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Tasavvufun Müslüman Türkler arasında yayılmasıyla birlikte, kökleri 

İslâm öncesine dayanan edebî gelenekleri, tasavvufî duyuş ve düşünüş 

ekseninde yeniden şekillenmiştir. Yüzyıllar boyu, tekkeler etrafında, gerek 

ilâhî vecd ve neş’enin bir tezahürü neticesinde; gerekse tarikatın temel 

prensiplerini ve tasavvufî eğitim yöntemlerini anlatmaya yönelik olarak 

manzûm ve mensur eserler yazıla gelmiştir. Böylelikle sosyolojik anlamda 

bir grup sayılan tarikatlar çevresinde o tarikata ait bir edebiyat gelişmiştir: 

Mevlevî edebiyatı, Bektâşî edebiyatı, Halvetî edebiyatı vb. gibi. 

Benimsemiş olduğu tasavvufî eğitim tarzını manzûm olarak anlatma 

geleneğini sürdüren tarikatlardan birisi de Halvetîliktir. Bizim bu 

çalışmamız, Halvetîliğin ortaya çıkışından XVI. Yüzyılın sonuna kadar 

Anadolu sahası içinde ve dışında meydana getirilen Türkçe manzûm eserleri, 

dinî ve tasavvufî muhtevâsını göz önünde bulundurarak incelemeye 

yöneliktir.  

Çalışmamız giriş ve üç bölümden meydana gelmektedir. Giriş, üç 

kısımdan oluşmaktadır: Birinci kısımda araştırmanın önemi, amacı, metodu, 

sınırları ve kaynakları hakkında bilgi verilmiştir. İkinci kısımda Tasavvufî 

edebiyatın Anadolu’daki tarihî gelişim seyri kısaca değerlendirilmiştir. 

Üçüncü kısımda ise araştırmaya bir temel olmak üzere, Halvetiyye tarikatının 

doğuşu ve Anadolu’daki yayılma süreci; bu tarikat hakkında bilgi veren 

temel kaynaklar ve çağdaş araştırmalardan faydalanılarak incelenmiştir. 

Araştırmamızın birinci bölümünde manzûm eseri olan Halvetî şairlerin 

biyografileri ve manzûm eserlerinin muhtevâları bir sistem dâhilinde 

incelenmeye çalışılmıştır. Biyografik bilgiler verilirken; şairlerin doğdukları 

yer ve yıl, tahsil durumları, yaşadıkları şehirler, tasavvufî eğitimlerini 

kimlerden aldıkları, tarikat görevleri ve vefatları, elde ettiğimiz yeni bilgiler 

ışığında kaynaklara dayalı olarak inceleme konusu yapılmıştır. Halvetî 

şairlerin manzûm eserleri incelenirken öncelikle eserin dış yapısı, telif 
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sebebi, telif tarihi, varsa nüsha ve baskıları konusunda genel bilgiler 

verilmiş; daha sonra eserlerin içerikleri genel olarak ortaya konulmaya 

gayret edilmiştir. 

Çalışmamızın ikinci bölümünde, Halvetiyye mensubu şairlerin 

manzûm eserlerinin edebî muhtevâsı ve bu eserler arasındaki dinî-tasavvufî 

edebî türler incelenmiştir. Bu bölümün ilk kısmında, eserlerin dil, üslûp ve 

ifade özellikleri, nazım şekilleri, vezin durumları, ayet hadis iktibasları ve 

Halvetîliğin Türk şiirine katkıları değerlendirilmiştir. Bölümün diğer 

kısmında, edebiyatımızdaki dinî-tasavvufî türler hakkında kısa bilgi 

verilerek, incelediğimiz eserlerde dinî-tasavvufî türlerde hangi konuların 

işlendiği hakkında bilgilerle birlikte bu türlere ait şiirlerin ilk beyitleri 

nakledilmiş; nazım şekilleri ve beyit sayıları da belirtilmiştir. İncelemenin 

sonucunda, Halvetî şairlerden her birinin hangi dinî ve tasavvufî türlerde ne 

kadar eseri bulunduğu tespit edilmeye çalışılmıştır.  

