi sâhib-livâdan dönmezem 

Hâricîler zümresinden çün teberrî kılmışum 

Âl-i evlâddan bugün medh ü senâdan dönmezem 

Hâcı Bekdâş-ı Velînün kemteridür Bosnevî  

Cümle varum Haydarundur ol velîden dönmezem 

 

-4- 

Güfte-i Seyfeddîn-i Bosnavî Der-sitâyiş-i Şeyh İsmâ’îl Hakkî El-

Kütâhî Himmeti Hâzır Olsun Medhiyye-i Mürşid 

Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün 

Hâk-i pâk-i evliyâdur hazret-i mürşidimüz 

Reh-nümâ-yı asfiyâdur hazret-i mürşidimüz 

Gavs-i a’zam tâcdâr-ı evliyâdur ol velî 

Kim benâm-ı evliyâdur çün şehâ mürşidimüz 

Tal’atı mihr-i reşâdet dü-sa’âdet nûrıdır 

Sendedür işrâk iden hâk-ı dili nevrûzumuz 

Bârekellâh reşk ider eflâk-ı tab’-ı sabrına 

Olsa da Eyyûb sen tek dir eyâ mürşidimüz 

Zü’l-celâlün beytidür sadr-ı latîfi şâh-ı men 

Ya’nî ol mihr-i Kütâhî hazret-i mürşidimüz 

Mihr-i dil âfâk-ı serv-i ser-bülendi ‘ârifân 

Çün sadîk-i Hazret-i Sıddîkdur mürşidimüz  

Gül ruhı rengîn-i ruhsârı riyâz-ı ‘adnıdur 

İrmesün bâd-ı gam-ı dehrün sana mürşidimüz 

‘Adlidür Fârûk-veş hükmi Süleymân-ı zamân 

İnse cinne hâkim olmış hazret-i mürşidimüz 
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Şere-i nefs-i emmâre vü şeytândan bulmış rehâ 

Vâsıl-ı ser-menzil-i haffâzıdur mürşidimüz 

Senden evvel gelmemiş geldiyse zü’n-nûreyndür 

‘İlm içinde ‘ârif-i ‘irfânıdur mürşidimüz 

Çün ihsân-ı sehâvet sendedür ey cân-ı men 

Çün tarîkat sâhibidür hazret-i mürşidimüz 

Râh-ı şer’-i Ahmedîde istikâmet sendedür 

Vâkıf-ı sırr-ı hakîkat hazret-i mürşidimüz 

Nice yüz bin ‘âşıkân bekler kapunda rûz şeb 

Feyz-bahş-ı râyegândur hazret-i mürşidimüz 

Ekl-i şürbin ol kadar taklîl idüp misl-i melek 

On iki pîrân vekîli hazret-i mürşidimüz  

Cân-ı dilden eyledüm tasdîk seni Hakkî şehâ 

Hâme ‘âcizdür senün medhünde ey mürşidimüz 

Halvetînün ser-firâzı reh-nümâsı sen belî 

Seyyid Yahyâ seni itdi vekîl mürşidimüz 

Pîr-i sânî Şeyh Şa’bân pîr-i sâlisdür bu cân 

Hakkî-i hak-pesenddür ol hazret-i mürşidimüz 

Nakşıbendî hem Rufâ’î belki Mevlânâ misâl 

Mâsivâyı terk kılmış hazret-i mürşidimüz 

Hazret-i Mevlânâ anı kılmış ezelden pür-kemâl 

Fâ’ik olmış bu sıfatla hazret-i mürşidimüz 

Bâtın u hem zâhiri kılmış ana teshîr Hak 

Hamdülillâh mahrem-i ebrârdur mürşidimüz 

Nesl-i pâk-i evliyâsın şübhemüz yokdur sana 

Çün mürîdân dest-gîri hazret-i mürşidimüz 

Zevk-i şevk-i cennet-i gılmânı terk itmişdür ol 

Mazhar-ı sırr-ı ehad muhtârıdur mürşidimüz 

Hazret-i rabbü’l-enâm irşâda me’mûr eylemiş 

Görinür destinde verd-i Ahmedî mürşidimüz 
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‘Arş kürs seyrânını seyr eyleyüp seyr itdirür 

Zü’l-celâlün ‘aşkıle devvârdur mürşidimüz 

Zâhir oldı çok kerâmet ehl-i ‘irfân gördiler 

İtdiler tertîb-i dîvân şehvârdur mürşidimüz 

Mürşidân-ı dehrde olmışdur be-nâm 

‘Aşkı hubbı anlamış ‘uşşâkdur mürşidimüz 

Çün kemâl-i pâkine oldur delîlüm bî-gümân 

Çeşm-i hussâd-ı zamân görmez güzel mürşidimüz 

Oldılar cümle Hudânun serserî ‘âşıkları 

Kim enîs-i zümre-i bî-gânedür mürşidimüz 

Seni tasdîk itmedükçe nefse bulmazlar zafer 

Kim ki ikrâr eylemiş bulmış kerem mürşidimüz 

Çünki esmâ-yı sıfâtun Hakkî olmış mazharı  

Cân viren cânı ebed bulsun sana mürşidimüz 

Bâb-ı lutfından gedâlık hizmetini bulmışuz 

Seyfî kılmış tâ ezel cânın fedâ mürşidimüz 

 

-5- 

Evvel Müseddes Der-‘Âşık Seyfeddîn-i Bosnevî 

Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün 

Ol mübârek dîdeler dökmekdedür kanlu sular 

Rûy-ı gam-gînin gören göz görse ger güller solar 

Cism-i pâk-i ‘anberi müşk-i feşânından tolar 

Vâdî-i ‘aşkında cevelân itmede hep âhûlar 

Bâb-ı miftâh-ı füyûzât-ı cihân mürşidimüz 

Gülşen-i bâg-ı dil-i ‘uşşâk-ı cân mürşidimüz 

Mûtû kable en-temûtü mazhar-ı esrârıdur  

Hem geçürmiş haşri neşri zümre-i ebrârıdur 

Hıl’at-ı tâc-ı şerî’at anda Edhem varıdur 

Hem meşîhat hem tarîkat hem hakîkat kârıdır 

Bâb-ı miftâh-ı füyûzât-ı cihân mürşidimüz 

Gülşen-i bâg-ı dil-i ‘uşşâk-ı cân mürşidimüz 
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Şârih-i mecmû’a-i ‘irfândur ol ‘âlî-şân 

Kim Hudâ ihsân-ı lutfın kılmış ana râyegân 

Çün kemâlât-ı hüveydâ sanmanız anı nihân 

Lutfına ihsânına budur delîlüm her zamân 

Bâb-ı miftâh-ı füyûzât-ı cihân mürşidimüz 

Gülşen-i bâg-ı dil-i ‘uşşâk-ı cân mürşidimüz 

Dergeh-i irşâdınuzdur bâb-ı dil-cû dehrde 

Tal’at-ı rûy-ı zükâ berk-âveridür mihrde 

Nîl-gûn itmiş mübârek çeşm-i lutfın nehrde 

Tohm-i ‘irfân-ı ma’ârif gülsitânı behrde 

Bâb-ı miftâh-ı füyûzât-ı cihân mürşidimüz 

Gülşen-i bâg-ı dil-i ‘uşşâk-ı cân mürşidimüz  

Matlûba tâlib mürîde mürşid-i âgâhdur 

Cân u dil kurbân olur yolında ‘âlî-câhdur 

Câzib-i hayr-ı turukdur sâhib-i dergâhdur 

‘Ârife Tûbâ-misâl ‘âlimlere dil-hâhdur 

Bâb-ı miftâh-ı füyûzât-ı cihân mürşidimüz 

Gülşen-i bâg-ı dil-i ‘uşşâk-ı cân mürşidimüz 

Cümle ta’lîmâtını men nüsha-i cân kılmışam 

Sâhib-i keşf-i kerâmet oldugın çün bilmişem 

Jeng-i ekdâr-ı gumûm-ı kalbi e’l-hak silmişem 

Her zamân yanındayum gerçi huzûrdan kalmışam 

Bâb-ı miftâh-ı füyûzât-ı cihân mürşidimüz 

Gülşen-i bâg-ı dil-i ‘uşşâk-ı cân mürşidimüz 

 

Medhiyye-i Râbıta-i Dervîş Seyfeddîn 

Ravza-i pâk-i resûl menba’-ı feyz-i Hudâ 

Himmet-i pîr-i ‘azîz olmış bu câha reh-nümâ 

Feyz-i Rabbânîde mürşiddür viren câna ziyâ 

Bu sıyâk üzre giden dervişler bulmış rehâ 

Bâb-ı miftâh-ı füyûzât-ı cihân mürşidimüz 

Gülşen-i bâg-ı dil-i ‘uşşâk-ı cân mürşidimüz 

Defterine Seyfî ger kayd itse bir kem bahtı o 

İstemez gayrı cihân içre ne tâc u tahtı o 

‘İlm ü ‘irfân edîbâne olur dil sahtı o 
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İrgürür nûr-ı tecellî fevk hem mâ-tahtı o 

Bâb-ı miftâh-ı füyûzât-ı cihân mürşidimüz 

Gülşen-i bâg-ı dil-i ‘uşşâk-ı cân mürşidimüz 

-6- 

Müseddes-i Sânî Der-‘Âşık Seyfeddîn 

Mef’ûlü/Mefâ’îlü/Mefâ’îlü/Fe’ûlün 

Bir gün ki anun nûrıyla nûr-ı dil açılmış 

Ya ehl-i dile himmet-i reyhânı saçılmış 

Câm-ı mey-i ‘aşk-ı ezelî anda kapılmış 

Dil mest-i harâb hedefi câma satılmış 

Eyvâh n’idem hüzn-i gamumdan ola âgâh 

Ol pîr-i ‘azîzüm sora bu hâlümi nâgâh 

Cânâ sana irmekle hidâyetlere irdüm 

Bu rıf’atla bir nice devletlere irdüm 

Dil nakdini ol mihr-i reşâdetlere virdüm 

Hep varumı yagma idüp ‘iffetlere virdüm 

Eyvâh n’idem hüzn-i gamumdan ola âgâh 

Ol pîr-i ‘azîzüm sora bu hâlümi nâgâh  

Ey nûr-ı tecellî meh ü hurşîd-i cihânsun 

Üftâdelerün melce’i çün hırz-ı emânsun 

Hem server-i serv-i ser-âmâde-i cânsun 

Bu âh u enînüm tuyan âteşlere yansun 

Eyvâh n’idem hüzn-i gamumdan ola âgâh 

Ol pîr-i ‘azîzüm sora bu hâlümi nâgâh  

Mehdîyem “nasrum mina’llâh” buyurdı pîrimüz 

Himmet-i pîrânesin bize tuyurdı pîrimüz 

Teşne diller zümresin böyle tuyurdı pîrimüz 

Ol yanık sandılar münkir uyurdı pîrimüz 

Eyvâh n’idem hüzn-i gamumdan ola âgâh 

Ol pîr-i ‘azîzüm sora bu hâlümi nâgâh  

Kulluk ile giceler subha kadar bî-dârdur 

Yolda kalmışlar mu’îni menfûr-ı agyârdur 

Nâ’il-i matlûb iden her dervişi ol yârdur 

Tâ ezelden cümleye maksûd olan hüşyârdur 
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Eyvâh n’idem hüzn-i gamumdan ola âgâh 