Üçüncü bölümde ise, Halvetî şairlerin divânlarındaki dinî ve tasavvufî 

bazı temel kavramlar  karşılaştırılmalı olarak incelenmiştir. İncelemeye dâhil 

edilen Dîvanlar, bölümün başında açıkladığımız bazı kriterlere göre tespit 

edilmiştir.  

Elinizde bulunan bu çalışmaya, isimlerini tek tek sayamayacağım pek 

çok kimsenin doğrudan veya dolaylı olarak katkıları olmuştur. Hepsine 

minnettâr olduğumu belirtmek isterim. Ancak; hususî kütüphanesinden 

yararlanmama izin veren Prof. Dr. Mustafa Uzun’u, ellerinde bulunan 

Halvetî şairlere ait manzûm eserlerin fotokopilerini verme hususunda 

lütufkâr davranan Doç. Dr. Hüseyin Akkaya, Yard. Doç. Dr. Mustafa Tatçı 

Yard. Doç Dr. Muharrem Çakmak ve Yard. Doç. Dr. Ahmet Ögke’yi 

minnetle anmadan geçemeyeceğim. 

Çalışmalarım esnasında teşvik ve desteklerini esirgemeyen hocalarım 

Prof. Dr. Ali Yılmaz ve Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu’ya, tezimin bütün 

safhalarında yardımını gördüğüm Yard. Doç Dr. Zülfikar Güngör’e, 

muhtevâya yönelik katkıları için Doç. Dr. Bilal Kemikli’ye ve teknik desteği 
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münasebetiyle arkadaşım Yard. Doç. Dr. Halil İbrahim Şimşek’e 

şükranlarımı sunarım. 

Tez konusunun seçiminden başlayarak bu hâle gelmesine kadar her 

aşamasında birikimlerini istifademize sunan ve yol gösterici tavırlarıyla 

meselelerin hâlli konusunda bizi cesaretlendiren tez danışmanım, hocam 

Prof. Dr. Mehmet Akkuş’a özellikle teşekkür etmeyi ifası zarurî bir borç 

bilirim.  

 

Ali ÖZTÜRK 

Ankara-2003 
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GİRİŞ 

 

1. Araştırmanın Önemi, Amacı, Kaynakları ve Metodu 

Edebiyat tarihinin konusu, sadece, bir milletin yalnızca en üst 

düzeydeki edebî temsilcileri ve onların şâheserlerinden ibaret değildir. 

Bunlarla birlikte, sosyolojik ve kültürel farklılaşmalar sebebiyle oluşan 

toplumun değişik kesimlerinin ortaya koymuş olduğu her kademeden edebî 

ürünler de edebiyat tarihinin konusudur. Bu itibarla edebiyat araştırıcısının 

çalışma alanı, sadece isimleri çok duyulmuş ve bu şöhrete hakikaten lâyık, 

edebî anlamda sanatçılarla sınırlı olmaması gerekir. Boratav’ın da ifade ettiği 

gibi, kimin temsilcisi olursa olsun, hangi konuları işlemiş olursa olsun, imza 

taşıyan her edebî ürün, edebiyat tarihinin malı kabul edilmelidir.1 

Osmanlı döneminde kültürel dokuyu besleyen en önemli odaklardan 

birisi tasavvuftur. Edebiyat da bu kültürel havza içerisinde meydana 

geldiğinden tasavvuftan yararlanmıştır. Ayrıca tekkeler çevresinde, mistik 

tecrübe ve öğretiyi esas alan Tasavvuf ve tekke edebiyatı vücûda gelmiştir. 