Ol pîr-i ‘azîzüm sora bu hâlümi nâgâh  

Baglu esbâb-ı hidâyet halka-i ebvânına 

Hak selâmetler vire ol âline ahbâbına 

Feyz-bahş olmakdur likin ider erbâbına 

Bin selâm olsun anun evlâdına ashâbına 

Eyvâh n’idem hüzn-i gamumdan ola âgâh 

Ol pîr-i ‘azîzüm sora bu hâlümi nâgâh  

Rûz u şeb ârzû ider gönlüm cemâli ebhetün 

Dâmen-i pâkinle çün bulsam zülâl-i vuslatun 

Çün melâl-i hasretünden bulmuşam ‘aşk-ı devletün 

Anlamaz agyârlar Seyfî muhabbet ‘illetün 

Eyvâh n’idem hüzn-i gamumdan ola âgâh 

Ol pîr-i ‘azîzüm sora bu hâlümi nâgâh  

-7- 

Müseddes-i Sâlis Der-‘Âşık Seyfeddîn-i Bosnavî Medhiyye-i İsm-

i Şeyh İsmâ’il Hakkî 

Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün 

Cânımun cânân men ey Hazret-i Hakkî Velî 

Derdimün dermânısun ey Hazret-i Hakkî Velî 

Dil visâl ister sana ey evliyâlar serveri 

Gerçi cismüm dûr ise birlikdedür dil dâveri 

Aglamakdan gözlerümden kan akar 

Nâr-ı fürkat sûz-ı hasretler yakar 

Kayseri şehrine me’mûr olup irşâda ol 

Memleket halkı anı bin cân ile itdi kabûl 

Böyledür hükmi ezel ‘âlemde çün de’b-i usûl 

N’ola dünyâda ola cânum sana bula vüsûl 

Aglamakdan gözlerümden kan akar 

Nâr-ı fürkat sûz-ı hasretler yakar 

Mâ-hasal ‘ilm ile ‘âmildür sadâkat-pîşedür 

Zübde-i ‘uşşâkdur cûd u sehâ-endîşedür 

Sâde-dildür sâliki ol pîri sâhib-rîşedür 

Hak ile hak olmış ol mihr ü şehi dil hîşedür 



Türkistan’dan Balkanlara Türk Sufizmi 

 757 

Aglamakdan gözlerümden kan akar 

Nâr-ı fürkat sûz-ı hasretler yakar 

Yüzüm kara işüm pejmürde ey ehl-i mürüvvet 

Kapunda bulmışum feyz-i sa’âdetle hidâyet 

Kusûrum var ise de ‘afva mufavvaddur nihâyet 

Mürîdün Seyfî aglar isteyüp her dem ‘inâyet 

Aglamakdan gözlerümden kan akar 

Nâr-ı fürkat sûz-ı hasretler yakar 

 

Tercüme-i Ahvâl 

Gelüp Bosna diyârından irişdüm zât-ı pâkine 

Cihânun devletin buldum koşdum zât-ı pâkine 

Nasıl gurbet çekem çünki ilişdüm hâk-i pâkine 

Bulup hakkı nihâyetde karışdum hâk-i pâkine 

Aglamakdan gözlerümden kan akar 

Nâr-ı fürkat sûz-ı hasretler yakar 

 

-8- 

Tercüme-i Ahvâl Der-‘Âşık Seyfeddîn 

Mefâ’îlün/Mefâ’îlün 

Fâ’ilâtün/Fâ’ilâtün 

Ne dervîşem tarîkında 

Ne taht u tâc-ı devletde 

Benim neslüm müşîr iken 

Sefîl oldum bu gurbette 

Nice yüz bin dilüm olsa 

Şükür itsem bu rıf’atda 

Her ki bildi Şeyhini 

Dârında yâ hû şeyh ola 

Dahl iderse böyle râhı 

Kör ola vü hem zîr ola 
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-9- 

Sultânü’l-‘Âşıkîn Mürşidinâ ü Sebeb-i Hidâyetinâ Bursa’dan 

Menfiyyen Kayseri Cânibine Dâ’ir Mediyye-i Der-‘Âşık Seyfeddîn  

Fâ’ilâtün/Fâ’ilâtün/Fâ’ilâtün/Fâ’ilün 

‘Îd-i adhâ beş gün evvel Bursa’dan kıldı sefer 

Bu nedâmetle enînüm gûş iden kılsun hazer 

İftirâk-ı Hazret-i Pîri ne muhrik nârdur 

Sûzişi eflâke ger irse irür andan keder 

Nûr-i mihr ile münevver oldı ol dem Kayseri 

Hikmet-i Hakdan su’âl olmaz budur cânâ kader 

Gerçi kim renc-i dili üftâde-i bî-gâneler 

Artırur illetlerin gayrı irüp andan zarar 

Bu tesellî-i tecellî emrini yâd eylesün 

Bir mühim ‘illetdür olmaz sarf kılsan sîm ü zer 

Böyle bir sâhib-i kemâli hûr ider dehr-i denî 

Tab’-ı gerdûn-ı felek böyle gelür böyle gider 

Dil-i hazîni Bosnevî bu derdden bulmaz rehâ 

Nûş idem câm-ı ecel dârû bulam andan meger 

 

-10- 

Memleket Medhiyyesi ve Tercüme-i Ahvâl Derviş ‘Âşık 

Seyfeddîn-i Bosnavî 

Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün 

Seyfiyâ bahr-i meveddet dâ’imâ senden zuhûr 

Şîve-i ‘aşk ile her dem âh u efgânun zuhûr  

Çalkanup bahr-i hevesde olmışam mâ-i tahûr 

Dergeh-i Seyfî vilâyetdür sarâydur meskenüm 

 

Velehû Eydan 

Gel ferâgat eylegil sen olma gavvâs-ı garîk 

Bahr-i ‘aşkun mevci çokdur hem dahı ka’rı ‘amîk 

Gel fedâ-yı cân u baş kıl yâr âh ol bir ‘akîk 

Dergeh-i Seyfî vilâyetdür sarâydur meskenüm 
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Velehû Eydan 

Olmışam berzâh-ı bahrün düşmişem İslambul’a 

Ekseriyâ mesken oldı feth-i Muhammed der-mukâbil Tophâne 

İki bahrün biri ‘aşkun biri fakrun birbiriyle dagdaga 

Dergeh-i Seyfî vilâyetdür sarâydur meskenüm 

 

Velehû Eydan 

Evvelâ bahr-i siyâh ben bahr-i ‘aşkun dir idüm 

Şimdi oldı Akdeniz ben ‘aşk-ı bahre talmışum 

Nakşibendî pîrüm olmış Hazret-i Şa’bân Velî 

Dergeh-i Seyfî vilâyetdür sarâydur meskenüm 

 

-11- 

Der-beyân-ı Ebyât-ı Der-‘Âşık Seyfeddîn 

Mefâ’îlün/Mefâ’îlün 

Gönül imdi tahammül kıl 

Benüm hasret tecellîmdür 

Mukadder tâ ezel sevdâ 

Benüm fürkat tecellîmdür 

Teşekkî itme bir ferdâ 

Şol ahvâl-i yamanımdan 

Amân sabr it bu hicrâna 

Çekem zahmet tecellîmdür 

Sabâvetden berü gurbet 

Diyârumda esîr oldı 

Benüm mürşid Kütâhîden 

Bana enseb tecellîmdür 

Benüm “nahnü kasemnâ”da 

Tagıtmış dânemi Mevlâ 

“İlâ hükmi” Hüdâ böyle 

Gezem gurbet tecellîmdür 
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Cihân-ı ‘âlemi gezdüm 

‘Abâyı tâc ile giydüm 

Benüm aslum müşîr iken 

Fakîr olmak tecellîmdür 

Bana Ferhâd ile Mecnûn 

Bu hasretde misâl olmaz 

Sarây-ı derd ü gam Seyfî 

Benüm zillet tecellîmdür 

Bin bir ismün hürmetiçün yagını  

Magfiret kıl bu kulunı Bosnavî 

Temmetü’r-Risâle 

Sene 1281 (1864-1865) 

Ramazan 27  

SONUÇ  

Bosnalı Seyfeddin XIX. yüzyıl mutasavvıf şairlerdendir. Memleketi 

Bosna’dan Anadolu’ya gelmiş ve Nakşibendî şeyhi Kütahyalı Şeyh İsmail 

Hakkı Evliyâzâde’ye intisap etmiştir. Bosnalı Seyfeddin’in bir yönü da şair 

olmasıdır. Eserindeki bilgilere göre Seyfeddin 1281 (1864/65) yılının 

Ramazan ayında şiirlerini topladığı bir risale tertip etmiştir. 17 varaklık bu 

risale İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Kitaplığı K. 443 numarada 

kayıtlıdır. Söz konusu risalede kaside, murabba ve müseddes nazım 

şekillerinde şiirler bulunmaktadır. Muhteva olarak baktığımızda risale; 

münacat, elifnâme, on iki imam methiyesi yanında esas olarak Şeyh İsmail 

Hakkı Evliyâzâde övgülerinden oluşmaktadır. Bunların yanında şairin 

hayatına ve içinde bulunduğu hâle ait bilgileri ihtiva eden beyitler, bendler 

ve şiirler de bulunmaktadır. Bu yazı ile daha önce üzerine çalışma 

yapılmamış bir şiir risalesi şekil ve muhteva olarak tanıtılmış ve şiirlerin 

metni alanın istifadesine sunulmuştur.  
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SUFİLERİN KADIN VE EVLİLİK KONUSUNA 

YAKLAŞIMLARI ÜZERİNE BAZI MÜLÂHAZALAR 

Ömer YILMAZ  

1. GİRİŞ

Hepimiz kadın ve erkekten oluşan insanlık âleminin ayrılmaz birer 

parçasıyız. İçinde yaşadığımız sosyo-kültürel çevre, pederşahi yapılar, dini 

ve ekonomik durumlar gibi pek çok koşullar zihniyet dünyamızı, algı ve 

anlayışımızı şekillendirmektedir. Dolaysıyla kadın ve erkek algımızın 

oluşmasında burada söz konusu edilen parametreler etkin bir rol 

üstlenmektedir.  

Çalışmamızın aslını oluşturan kadın fenomeni, her zaman ve her 

dönemde güncelliğini muhafaza etmektedir. Biz bu çalışmada, kadın ve 

evlenme meselesini daha çok dinin farklı boyutundan olaylara bakmayı gaye 

edinmiş, insan-tanrı-âlem ilişkisinde değişik bir bakış açısı sergilemiş 

tasavvuf disiplini çerçevesinden değerlendirmeye gayret edeceğiz. Bu 

hususta olumlu/olumsuz ileri sürülen farklı düşünceleri dile getirmeye 

çalışacağız. Ancak konunun daha iyi anlaşılabilmesi için İslam’ın iki temel 

kaynağı Kur’ân ve hadislerde kadın ve evliliğe bakış açısına da kısaca temas 

edeceğiz.  

Tasavvuf bağlamında kadın ve evlilik konusunu değerlendirirken, 

sûfilerin bu hususa bakış açılarında farklı bir duruş sergilendiğini, tek tip bir 

söylemde bulunulmadığını öncelikle ifade etmemiz gerekir. Ancak genel 

tasavvuf ve tarikat tarihi açısından konuya yaklaşıldığında, az da olsa kadın 

ve evlilik aleyhinde, ama çoğu kere lehinde bir duruş sergilendiği 

söylenebilir.  

 Prof.Dr., Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Tasavvuf Anabilim 

Dalı, omryilmaz64@gmail.com. 
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Tasavvufa daha geniş anlamda İslam’a hem geçmişte hem 

günümüzde dıştan bazen de içten yöneltilen eleştiri konularından biri kadına 

verilen değer/değersizliktir. Bu bağlamda “İslam ve Kadın” konusu hangi 

çerçevede ele alınırsa alınsın, sorunlu bir alan olarak karşımızda durmaktadır. 

Özellikle kadının şahitliği, çok eşlilik, iffet, darp edilme, çalışma izni, kocaya 

itaat, miras hukuku, cehennem ehlinin çoğunun kadınlardan olduğu, kadının 

uğursuzluğu ve riyaseti gibi senet ve metin açısından çoğu zaman zayıf 

görülen bazen de sahih hadis külliyatında yer alan otuz bin hadisten 

muhtemel genel toplamı çok fazla olmayan anlayışlar bu bağlamda ele 

alınmaktadır. İşin gerçeğine bakıldığında konu asırlar sonra her tür 

demokratik ilerleme ve insan hak ve hürriyetlerinin geliştiği çağımızda dahi 

sorunsallığını korumakta ve tartışılmaya devam etmektedir. Ülkemizin 

öncülüğünü yaptığı daha sonra aşırı toplumsal tepki nedeniyle ayrılmak 

zorunda kalınan “İstanbul Sözleşmesi” bu meyanda en dikkat çeken 

örneklerden biridir. 

Din/Tasavvuf ve tarikat tarihi ve kültürü içinde konuya bütüncül 

yaklaşıldığında her şeyden önce mesele bir “cinsiyet” meselesi değil bir 

“insan” meselesidir. Eğer kadın dinde, toplumda, hayatın her alanında hak 

ettiği yeri bulamamış ise bu dinden/tasavvuftan değil onu algılayan, 

anlayan/yorumlayan ve yaşayan mensup ve müntesiplerinden 

kaynaklanmaktadır. Buna dair en dikkat çekici örneklerden biri daha asr-ı 

saadetin hemen akabinde vuku bulmuştur. Abdullah b. Ömer bir gün Hz. 

Peygamber’in “Kadınların camiye gelmelerine engel olmayın” sözünü 

nakletmiş, bu zatın oğlu Bilal “Vallâhi onları engelleriz” diye ayağa kalkıp 

yemin etmiş ve babasına karşı çıkmıştır. Hz. Peygamber’e bu denli yakın bir 

ailenin ferdi dahi kadının fitne çıkaracağı endişesiyle onun camiye gitmesine 

izin verilmeyeceğini söyleyebilmiş ve babasıyla bu konuda ciddi bir 

münakaşaya girmiştir (Müslim, “Salat”, 135). Abdullah b. Ömer bu gerçeği 

“Biz Hz. Peygamber zamanında hakkımızda vahiy iner de azarlanırız 

korkusuyla kadınlarımıza karşı kötü söz söylemez ve istediğimiz gibi 

davranamazdık. Ne zaman ki, Hz. Peygamber vefat etti, işte o zaman ağır 

konuşmaya ve rahatça dilediğimizi yapmaya başladık” (Buhârî, “Nikah”, 81) 

sözüyle tescil etmektedir. Bununla birlikte bir diğer gerçek, Doğu/İslam 

toplumlarında ataerkil bir aile yapısının mevcudiyeti, ekonomik ve kültürel 

kodlar, âyet ve hadislerin erkek egemen kişilerce yorumu gibi pek çok etken 

kadına karşı bu olumsuz imajın teşekkülünde önemli rol oynamaktadır. 

Çağdaş ilim adamlarından Süleyman Uludağ, “Kadının haklarını ve sosyal 
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hayattaki hareket alanını kısıtlayan fıkıh kitaplarından çok, gelenekler, 

töreler ve doğu zihniyetidir. İslam’la ilgisi bulunmayan, çoğu zaman da 

İslam’a ters düşen bu tür örf-adetler dini bir renge, İslami bir kılıfa sokularak 

sunulmakta” (Uludağ, 2009: 10) tespitinde bulunmaktadır. Konunun daha 

rahat anlaşılabilmesi adına önce İslam’ın temel kaynağı Kur’ân, daha sonra 

hadislerde kadın meselesine nasıl yaklaşıldığına dair kısa malumat 

verilecektir.  

2.  Kur’ân-ı  Kerim’de Kadın Portresi  

Kur’ân-ı Kerim’e göre, insan olmaları hasebiyle ontolojik bakımdan 

kadın ve erkek eşit görülmüş ve mutlu bir yaşam sürmeleri için aynı cinsten 

çiftler olarak yaratılmıştır (Nisa, 4/1). Kitap, dini sorumluluk, kulluk, ibadet, 

ceza ve mükafat bağlamında kadın ile erkek arasında herhangi bir farkın 

olmadığını söyler (Al-i İmran, 3/195; Tevbe, 9/71). Kur’ân’da “İnsan” adında 

müstakil bir sûre, keza “Nisa” (Kadınlar Sûresi) adını taşıyan bağımsız bir 

bölüm ile “Meryem” adıyla bir başka sûre vardır. Mücadele Sûresi’nin 

indiriliş nedeni de (esbâb-ı nüzul) bir kadının kocasından şikâyeti üzerinedir. 

Bu sûrelerin bizzat varlığı dahi muhatap kılınma açısından kadına gösterilen 

değeri izhar etmektedir. 

Kur’ân, psikolojik açıdan kadın ve erkeği aynı ruha sahip, insani 

mahiyet ve cevher itibariyle bir görür. Her ne kadar Allah Kitap’ta, “Ey iman 

edenler” şeklinde “eril” bir kalıp kullansa da bu kullanım kadın cinsinin 

dışlandığı anlamına gelmez. Çünkü bu kullanım Kitap’ın indirildiği Arap 

dilinin genel bir özelliğidir. Yoksa eril siga kullanımı erkeğin faziletine 

değinen bir husus değildir (Tegabün, 84/48; Bakara, 2/43; Al-i İmran, 3/132). 

Bu argümanı teyit eden bir diğer önemli örnek Bakara Sûresi içinde yer 

almıştır. Allah ilk hitabı ve ilk yasağında “İkiniz de şu ağaca yaklaşmayın” 

diyerek hem erkeği hem kadını birlikte muhatap almıştır (Bakara, 2/35). 

Buradan hareketle, her iki cins aynı atanın çocukları olarak birbirlerini 

tamamlayan bütünün ayrılmaz birer parçaları olarak görülmektedir. Nitekim 

bir ayet bu durumu, “Kadın erkek için, erkek de kadın için birer elbisedir.” 

(Bakara, 2/187) diyerek daha net bir biçimde betimlemektedir. Söz konusu 

bu ayet aynı zamanda, biri diğerinin “öbür beni” olduğu anlamına 

gelmektedir. Bununla birlikte Ahzab Sûresi 35. ayette kadınlarla erkekler 

ayrı ayrı zikredilmekte, burada belirtilen on kadar özellikte her ikisinin ortak 

olduklarına vurgu yapılmaktadır. 
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İslam’ın kadına verdiği değeri daha iyi analiz edebilmek için hiç 

şüphesiz onun indirildiği toplum ve çağdaki kadının konumunu iyi bilmek 

gerekir. Aksi halde sağlıklı bir değerlendirme yapma olanağı yoktur. 

Bilindiği gibi Kur’ân’ın indirildiği çağdaki Arap cahiliye toplumunda kız 

çocuğu sahibi olmak büyük bir ayıp sayılmaktaydı. Kur’ân, öncelikle kız 

çocuklarının hor görülmesini yasaklamış (Enam, 6/151; İsra, 17/31), kız evlat 

ile erkek evlat arasında hiçbir ayrımın olmadığını ifade etmiştir (Nahl, 16/56-

59). Hatta kadının aynı zamanda bir anne adayı olması hasebiyle ona daha 

fazla değer verilmesi gerektiğini söylemiştir (İsra, 17/23-25).  

Kur’ân, Yahudiliğin ve Hıristiyanlığın aksine cennette ilk günahın 

kadın yüzünden işlendiğine dair bir hükme yer vermez. İncil’in aksine 

cinsellik ile tevarüs eden ilkel günah algısı söz konusu değildir. Cennetteki 

yasak meyve ve insanın düşüşüne değinilen ayette, sorumluluğun tek taraflı 

değil, çift yönlü olduğuna, ikisinin birden şeytan tarafından aldatıldığına, 

ikisinin birden özür dilediğine, ikisinin birden cezalandırılıp yeryüzüne 

indirildiğine değinir. “İkisi dediler ki, Rabbimiz biz kendimize zulmettik, 

eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, mutlaka ziyan edenlerden oluruz.” 

(Bakara, 2/35-36; Araf, 7/19-21). Hatta Kur’ân, bir ayette yalnızca Hz. 

Adem’i eleştirirken (Ta-Ha 20/121), hiçbir ayette tek başına Hz. Havva’yı 

suçlamamıştır.  

İslam’da kadın yaratılış/ontolojik itibariyle erkekle eşit düzlemdedir. 

İlke olarak Allah katında değerlilik, üstünlük ve fazilet cinsiyette değil vasıfta 

aranmalıdır (Hucurat, 49/13). Kur’ân’ın “ahsen-i takvim” ve “eşref-i 

mahluk” olarak yarattığı insan prototipinde kadın-erkek ayrımı yapılmaz. 