Eksiklerden mümkün olduğunca arınmış bir edebiyat tarihi meydana 

getirebilmek için mutasavvıfların ortaya koymuş oldukları edebî ürünleri de 

araştırma konusu yapmak gerekmektedir. Biz, bu anlayıştan yola çıkarak, 

tasavvufî duyuş ve düşünüşlerini, edebî bir formda ifade ederek, bir gelenek 

oluşturduğunu düşündüğümüz Halvetiyye tarikatı mensubu şairler üzerinde 

yoğunlaştık.  

                                                 
1  Pertev Naili Boratav, 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı,Gerçek Yayınevi (4.baskı), 

İstanbul 1982, s. 22-23. 
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Azerbaycan topraklarında ortaya çıkıp, tasavvufî bakımdan bereketli 

sayılması gereken Anadolu topraklarında neşvünema bulan Halvetiyye, 40’ı 

aşan şubesiyle, Anadolu’nun dinî-tasavvufî kültür hayatında, şüphesiz derin 

izler bırakmış bir tarikattır. Kurucularının Türk kökenli olmaları, Ehl-i 

Sünnet akidesine sıkı sıkıya bağlı bulunmaları ve gittikleri topraklarda siyasî 

otorite ile iyi ilişkiler kurmaları, Halvetiyye’nin Anadolu coğrafyası üzerinde 

hızla yükselişinin önemli sebepleri olmuştur.  

Halvetiyye tarikatı, sadece Anadolu coğrafyası ile sınırlı kalmamış; 

Ortadoğu, Balkanlar ve Kuzey Afrika’yı da içine alacak bir şekilde neredeyse 

Osmanlı coğrafyasının tamamında, asırlarca manevî nüfûzun etkili 

temsilcilerinden biri olmuştur. Böylesine geniş bir coğrafyada yayılma 

imkânı bulan Halvetiyye’nin fevkalâde dikkat çekici bir özelliği de; ana 

kollarının kurucuları başta olmak üzere, şeyhlerinin çoğunun şair olmalarıdır. 

Şair Halvetiyye şeyhleri de gerek tasavvufî kimlikleri, gerekse 

manzûm eserleri sebebiyle, tasavvuf tarihçileri ve edebiyat araştırmacıları 

tarafından monografik çalışmalara konu edilmişlerdir. Bu çalışmalarda 

şeyhlerin biyografileri, tasavvufî görüşleri, dîvânı veya manzûm eserlerinden 

herhangi biri inceleme konusu yapılmıştır. Ancak günümüze değin edebiyat 

ve tasavvuf araştırmalarında monografik incelemelere önem verilmekle 

birlikte, bu tarikatın edebî birikimini ortaya çıkarmaya ve bir bütün olarak 

değerlendirmeye yönelik bir çalışma gerçekleştirilmemiştir. 

Halvetî şairler üzerinde yaptığımız araştırmalar bize göstermiştir ki, 

bu kişilerin bir kısmı, doğuştan var olan şiir yeteneklerini, tasavvufun, 

dolayısıyla Halvetîliğin hizmetinde kullanmışlar; şiirsellik ve lirizm 

bakımından üst seviyelerde eserler bırakmışlardır. Diğer bir kısmı da 

herhangi bir yetenekleri olmamasına ve üstelik bunu itiraf etmelerine 

rağmen, kendilerinden önceki şeyhlerin yaptığı gibi tasavvufî hakikatleri 

manzûm olarak ifade etme geleneğini devam ettirmişlerdir.  

Bu çalışmanın amacı; XVI. Yüzyıl sonuna kadar Halvetiyye tarikatı 

mensubu kişilerin hangi sebeple olursa olsun meydana getirmiş oldukları 

manzûm edebî ürünleri bir bütün olarak ortaya koyarak dinî edebiyat 
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perspektifinden değerlendirmeye çalışmaktır. Bir tasavvuf ekolü, sosyal, 

kültürel ve daha bir çok değişik yönlerden incelenebilir. Bu çalışmamızla 

biz, yüzlerce manzûm eserin yazılmasına ilham kaynağı olan Halvetiyye 

tarikatının edebî tarihinin başlangıcından itibaren bir kesitine ışık tutmayı 

gâye edindik. 