Keza Allah yeryüzünde halife yaratacağını söylediğinde (Bakara, 2/30) 

burada bir cinsiyet ayrımına gitmemiş, bununla adeta erkeklik ve dişilikten 

öte kişiliğe vurgu yapmak istemiştir. Nitekim Kitap’ta yer alan Hz. Meryem 

ve Hz. Lut’un karısı gibi kadınlar cinsiyetlerinden dolayı değil 

iman/imansızlıkları açısından övülüp/yerilmiştir. Kimileri tarafından eleştiri 

konusu yapılan “Kavvâm” (Nisa, 4/34) teriminin kadın aleyhinde 

yorumlanmasına, cumhur ulema itiraz etmiş, pek çok müfessir kavvâmı “aile 

reisliği” şeklinde anlamış, bununla erkeğin kadın üzerindeki hâkimiyeti 

değil, hâdimiyeti öne çıkarılmıştır (Çantay, 1984, I: 125; Elmalılı, trz, c. II: 

1348; Komisyon, 2006, II, 58-59). 
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3.  Hadis ve Sünnette Kadının Yeri  

Ana hatlarıyla Kur’ân’ın kadın konusuna yaklaşımı bu minvalde 

seyrederken, İslam’ın ikincil kaynağı Hz. Peygamber’in de kadına bakışı 

Kur’ân’dan farklı değildir. Nitekim bir hadisinde Hz. Peygamber (as): “Bana 

dünyadan üç şey sevdirildi, güzel koku, kadın ve gözümüzün nuru namaz” 

(Nesei, “İşretü’n-Nisa”, 1) diyerek kadınlar konusunda olumlu bir profil 

çizmektedir. Onun hedefi bir sahabiye söylediği gibi kadınların korkusuzca 

dolaşabildikleri bir toplum tevlit etmektir. "Eğer ömrün olur da yaşarsan 

hevdeci içinde bir kadının Hîre’den hareket edip Allah’tan başka hiç 

kimseden korkmadan tâ Ka’be’yi tavaf edeceğini göreceksin" (Buhari, 

“Menakıb”, 25).  

Kadın hakkında bu ve buna mümasil çok sayıda kadını öven hadis 

olsa bile, vakıa olumsuz ifadeler de mevcuttur. Bu olumsuz ifadelerin sayısı 

konusunda ihtilaf vardır. Barlas 70 bin hadisten kadın aleyhinde sadece altı 

hadis bulunduğunu iddia etmekle birlikte (Barlas, 2002: 45), bu sayının başta 

sahih hadis kitapları olmak üzere otuz bini aşan rivayet arasında yüz 

civarında olduğu tahmin edilebilir. Burada önemli olan sayı değil metin, 

muhteva ve bunların İslam Peygamberi’ne aidiyetidir. 

Kadın konusunda en temel argüman, Hz. Peygamber’in Kur’an 

verileriyle ters düşmemesi, uygulamalarıyla çelişmemesidir. Nitekim o 

Mümtehine Sûresi 12. âyette beyan edildiği üzere 621-622 yılları Akabe 

Biatları’nda kendisini Yesrib’de himaye etmeleri konusunda Medinelilerden 

söz almıştır. Ayette söz konusu edilen biatın içeriği kadar tarafları da oldukça 

önemlidir. Kadını kol gücünün zayıflığı ve ömrünü süslenmekle geçiren bir 

varlık şeklinde telakki edip horlayan bir toplumun bu kadar kısa bir sürede 

Hz. Peygamber ve devlet başkanıyla yapılan bir sözleşmenin tarafı olarak 

kabullenebilir hale gelmesi Kur’ân ve Hz. Peygamber’in gerçekleştirdiği bir 

zihniyet inkılabıdır. Bahse konu ayette “mümin kadınlar sana biat etmeye 

geldiklerinde” ifadesi ise kadınları ilk hareketin öznesi yapması açısından 

oldukça manidardır. Hatta bu nedenle İslam tarihinde bu biat “Bey’atü’n-

Nisa” adıyla anılmıştır.  

Hz. Peygamber Veda Haccı’nda hanımları taşıyan develere rehberlik 

eden Habeş asıllı Enceşe’nin okuduğu şiirler karşısında bu zata seslenmiş 

“Enceşe, aman sakin ol kristallere dikkat et” (Buhârî, “Edeb”, 111) diyerek 

onu uyarmış, bununla hem nezaket hem kadınların kırılgan yapılarına dikkat 

çekmiştir. O, kadınları erkeklerle birlikte bir bütünü tamamlayan diğer yarı 
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olarak görmüştür (Ebû Davud, “Taharet”, 94). Peygamber mescidini 

temizleyen kadının öldüğünü kendisine haber vermeyen arkadaşlarına sitem 

etmiş, kabri başında tekrar cenaze namazı kıldırmış ve dua etmiştir (Buhârî, 

“Salat”, 72). Hastalanan kadın sahabileri ziyaret etmiş, davetlerine icabetle 

evlerinde namaz kıldırmıştır (Buhârî, “Salat”, 20). Kendi mabedinin bir 

kapısını sadece bayanlar için ayırmış (Buhârî, “İdeyn”, 15; Ebû Davud, 

“Salat”, 54), haftanın belirli bir gününü onlarla sohbete tahsis etmiştir 

(Buhârî, “İlim”, 36). Yatsı, Cuma ve Bayram Namazı için mescide gelmek 

isteyen hanımlara kocalarının yasak koymasını kabul etmemiş, (Buhârî, 

“Ezan”, 162) “Sizin en hayırlınız hanımlarına karşı en iyi davrananlarınız” 

buyurmuştur (Tirmizi, “Radâ”, 11). Bütün bu veriler ışığında konuya 

yaklaşıldığında âlemlere rahmet olarak gönderilen (Enbiya, 21/107) bir 

Peygamber’in insanları farklı özelliklerinden dolayı dışlama, hor ve hakir 

görme, ötekileştirme gibi bir tavrı olamaz. Halbuki Hz. Peygamber’in 

kendisinden önce gelen Yahudilik ve Hıristiyanlıkta kadının negatif bir imaja 

sahip olduğu bilinmektedir. Nitekim Yahudilikte kadın erkeğin kaburga 

kemiğinden yaratılmış, erkeğe itaatsizlik nedeniyle ağır cezaya uğratılmış, 

kocası onun efendisi olarak nitelendirilmiştir. Kadının görevi çocuk 

doğurmaktan ibarettir. Kadın din görevlisi olamaz, cemaate katılamaz. 

Hıristiyanlıkta da benzer söylemler söz konusudur. Bu dinde şeytanla iş 

birliği yaptığı için kadın ilk günahın asıl sorumlusu olarak görülmektedir. 

Orta çağda Macön Konsili’inde (M. 585) evlilik kötülendiği gibi kadının 

ruhunun olup olmadığı tartışma konusu yapılmıştır (Harman, 2001: 86). 

Kadın hakkındaki bazı olumsuz söylemlere gelince; Hz. 

Peygamber’in bu hususta söylediği varsayılan hadisleri üzerine ülkemizde 

akademik bir çalışma yapan Tuksal bunları, “ataerkil kültürün hadislerdeki 

klişeleri” olarak görmek gerektiğini söyler. Ona göre bu tür düşünceler dini 

dogmalardan değil, binlerce yıl pederşahi yapılanmadan kaynaklanan insani 

ürünlerdir. Aynı yazara göre üstünlük ve değerlilik ölçütleri vehbe (ilahi lütuf 

ve ihsan) değil kesbe/takvaya (kişinin kendi öz gayreti) bağlı bulunmaktadır 

(Tuksal, 2000: 17, 235-238).  

Bir diğer hadis uzmanı Mustafa Karataş “Kütüb-i Tis’a” adı verilen 

dokuz kaynakta tekrarsız hadis sayısının on bini geçmediğini iddia eder. Aynı 

araştırmacıya göre sahabi ve tabiun sözleri de dahil tekrarsız toplam hadis 

sayısı 30 bin civarındadır. Bunların en fazla üçte biri sahih geri kalan üçte 

ikilik kısmı ya hasen, ya zayıf veya mevzûdur (Karataş, 2017: 197). Bu 

bilgileri göz ardı etmeden hadis diye rivayet edilen her sözü Hz. Peygamber’e 
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nispet etmek objektif bir tavır olamaz. Hatta bu alanda en sahih kabul edilen 

Buhârî ve Müslim gibi iki külliyatta yer alan ve Ebû Hüreyre, İbn Ömer, Enes 

b. Malik’in gibi etkin ve tanınmış muhaddislerin rivayet ettiği hadisler vardır. 

Örneğin mezkûr kitaplarda yer alan “uğursuzluk, ev kadın ve attadır” hadisini 

duyan Hz. Aişe öfkelenmiş, “Ebû Hüreyre bunu iyi ezberleyememiş, öyle 

anlaşılıyor ki Hz. Peygamber’in huzuruna sözün yarısında girmiştir. Hz. 

Peygamber, ‘Allah Yahudilere lanet etsin’. Onlar ‘uğursuzluk ev, kadın ve 

attadır’ demişlerdir. Bu durumda Ebû Hüreyre sözün başını değil sonunu 

dinlemiştir.” (Buhârî, “Edeb”, 92; Müslim, “Selam”, 115, 120) diyerek 

hadisin eksik anlaşıldığına vurgu yapmıştır (Karataş, 2017: 90). Kadının 

riyasetiyle ilgili hadis aynı minval üzeredir.  

Özetle, kadın aleyhindeki rivayetlerin Hz. Peygamber’in içinde 

bulunduğu toplum yapısından, ataerkil bir çevrede yetişmesinden, bazı 

ravilerin eski din ve geleneklerinin tesiri altında kalmalarından, hadislerin 

mana ile rivayeti nedeniyle ravi ve şarihlerin anlama/yorumlarından 

kaynaklandığı varsayılmaktadır. Yine rivayetler ait oldukları bağlamdan 

koparılmak yerine söylenildiği ortam (esbab-ı vürud) ve kontekst dikkate 

alınarak değerlendirilmelidir. Bu tür hadisler aynı zamanda Hıristiyan Batı 

toplumu tarafından islamofobik çerçevesinde Hz. Peygamber’in kadın 

düşmanı olduğu iddia ve ithamlarına sebebiyet vermektedir. Bu durumda 

lehte ve aleyhte hadislere parçacı değil bütüncül yaklaşılmalı, Hz. 

Peygamber’in kendi dönemi normları içinde değerlendirilip İslam’ın temel 

ilkeleri çerçevesinde ele alınmalıdır. 

4.  Sufilerin Kadın Hakkındaki Düşüncelerine Genel 

Bir Bakış  

İslam’ın ilk ve ikincil kaynağı Kur’ân ve hadislerde olumlu yer bulan 

kadının, başta Emeviler ve Abbasiler olmak üzere İslam toplumunun daha 

sonraki dönemlerinde hak ettiği mevkie ulaşıp ulaşmadığı hep tartışma 

konusu yapılmıştır. Şüphesiz bunda daha önce ifade edildiği üzere İslam 

toplumlarındaki ataerkil bir aile yapısının tesiri, gelenek-görenekler, eğitim 

ve öğretim seviyesi, kentleşmenin zayıflığı, ayet ve özellikle hadislerin 

değişik yorumlanması, bazı zayıf ve uydurma hadislerin yadsınamaz payı 

bulunmaktadır. Üstelik bunlara ilave olarak belirli dönemlerde kimi 

gerekçelerle siyasi erkin kadını dışlayan, fitne gerekçesiyle toplumsal 

etkinlikten tecrit eden tavrını da unutmamak gerekir.  
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Bu ana girizgâhtan sonra konuya tasavvuf zaviyesinden 

yaklaşıldığında kadının daha ilk dönemden itibaren bu yaşam tarzı ve ilim dalında 

etkin bir rol üstlendiği söylenebilir. Bu bağlamda, zühd ve tasavvuf döneminde 

Râbiatü’l-Adeviyye (ö. 185/801), Râbia eş-Şâmiye (ö. 135/752), Râhibe 

Mevsiliyye, Fatma binti Hüseyn, Fatma binti Abbas, Hafsa binti Sîrîn, 

Câfer-i Sadık’ın kızı Aişe (ö. 224/838), Rabia ile çağdaş Basra’da 

Abdülvahid b. Zeyd’in vaazlarına yaptığı cesurca çıkışlarıyla tanınan 

Hayyûne, Reyhane el-Vâlihe, Nîşâburlu Fatıma popüler örneklerdendir. 

Hatta bu kadınların etkin erkek sufi zevatla iletişimden kaçınmadıkları dikkat 

çekmektedir. Bu bağlamda Süfyan-ı es-Sevri (ö. 161/778) Rabia’nın 

ziyaretine gelip ona dini sorular sormuş, Rabia’nın sohbet arkadaşı Basralı 

Meryem ile muhabbet üzerine konuşmalar yapmış ve adı geçen bu kadınlar 

devrin ileri gelen erkek sufilerinden takdir görmüşlerdir. Yine ilk dönem 

kadın sufilerden Bahriye Şakik Belhi’ nin (ö. 194/810) sohbetinde bulunmuş, 

Emetü’l Humeyd adlı kadın sufi Said el-Harraz (ö. 277/890?) ile konuşmalar 

yapmış, Fatıma Zeytune Cüneyd (ö. 297/909) ve Ebü’l-Hüseyn en-Nuri (ö. 

295/908)’ye hizmetlerde bulunmuş, Fatma binti Ahmed, Ebû Osman el-

Hiri’nin (ö. 298/910) gözde müridesi olarak tekkesi için çok miktarda maddi 

yardım yapmıştır (Dursun, 2021: 403). Tasavvufta kadın hakkında olumlu 

seyreden bu ilişkiler bir Batılı Oryantalist ve İslam tasavvufunu yakından 

tanıyan Annemarie Schimmel (ö. 2003) tarafından da dile getirilmiştir: 

“Bilhassa bir sahada kadının tam bir eşitliği haizdir. Bu saha mistik sahadır.” 

(Schimmel, 2011: 18).  

Sufilerle ilgili bilgi veren tabakat kitaplarında kadınlara özgün 

eserleriyle yer veren ya da eserinin büyük kadınlara tahsis eden müellifler 

vardır: Tasavvuf klasiklerinden/tabakatlarından Sülemî (ö. 412/1021) 

Zikru’n-nisveti’l-müteabbidâti’s-sûfiyyât (Kahire: 1993) isimli yapıtında 84 

zâhid/sûfi kadının hayatlarını ve onlara atfedilen menkıbeleri dile getirmiştir. 

Ebû Nuaym el-İsfehani (ö. 430/1038), Hilyetü’l-evliyâ adlı tabakat kitabında otuz dört kadın 

sufiye yer vermiştir. Molla Câmî (ö. 898/1492) Nefahâtü’l-Üns’ünde (İstanbul: 

1289) otuz kadar hanım sûfiden, Şârâni (ö. 973/1565) et-Tabakâtü’l-Kübrâ’da 

(Mısır: 1954), Münâvî (ö. 1031/1621) ise el-Kevâkibü’d-Dürriyye’de 

(Kahire: 1994) kadınlara özel bölüm ayırmışlardır. Mehmed Zihni Efendi’nin 

(ö. 1913) Meşâhiru’n-Nisâ (İstanbul: 1982) ile Ö. Rızâ Kehhâle’nin (ö. 1952) 

A’lâmu’n-Nisâ (Beyrut: 1977) adlı eserlerinde de hanım sûfilere ayrıntılı 

biçimde temas edilmiştir. Bu konuda güncel yazılan kitapların sayısı ise çok 

daha fazladır. 
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Sûfîlerin genel olarak kadın hakkındaki olumlu imajları onların 

söylemlerine yansımıştır. Kadınlar hakkında olumlu düşünen sûfilerden biri 

Ebû Süleyman ed-Dârânî’dir (ö. 215/830). Evlenmeyen bu zatın “Dünyada 

kadınlardan daha hoş bir şey yoktur.” dediği rivayet edilir (Knsyh: 45). 

Olumlu görüşe sahip etkin bir diğer tasavvuf büyüğü Ebû Saîd-i Ebü’l- 

Hayr’dır (ö. 441/1049). Ebü’l-Hayr, hanımı vefat eden dostuna yazdığı 

başsağlığı dileğinde; “Eğer her kadın, merhûme gibi olsaydı, kadınlar 

erkeklerden üstün olurdu.” Demiştir (İbn Münevver 1332: 334). Yine 

tanınmış sûfîlerden Bâyezid-i Bistâmî, Ahmed b. Hadraveyh’in eşi Fatma 

Hatun’un mânevî rütbesine, onun ilim ve irfanına hayran kalmış ve “Kadın 

kıyafeti içinde er görmek isteyenler Fatma’ya baksın” şeklinde bir söylemde 

bulunmuştur (Attâr, 2009: 349). Tezkire müellifi Feridüdin el-Attâr, 

tasavvufta mânevî alanda kat edilen mesafe ve kerâmet göstermede her iki 

cins arasında bir farkın olamayacağını ve “Kadın velî erkek velîden 

küçüktür.” yargısında bulunulmayacağını ifade eder (Attâr, 2009: 72). 

Kadına verilen değer bağlamında Bistâmî, “Benim pîrim bir kadındır” demiş, 

(Attâr, 2009: 179) yine Zünnûn el-Mısrî, bir hanımın sözlerinin kendisini 

irşat ettiğini belirtmiştir. Kadın sûfilerden bahseden eserin yazarı Molla Câmî 

de tasavvufta kadına verilen değer bağlamında şöyle bir benzetmede 

bulunmuştur: “Erkeklerin kadınlara üstünlüğü olsaydı, şemse (güneş) 

müennes/dişil, kamere (ay) müzekker/eril demek ayıp olurdu. Müzekkerlik 

de erkekler de bir üstünlük değildir.” (Camii, 1995: 692).  

Kadınlara pozitif ayrımcılık yapan sûfilerden biri de hiç şüphesiz 

İbnü’l-Arabî’dir. Bu zat moda tabirle ezber bozan bir tavır sergileyerek kadının 

imam olup erkeklere namaz kıldırmasını caiz gören iki-üç İslam düşünüründen 

biridir (Uludağ, 2009: 80). İbnü’l-Arabî, kendisinin tasavvufî hayat ve irşadında 

“mânevî/ilâhî annem” diye nitelendirdiği Kurtubalı Fatma binti 

Müsenna’dan övgüyle bahseder ve eşi Meryem’in ermişliğini okuyucuyla 

paylaşma gereği duyar (İbnü’l-Arabî, 1985: I/305.). İbnü’l-Arabî, “Hanım 

Şeyhleri/Hocaları” arasında yukarıda zikri geçen Fatma’dan başka Şems 

Ümmü’l-Fukarâ, kendi tabiriyle Hicaz âlimlerinin medâr-ı iftihârı Fahru’n-

Nisa binti Rüstem’e büyük ilgi ve saygı göstermiştir. İbnü’l-Arabî’nin kadına 

verdiği değerin bir başka ölçütü de onun terminolojisinde müennes unsurların 

daima “ana” olarak nitelendirilmesidir (Küçük, 2009: 193-219). Şeyhe göre, 

insanlık erkek ve dişiyi müşterek kapsamaktadır. Nitekim Allah, “Sizi tek bir 

nefisten yarattık.” (Nisa 4/1) buyurmaktadır. İbnü’l-Arabî bir sözünde, “Hz. 

Havva, Hz. Âdem’den yaratılmıştır. Bu nedenle Âdem’in iki hükmü vardır, 



Ömer YILMAZ 

 772 

bu asıl itibariyle erkeklik, dolaylı olarak da dişiliktir.” (İbnü’l-Arabî, 1985: 

IV/84.) derken, bir diğer sözünde, “Evren her ikisi, kadın ve erkek üzerinde 

durmaktadır.” (İbnü’l-Arabî, 1985: III/90) ifadesini kullanır. Ona göre 

erkeğin kadına üstünlüğü mutlak değil, sınırlı ve görecelidir. Hatta bazı 

bakımdan kadın erkekten de üstün, ama çoğu zaman ona eşittir.” (İbnü’l-

Arabî, 1985: III/114). 

Tasavvufta durum böyleyken tarikat ehlinde de kadınları öven 

şeyhler bulunmaktadır. Bilindiği gibi tarikatta erkek müritlere “ihvân” 

denilirken, kadın müritler “ehavât” veya “Bacı” (K. Afrika’da hivât) olarak 

adlandırılırlar. Uludağ’a göre kadın mürid ve kadın veli olur mu? Sorusuna 

olumsuz yanıt veren hiçbir sufi/tarikat ehli bulunmazken, kadınlardan şeyh 

veya mürşid olup olmayacağı konusu tartışmalıdır. Ancak ilk dönem 

sufilerinden bu konuda negatif yaklaşım sergileyen kimse yoktur (Uludağ, 

2009: 50-51, 117).  

Nakşbendîliğin kurucusu Muhammed Bahâuddin (ö. 791/1389): 

“Buhâra’da beni ziyarete gelenler önce annemi ziyaret etsin.” diyerek 

kadına/anneye verilen değeri göstermiştir. 

İşin teori boyutuyla birlikte pratik alanda etkin tekke ve zaviye 

kurucusu kadınlar görülmektedir. Mekke-Medîne-Suriye ve Kahire başta 

olmak üzere pek çok İslam diyarında kadınların kurduğu tekkeler ve 

zâviyeler vardır. Yine bu tekkelerde gözle görülür oranda etkin dervîş 

kadınlar görev üstlenmişlerdir: Anadolu’da Pisili Sultan; Ankara/Opera 

Meydanı’nda Karyağdı Hatun; Edremit/Kazdağı’nda Sarı Kız; Edirne 

Setbaşı’nda Kız Evliyâ; Marmaris’te Sarı Ana; Gülnar Hatun bunlardan 

bazılarıdır. Yine “Heft Afife”, (Yedi İffetli Kadın) halkın değer atfettiği kadın 

dervîşler, sûfiler ve evliyâlar arasında zikredilir (Schimmel, 2011: 54). 

Keza Bektaşî tarikatında halen uygulanageldiği haliyle kadının daha 

farklı bir yeri ve konumu vardır. Her ne kadar kadın derviş bu tarikatta “dede-

baba” olarak görev yapamasa da Bektaşilikte Pir-i Sani kabul edilen Balım 

Sultan (ö. 923/1517) ile birlikte kadınlar erkeklerle birlikte semah 

yapmaktadır. Bektaşî tarikatında Fatma Bacı (Kadıncık Ana) ile Âmine 

Hatun en tanınmış iki önemli şahsiyettir. Bu bapta “Bâcıyan-ı Rum” üyeleri 

erkeklerle birlikte zikir sema ve sohbet meclislerinde bulunmuş, Ahiliğin 

kadın kolları adı verilen bu grup dindar kadın cemaatinin delilleri arasında 

yer almışlardır (Baynal, 2017: 95). Ahî Evran’ın eşi Fatma Bacı’nın 

öğretilerini yaymakta gayet başarılı bir hanım olduğu görülür. Keza 
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Uşşâkîlik, Cerrâhîlik, Melâmîlikte kadınlar da erkekler gibi etkin tarîkat ve 

tekke hayatına katılmışlardır.  

Bu bapta bir diğer tarikat Mevleviliktir. Sultan Rükneddin’in eşi 

Gömeç Hatun, Usta Hatun, Tâvus-ı Çengi, Muiniddin Pervane’nin eşi Gürcü 

Hatun dönemin Rabiası olarak bilinen Fahru’n-Nisa (Eflaki, I/486) 

Mevleviliğin etkin mürideleri arasında yer almışlardır. Sâkıp Mustafa Dede 

(ö. 1148/1735) Sefîne-i Nefîse-i Mevlevîyân adlı eserinde 1640-1680’li 

yıllarda Mevlevîlikte Şah Mehmed Çelebi’nin kızı Destina Hatun (ö. 

1040/1630) ve Arif Çelebi’nin kızı Güneş Han’ın 1683 yılında şeyhlik 

makamında bulunduğunu, yine başka kadınlardan hırka ve külah giyinenlerin 

olduğunu nakleder (Sâkıp Dede, 1866: 252). Bu manada isimleri zikre değer 

Sultan Veled’in kızı Şeref Hatun, Konyalı Arife Hatun Tokat Mevlevi 

halifesidir. Mesnevihan Kamile Hanım’ın kızı Fatma Hanım (ö. 1122/1710) 

şeyhlik yapmış, dervişlerin ihtiyaçlarına koşması nedeniyle “Ümmü’l-

Fukarâ” olarak isimlendirilmiştir. Hatta Mevlevi tarikatında Pir’in kızı 

Mutahhare Abide Hatun kolundan devam eden silsileye “İnas Çelebileri” adı 

verilmiştir (Uludağ, 2009; 125-128). Mevlevîlik araştırmalarıyla tanınan 

Abdülbaki Gölpınarlı’ya göre Mevlevîlerin pek çoğu da bu koldan 

gelmektedir (Gölpınarlı, 1953: 367). Gölpınarlı, bu tarikatın ilk devirlerinde 

kadının cemiyet dışına atılmadığını, kadının erkekten aşağı görülmediğini, 

kadınlara arakiyye tekbir edildiğini belirtir (Gölpınarlı 1953: 281). Leyla 

Hanım, Şeref Hanım, Mü’mine Hanım, Habibe Hanım, Münire Hanım, 

Hatice Nakiye Hanım 19. Asırda yaşamış Mevlevi kökenli tanınmış 

şairlerdendir (Özköse, 2016: 286). Kimi dervîş kadınlar da dîvân ve tekke 

edebiyatı ile çok yakından ilgilenmişlerdir (Kara, 2009: 161-168). 

Bayramiyye tarikatına mensup Fatıma-ı Menemeniyye devrin 

popüler isimleri arasındadır. Gerçi yazarı belli olmayan Bayramiyye 

Menâkıbı adlı kitapta müellif, genel çevre şartlarının tesiriyle olsa gerek, 

“Eğerçi cins-i nisvân ve ayb u noksân üzeredir ve cibillet-i sınıf-ı ünsâ kusûr-

ı irfân üzeredir. Ammâ aralarında ünsâlar olur ki nice ekmel ricâl onun 

mertebelerine ermediler” demek suretiyle kadına karşı olumsuz bir söylemde 

bulunsa da, Menemenli Fatma Hatun’u ve onun gibilerini istisna ederek 

methetmektedir (Hamarat, 2015: 117). 

Bununla birlikte Hıristiyan teolog ve mistikler gibi Hz. Âdem’in 

cennetten çıkarılma ve aldatılmasını Hz. Havva’ya/kadına yükleyen az da 

olsa bazı tasavvuf ve tarikat ehli vardır. Örneğin Hücvirî ve daha sonraları 
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Mevlânâ bu tarz bir anlayışa sahiptir (Mevlânâ, 1965: VI/221). Basra ekolü 

zâhidlerinden Hasan-ı Basrî, “Allah bir kulu için iyilik murat ederse, onu 

kadın ve mal ile meşgul etmez.” der (Gazzâlî, 1334: II/25.). Aynı zat bir başka 

sözünde bu defa; “Kadınlarla oturup kalkmayın, o Râbia bile olsa sen de onun 

Kur’ân hocası olsan dahi” (Attâr, 2009: 37) diyerek kadın karşıtı bir söylemi 

tercih etmiştir. Bir başka mutasavvıf Sühreverdî kadını sabır konusu olarak 

görmüştür. O, Hz. Yunus’a misafirleri yanında hakaret eden hanımını 

kastederek, “Allah’ım! Âhirette bana vereceğin cezayı bu dünyada ver, diye 

dua ettim. Allah da bana bu kadını verdi.” demiştir (Mekkî, 1962: II/492; 

Sühreverdî, 1966: 170). 

Kadın konusunda paradoksal bir söyleme sahip Mevlânâ ise bazı 

sözlerinde kadını yermekte, bazı sözlerinde övmektedir. Nitekim o bir 

sözünde şöyle der: “İlk düşüşüm de kadın yüzünden sonraki düşüşüm de. Ruh 

idim, nasıl oldu da bedene büründüm. Kurtarın beni bu kadınlardan.” 

(Mevlânâ: VI/221). Muhtemelen o bu sözüyle Hz. Havva’dan mülhem etik 

anlamda erkeğin düşüşünü kadına bağlamakta ve kadını bu yüzden 

yermektedir. Yine Mevlânâ, Fihi Mâ Fih adlı eserinin 21. bölümünde, 

Sühreverdî gibi kadını erkeğin sabır egzersizi olarak değerlendirmektedir. 

Ona göre kadınların sıkıntısına sabretmek kişinin ahlâkının güzelleşmesine 

imkân tanıyacaktır. Her şeyden önce kadın bir fitne (imtihan) unsurudur. 

Kimi kocalar kadınlar sayesinde varlık kazanmış (Mevlânâ, Mesnevi: 

V/3689), kimi kadınlar da hilesiyle erkeklerin sonunu getirmiş ve onları 

sıkıntıya düşürmüştür. (Mevlânâ, Mesnevi: V/1203-1204). Kadının hem sesi 

hem bakışı fitnedir (Mevlânâ, Mesnevi: VI/4557-4558). 

Mevlânâ bir başka sözünde bu defa farklı bir yaklaşım sergileyerek 

kadını övmekte ve şunları söylemektedir: “Pertev-i Hakkest, an ma’şûk nîst, 

Hâlıkest an kûyâ mahlûk nîst” (Kadın Hak nûrudur, sevgili değil, sanki 

yaratıcıdır, yaratılan değil) (Mevlânâ 1993: I/242; III/ 360). Ona göre kadına 

karşı koymaya çalışan mağlup olur. Her ne kadar erkek kadından üstün gibi 

gözükse de gerçekte kadın erkeklere galip gelir. İrfan ehlinin kadına 

gösterdiği muhabbet aslında Hakk‘ın nuruna gösterilen muhabbettir 

(Mevlânâ, Mesnevi: I/2437). Cahil kimseler bu tür faziletlerden yoksun 

oldukları için kadına kaba, sert ve kırıcı davranırlar. Bu müellif bedevi ve 

karısının anlatıldığı uzunca bir hikayede erkeği aklın, kadını nefsin sembolü 

olarak takdim etmekte (Mevlânâ, Mesnevi: 1/2616-2622), kadınların 

erkeklere nispetle iman ve takvada daha üstün olabileceklerine vurgu 

yapmaktadır (Mevlânâ, Mesnevi: VI/1882-1887). Keza Mesnevi müellifi 
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yaşadığı dönem itibariyle hor ve hakir görülen ve uygunsuz yerde çalışan 

kadınlara sevgiyle yaklaşmış, bu kadınlar da onun üzerine güller dermiştir 

(Eflaki, 2001: II/127). Mevlânâ ablası Fatma Hatun ile eşi Gevher Hatun’a 

saygılı davranmış, gelini Fatma Hatun ile onun kız kardeşi Hediye Hatun için 

“Bunlardan ilki sağ, ikincisi sol gözümdür.” demiş, bu hanımların anneleri 

Latife Hatun için “Şu bizim Latife Hatun’un zatı, Hakk’ın suret bağlamış bir 

latifesidir.” benzetmesinde bulunmuştur (Eflaki, II/302-303). 

Benzer paradoksal bir tutum İsmail Hakkı Bursevi’de de (ö. 

1137/1725) görülür. Celveti şeyhi bir taraftan evliliği methederken, diğer 

taraftan şeyhi Osman Fazlı‘ya (ö. 1102/1691) bir mektup yazarak şöyle der: 

"Bu cihanda kendim için aile ile imtihan olmaktan daha zor bir şey 

görmedim. Onlarla imtihan olmak bana diğer sıkıntıları unutturdu. 

Ağlayacaklar bu sıkıntıya ağlasın. Bu o kadar büyük bir sıkıntıdır ki, ona 

ancak velayet ehli katlanabilir." (Bursevi, 2020: 398). 

Kadına olumsuz yaklaşım sergileyen bazı mutasavvıfların söylemleri 

bir kenara bırakılacak olursa; zâhid ve sûfilerin çok büyük bir çoğunluğu 

kadına müspet yaklaşmış, tehlikeli ve zararlı saymamış, kadını ruhu kirleten, 

mânevî âlemi karartan bir özellikte görmemiştir (Uludağ, 2009: 27; 

Schimmel, 1995: 608). 

Amasyalı Halvetî Mihrî Hatun (ö. 920/1514?) ve Üsküplü Halvetî 

Asiye Hatun (ö. 1053/1643) bu tarikatın adlarından söz ettiren iki önemli 

figürüdür. Şazeliyye/Yeşrûtiyye kolunda Fatma el-Yeşrûti (ö. 1980) 20. 

Yüzyılın önemli kadın sûfilerindendir. Ülkemizde daha yakın dönemde 

Cerrahilikte Fatma Mükerrem, E. Binnaz Tevhide, Emine Nimet Bacı, Şaire 

Fitnat Hanım, Hatice Hatun Bacı en dikkat çekenlerdendir (Uludağ, 2009: 

130). Kenan Rifai’nin vefatı (ö. 1950) akabinde Samiha Ayverdi (ö. 1993), 

Nezihe Araz (ö. 2009) hem eserleriyle hem duruşlarıyla bu tarikatın etkin 

kadın sufileri arasındadır. An itibariyle Ülkemizde Rifai tarikatı bir kadın 

tarafından devam ettirilmektedir. Üstelik yapılan araştırmalara göre erkeklere 

oranla kadınlar mistik konulara daha yakın ve yatkın durmaktadır (Baynal, 

2017: 62). 

5.  Sufilerin Evli liğe Bakış ları  

Kur’ân ve hadisler Hıristiyanlığın aksine evliliği teşvik etmiş ve 

evlenmeyi bir nevi ibadet görmüştür. Nitekim bu durum Kur’ân da şöyle 

ifade edilmiştir: “Kaynaşmanız için size kendi cinsinizden eşler yaratıp 
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aranızda sevgi ve merhamet peyda etmesi O’nun varlığının delillerindendir.” 

(Rum 30/21). Bir başka ayet, “İçinizden bekârları evlendirin.” (Nur 24/32) 

şeklindedir. Dolaylı olarak evlenmeye işaret eden bazı âyetler de vardır (Nahl 

16/72; Rum 30/21). Bu sebeple İslam, kadın ve erkeğin karşı cinse olan 

ihtiyaç ve eğilimini doğal karşılamış (Al-i İmran 3/14), ancak bunun evlilik 

yoluyla meşrû zemin içinde hukuksal bir dayanağa oturtulması gerektiğini 

ifade etmiştir. 

Hz. Peygamber (as), “Ey gençler topluluğu gücü yeten evlensin,” 

(Buhârî, “Savm”, 10) “Evlenen dîninin yarısını korumuştur.” (Beyhakî, 

“Şuabü’l-iman”, 5486) diyerek din/dindarlık ile evlenme arasında bir 

paralellik görmüş ve evlenmeyi kendi sünneti saymıştır (Tirmizî, “Nikâh”, 

1). “Nikâh benim sünnetimdir. Benim sünnetimi yerine getirmeyen benden 

değildir. Evlenin ki sayınız artsın. Şüphesiz ben kıyamet günü diğer 

ümmetlere karşı sizinle övünürüm.” (İbn Mâce, “Nikâh”, 1; Müsned: II/245) 

diyen Hz. Peygamber bu sözüyle imkânı olan kadın-erkek herkesi evlenmeye 

davet etmiştir. 

Hz. Peygamber’in bu tavsiyeleri Müslümanların çoğunluğunca 

dikkate alınmıştır. Yine onun bekârlığın ibadetlerin sevabını azaltacağı 

(Müsned: VI/25), bekârlığı tercih edenlerin durumlarının dünya ve ahirette 

evlilerinkine göre daha bedbaht olacağı (Müsned: V/163) şeklindeki sahih 

hadisleri Müslümanların geneli tarafından birer ikaz olarak algılanmıştır. 

Hz. Muhammed (as), “Lâ ruhbâniyyete fi’l-İslâm” (İslam’da 

ruhbanlık/tebettül yoktur.) (Darimi, “Nikah”, 3; Aclûnî: II/377) diyerek 

kendisine gelen ve evlenmek istemeyen Osman b. Maz’un ve onun gibi diğer 

bazı sahâbîlerle bizzat görüşmüş ve onları bu isteklerinden vazgeçirmiştir 

(Buhârî, “Nikâh”, 7; Müsned: V/163). Yine o, kendilerince daha dindar 

yaşamak ve bazı helalleri yasak kılmak isteyen sahâbîlere yönelik şöyle 

buyurmuştur: “Hem oruç tutun hem yiyin hem ibadet edin hem uyuyun. Ben 

hem oruç tutuyor hem de iftar ediyorum hem ibadet ediyor hem de uyuyorum. 

Ben et yiyorum ve kadınlarla evleniyorum. Benim sünnetimden uzaklaşan 

benden değildir.” (Buhârî, “Nikâh”, 1; Müslim, “Nikâh”, 5). Bu hadisler 

evliliğin Hz. Peygamber (as) tarafından teşvik edildiğini, buna karşın bekâr 

kalma ve ömür boyu evlenmeyecek şekilde kişinin kendisini 

hadımlaştırmasını yasaklamıştır (Buhârî, “Nikah”, 8). 

Tasavvuf ehlinin evlenmeyle ilgili görüşlerine bakıldığında, aynen 

kadın konusunda olduğu gibi burada da yeknesak bir duruş göremiyoruz. Sûfî 



Türkistan’dan Balkanlara Türk Sufizmi 

 777 

gelenekte evlenmeyi olumlu ve faziletli bulanlar kadar, bekâr yaşamayı 

tasvip eden ve hiç evlenmeyen sûfiler vardır. Evlenmeyi doğru bulmayan 

sûfîlerden biri İbrahim b. Edhem’dir (ö. 161/778). Edhem, “Evlenen gemiye 

binmiş, çocuğu olan ise boğulmuştur.” der (Attâr, 2009: 152). Yine zenginliği 

ile tanınan zâhid Malik b. Dînâr (ö. 131/748) kendisine evlilik teklifi yapan 

güzel ve zengin bir kadına cevap olarak; “Ben dünyayı üç talak ile boşadım, 

kadın da dünyadan sayılır ve üç talak ile boşadığımla (talak-ı bâin) bir daha 

evlenemem.” (Attâr, 2009: 89) demiştir. Fudayl b. Iyaz (ö. 188/803): “Eğer 

ölümü gerçekten bilseydiniz, asla evlenmez ve çocuk istemezdiniz.” ifadesini 

kullanmıştır (Hilye: VIII/85). 

Dârânî (ö. 216/830) Cüneyd-i Bağdâdî (ö. 298/910) Bişr-i Hafî (ö. 

227/841) gibi sûfiler evlenmeyen zâhidlerden birkaçıdır. Bişr-i Hafi‘ye, 

“Evlenmek sünnettir bunu terk ettiğiniz için eleştiriliyorsunuz?” sorusuna 

“Farzla meşgul olduğum için sünnete vakit bulamıyorum“ şeklinde bir 

karşılık vermiştir (Uludağ, 2009: 21). Benzer bir gerekçe Rabia için anlatılır, 

Rabia’ya, “Evlenmek farzdır niye evlenmiyorsunuz?” şeklinde bir sual 

yöneltilmiş o buna “Allah’ın farzından yine O’nun farzı alıkoymaktadır” 

cevabını vermiştir (Tan, 2020: 61). 

Kazerûniyye tarikatının piri Ebû İshak (ö. 426/1035) hayatı boyunca 

hiç evlenmemiş ve vejeteryan olarak yaşamıştır. Zeynî tarîkatında evlenme 

zorlaştırılmıştır. Tarîkata bekâr olarak girenler seyr ü sülûkunu bitirinceye 

kadar evlenmemelidir. Sûfî evleneceği hanımın kendisini ibadet ve itaatten 

alıkoymamasına dikkat etmeli, kanaatkâr, sabırlı ve saygılı hanımlarla 

evlenmelidir. Bunlar yoksa bekârlığı tercih etmelidir. Bu tarîkattan çok daha 

öncesi tasavvuf büyüklerinden Cüneyd-i Bağdâdî döneminde kişinin 

evlenmeden önce tasavvufî eğitimini tamamlaması tavsiye edilmiştir. Buna 

karşın XIX ve XX. Yüzyılda Kuzey Afrika’da etkin bir tarîkat olan 

Senûsîliğe intisap etmenin şartlarından biri müritlerin evli olmalarıdır. 

Mevlânâ ise “Hayatta asıl olan evlilik ve onun zahmetine 

katlanmaktır. Ancak buna güç yetiremeyecek olanlar İsa gibi bekârlığı tercih 

edebilirler.” (Mevlânâ, 1994: 21. Fasıl) demek durumunda kalmıştır. 

Anadolu’yu gezen İbn-i Battuta (ö. 770/1368); “Dünyada anlardan ziyâde 

ef’âli cemîle sahibi görmedim. Bu ahîler, gayr-ı müteehhil ve mücerred 

gençlerden ehl-i sınâat ve sâirenin bi’l-ictima kendilerine reis intihâb ettikleri 

adama ıtlak ve bu cemiyete dahi fütüvvet tesmiye edilir.” (İbn Battuta, 1290: 

312-313) diyerek Ahîlerin ve fütüvvet ehlinin bekâr yaşadıklarına dikkat 
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çeker. Nakşbendî tarîkatında önemli etkisi bulunan Abdülhâlık Gücdüvânî 

(ö. 617/1220) de mürîdlerine imkânları varsa evlenmemelerini ve 

kadınlardan uzak durmalarını tavsiye etmiştir (Safiyyüddin Ali, 1291: 32). 

İsmail Hakkı Bursevi daha önce zikri geçen hadisteki Hz. 

Peygamber’e kadınların sevdirilmiş olmasını, bütünün parça ile sükûn 

bulması diye açıklamış, nikahlanmayı da birbirini tamamlar şekilde maddi, 

melekuti, ruhani ve mânevî nikâh diye ele almıştır. Bu sufiye göre sadece 

cinsel tatmin için yapılan evlilik anlamsızdır (Bursevi, 2020: 195). Yine bir 

başka sufi İbrahim Hakkı Erzurûmî’nin yaklaşık üç asır önce dile getirdiği 

hususlar bu duruma kısmen açıklık getirecek cinstendir: “Pes bir kimse 

yiyecekten her neyi helâl-i hâzır bulsa onun bir nev’inden yarısı kadarıyla; 

giyecekten her neyi helâl-i hâzır bulsa sıcağı ve soğuğu def’ edecek kadarı 

ile yetinse; evlenmeden yana hemen bir âkile avrat bulsa ve onunla kanaat 

edip kalsa; mesken olarak ırz ve malını koruyacak kadar bir alçak menzilde 

sâkin olsa; iş güç tutmakta geçimliğini sağlayıp hilesesiz sanat ya insaf ile 

ticaret ve ekip biçmek üzere kifâyet miktarı rızk ile kanaat kılsa… İşte o 

kimse dünya lezzetini Tanrı rızasını aynı zamanda elde etmiş olur.” 

(Erzurumi, 1294: 262). Kur’ân ve hadislerden hareketle, İslâm âlimlerinin ve 

tasavvuf erbabının kahir ekseriyeti evlenmeyi ve aile yuvası kurmayı faziletli 

bir davranış olarak saymış ve bunu nafile ibadetten daha hayırlı görmüştür.  

Bazı gayr-i Sünnî tarîkatların yaşantılarına baktığımızda, onların çok 

büyük bir kısmının evlenmediğini görüyoruz. Nitekim Vâhidî (ö. XV. asır) 

dergâhına gelen ve kendilerinin hallerini, kıyafet ve yaşantılarını anlattığı 

Câmî, Haydarî, Mevlevî, Kalenderî, Şemsî, Edhemî, Bektaşî gibi bazı mistik 

grupların ruhban sınıfına benzer bir yaşam sürdüklerini anlatır (Ocak, 1992: 

61-62). Ahmed Rif’at, Balım Sultan (ö. 923/1517) tarafından örgütlenen 

Bektaşî tarîkat prensibinde bekâr yaşamanın önemli olduğunu, Balım 

Sultan’dan itibaren Hacı Bektâş Dergâh’ında “Mücerred Babası” unvanıyla 

bir zatın yer aldığını nakleder (Ahmed Rif’at, 1293: 183-192). 

Şüphesiz İslam kültüründe bekâr yaşamak sadece sûfilere özgü bir 

hal değildir. Nitekim tarihte ilim uğruna aralarında Taberî (ö. 311/923); 

Fârâbi (ö. 346/957); İmam-ı Nevevî (ö. 676/1277); İbn Teymiyye (ö. 

729/1328); Zemahşerî (ö. 848/1444) gibi bazı ünlü İslam bilgin, filozof ve 

hukukçularının da yer aldığı yirmi kadar kişi hiç evlenmemiştir (Ebû Gudde, 

1983: 14). Daha yakın zamanda Bediüzzaman Said Nursî (ö. 1960), 

Muhammed Hamidullah (ö. 2002) Sezai Karakoç gibi toplumda tanınmış 
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şahsiyetler kendi bireysel tercihleri ve Ebû Gudde’nin kaleme aldığı eserin 

adından da anlaşılacağı üzere ilimle meşgul olmayı evlenmeye tercih 

etmişlerdir. Bu durumda tasavvuf ve tarikatlarda evlilik asıl, bekârlık ise arızi 

bir haldir.  

6.  Genel Mülahazalar ve Sonuç  

Kadın ve evlilik odaklı bu çalışmamızda tasavvuf ve tarikat ehlinin 

düşünce ve yaklaşımları ele alınmıştır. Görüldüğü üzere sûfilerin her iki 

hususta tekdüze bir duruş sergilediklerini söylemek mümkün değildir. Genel 

çoğunluk kadın ve evlenme hakkında olumlu düşünmekle birlikte bazı etkin 

sûfi ve tarikat şeyhi negatif düşüncelere sahiptirler. Bu başlık altında 

serdedilen düşüncelerin genel bir mülâhazasını yapmak, bu algı ve 

anlayışların zihinsel arka planına değinmek konunun anlaşılmasına katkı 

sağlayacaktır.  

Şüphesiz insanlar içinde yaşadıkları toplum tarafından 

şekillendirilirler. Bu cümleden hareketle, sûfilerin kadın hakkındaki çelişkili 

söylemlerinin arka planında bunu göz ardı etmek doğru değildir. Bu tür 

söylem ve eylemlere cevap arayan bazı yazarlar, aslında bu sûfilerin kadın 

aleyhtarı olmadıklarını, içinde yaşadıkları toplumsal, psikolojik, kültürel 

koşulların etkisi altında kalarak böyle davrandıklarını iddia ederler. Örneğin 

Mevlâna’daki bu karşıtlığı Abdülbaki Gölpınarlı (ö. 1982), “Onun kadınları 

erkeklerden aşağı gören ortodoks düşüncesi ancak bir gelenekten, herkesin 

söylediği sözü tekrar etmekten ibarettir.” (Gölpınarlı, 1959: 213) şeklinde 

açıklar. 

Bu konuda bir başka tespit Schimmel’e aittir. Schimmel’e göre, 

zâhid ve sûfiler arasında kadınlar hakkında kullanılan hürmet dışı ifadelerin 

bir anlamda “nefs” kelimesinin Arapça’da dişil olması (Bakara, 2/53) ve 

dolayısıyla nefsin de kötülüğü emreden “Nefs-i Emmâre” şeklindeki 

tasvirinden kaynaklanmaktadır. Çünkü mutasavvıflar kadını nefse 

benzetirler. Onlara göre nefsin bütün özellikleri kadında vardır. Nefis nasıl 

doyumsuz ise kadın da öyle doyumsuzdur. Burada olumsuz olan sadece kadın 

ve nefis değil, onların nezdinde aynı özelliklere sahip dünya da bu 

olumsuzluktan pay almıştır (Schimmel, 2011: 24).  

Bekâr yaşamaya yönelik söylemlerde de art niyet aranmamalıdır. 

Kahir ekseriyet Hz. Peygamber’in tavsiyesine uyup evlenmeyi uygun 

görürken, bekâr yaşamayı tercih eden tasavvuf ve tarikat erbabı vardır. Bu 
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durumda İslam, ruhbanlığı her ne kadar icat etmemişse de mutlak ve kati bir 

şekilde yasaklamadığı için râhipler gibi erkekliği yok etmek, çile çekmek, 

nefse eziyet etmek, zincire vurmak, aralıksız oruç tutmak gibi birtakım 

alışkanlıkları ilke edinen Müslümanlar hep çıkmıştır ve çıkmaya devam 

edecektir. 

Kanaatimizce sûfilerin bekâr yaşamayı tercih etmelerinin arka 

planında yukarıda kısmen değindiğimiz gerekçelere ilave olarak, zaman ve 

çevre şartları, dünya kaygısı ve aile meşguliyeti çekmeden daha fazla Allah’a 

ibadet etme aşkı büyük rol oynamıştır. Nitekim tarîkattaki “mücerredlik” 

(bekâr) kavramının mastarı “tecrid” kelimesi, “sâlikin dünya ve âhiret 

nimetlerini bir tarafa bırakıp Allah’a yönelmesi ve sadece O’na gönül 

vermesi”, şeklinde algılanmıştır (Sühreverdî, 1966: 526; Ankaravî, 1840: 

272). Evlenmeye rağbet etmeyen, dolayısıyla ilâhî aşkı önceleyen sûfiler, 

insan ruhunun aslına yönelik aşk, hasret ve iştiyak içinde kıvrandığına, bir an 

önce O’na dönerek sükûnet bulacağına inanmaktadır. Yine Kur’ân’da, dünya 

nimetlerinden daha çok ahiret nimetlerine dikkatin çekilmesi bu zevat 

tarafından gözden ırak tutulmamıştır. Tegâbun Sûresi 14 ve 15. âyette geçen, 

“Ey iman edenler! Eşleriniz ve çocuklarınızdan size düşman olanlar da 

vardır. Onlardan sakının… Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir 

imtihandır.” âyetlerinden ilham alarak kadını, mal ve evlat gibi, erkeği baştan 

çıkaran bir fitne (imtihan) vesîlesi görmüşler ve evlenmekten kaçınmışlardır.  

Yine böyle bir yaşamın tercih edilmesinde “tergîb ve terhîb” (teşvik 

ve sakındırma) bağlamında daha çok sevap elde etme ümidiyle zayıf 

hadislerle amel etmenin önemli bir rolü bulunmaktadır. Bu sûfîlerin büyük 

bir kısmı, “Öyle bir zaman gelecek ki o vakit kişinin bir köpek yavrusu 

beslemesi çocuk beslemekten daha hayırlı olacaktır.” (Mekkî, 1961: II/492) 

şeklindeki zayıf bir hadisi dikkate almış olabilirler. Nitekim Ebû bekir en 

Nisaburi (ö. 324/936) “evlendikten sonra artık her gün beş buğday tanesiyle 

yaşanmayacağını ve her gece uyanık yatılamayacağını öğrendim.” der 

(Bağdadi, X, 122). Şüphesiz tasavvuf ve tarikat ehlinin evlenmeme 

gerekçeleri bu saydıklarımızla sınırlı değildir. Böyle bir eğilimde âyetlerin 

yorumu kadar, Hıristiyan ruhbanlığının, Sabii zühdü ve Buda çileciliğinin 

büyük etkisi vardır (Uludağ, DİA, IV/313-314).  

Ne İslam’ın iki temel kaynağı ne de dinden referansını alan tasavvuf 

düşünce örgüsünde kadın ve evlenmeyi kötüleyen ve aşağılayan bir yaklaşım 

söz konusu değildir. Ne var ki dinin zamanla gelişen şartlarda işin uzmanı 
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ulema ve müçtehitler tarafından farklı yorumlara tabi tutulması, 

ataerkil/pederşahi bir yapı ve erkek egemen davranışlar, siyasi ve kültürel 

şartlar, demografik yapı, göçebe hayat, binlerce yılın hiyerarşik kalıpları ve 

kabulleri gibi etkenler akabinde olumsuz bir kadın imgesinin vücut bulduğu 

doğrudur.  

Sonuca doğru gelirken; tasavvuf ve tarikat ehlinin kadın ve evlilik 

konusundaki görüşlerinin büyük oranda dinî, ahlaki ve insani değerlerle 

örtüştüğünü görüyoruz. Bununla birlikte sûfi gelenekte Türkistan’dan 

Anadolu’ya, Anadolu’dan Balkanlar ve Rumeli’ye uzanan çizgide kadın aktif 

bir rol üstlenmiş, zahir uleması tarafından camiden uzaklaştırılan kadın tekke 

ile toplumsal hayata yeniden katılım sağlamıştır. Her tür medeni hakların 

eskiye kıyasla günümüzde arttığı dikkate alındığında dahi konu sorunsallığını 

sürdürmektedir. Ülkemizde 1930’larda kadına seçme seçilme hakkı 

verilmişken, 1945 yılına kadar Fransa, İtalya ve Portekiz’de, 1948 yılına 

kadar AB’nin kalbi Belçika’da, 1971 yılına kadar Medeni Kanun’un beşiği 

İsviçre’de kadın seçme ve seçilme hakkını elde edebilmiş değildir.  

Şahsi kanaatimiz dünyevileşme, modernizm ve kapitalizmin revaç 

bulup evlenmenin ve aile yuvası kurmanın gittikçe örselendiği bir dünyada 

bu yuvanın sevgi, saygı, şefkat ve merhamete dayalı sürdürülebilir 

olmasında, çocuk eğitimi ve ahlaklı bireyler yetiştirilmesinde tasavvuf ilmi 

ve irfan ehlinin verileri hayli faydalı olacaktır. Buradan hareketle, 

kadına/insana şiddetin en aza indirgenmesi hatta tamamen yok edilmesinde 

hakiki sûfi ahlakının içselleştirilmesine azami ihtiyaç duyulmaktadır.  
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