Çalışmamızın asıl konusunu Halvetiyye mensuplarının şiirleri 

oluşturmakla beraber, Halvetiyye’nin doğuşu ve gelişim sürecinin takibi, 

araştırmamıza temel teşkil etmesi bakımından bir ön hazırlık olmuştur. Bu ön 

hazırlık neticesinde araştırmanın tarihî sınırları içerisinde bulunan bütün 

Halvetiyye şeyhleri ismen belirlenmeye çalışılmıştır. 

İsimleri belirlenen Halvetiyye şeyhlerinin şair olup olmadıkları, 

manzûm eserleri bulunup bulunmadığı, biyografik eserler ve kataloglar 

vasıtasıyla araştırılmıştır. Bu münasebetle, Tezkireler başta olmak üzere, 

Şakaiku’n-�u’mâniyye ve Zeyilleri, �efahâtü’l-Üns, Lemezât, Keşfu’z-

Zunûn, Osmanlı Müellifleri, Sefînetü’l-Evliya vb. biyografik eserler, 

Halvetiyye mensuplarınca yazılan Menakıpnâmeler ve Silsilenâmeler, Tarih 

kitapları, Edebiyat Tarihleri, Ansiklopedi maddeleri, yüksek lisans ve 

doktora tezleri, konuyla ilgili çeşitli bilimsel araştırmalar ve kütüphane 

katalogları taranarak şiirle meşgul olan Halvetîler ve yazmış oldukları 

manzûm eserleri tespit edilmeye çalışılmıştır.  

Yukarıda bahsettiğimiz eserler, aynı zamanda çalışmamızın temel 

kaynaklarıdır. Ancak araştırmamız esnasında bu kaynakların tamamından 

aynı oranda istifade ettiğimizi söyleyemeyeceğiz. Mesela, tezkirelerde az 

sayıda Halvetî şairi hakkında bilgi bulunmaktadır. Bazı tezkirelerde Halvetî 

şairleri, başka bir Dîvân şairi vesilesiyle, şeyh kimliğiyle yer almaktadırlar. 

Padişahlara göre önemli olayları anlatan tarih kitapları, dönemin ulema ve 

şeyhleri hakkında da bilgi verdikleri için kısmî olarak biyografik malumat 

ihtiva etmektedir. Halvetî şairlerin biyografileri ve eserlerinin tespiti 

bakımından en çok faydalandığımız kaynaklar, yukarıda isimlerini 

saydığımız biyografik eserler ve menâkıpnâmelerdir.  
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Kaynaklar üzerinde yaptığımız bu tarama sonucu, önümüze çok sayıda 

Halvetî şairi çıkmıştır. Bunların bir kısmı Dîvân şairi olup da Halvetiyye’ye 

intisap edenler, diğer kısmı da tekke çevresinde yetişen ve çoğunlukla 

tasavvufî eğitim âdâbına yönelik manzûm eserleri bulunan şairlerdir. 

Bilimsel eserlerde konuyu sınırlandırarak derinleşmek esas olduğu için 

Halvetiyye mensubu Dîvân şairlerini araştırma dışında tutarak çalışmamızı 

şair Halvetî şeyhleri üzerinde yoğunlaştırdık. 

Şair Halvetîlerin çoğu, aynı zamanda şeyhlik görevini deruhte etmiş 

olmaları sebebiyle, tanınmış şahsiyetler olup, haklarında detaylı bilgilere 

ulaşmak mümkün olmuştur. Şeyhlerden bazılarının adına menâkıbnâmeler 

yazılmış ve son zamanlarda monografik çalışmalar yapılmıştır. Mutasavvıf 

şairlere dair elde ettiğimiz bu bilgiler, onların, tekke çevresiyle, cemiyetle ve 

idare ile ilişkilerine dair önemli ipuçları ihtiva etmektedir. Hatta bazı 

şairlerin şiire bakışlarını da bu menâkıbnâmelerden tespit imkânı bulduk. 

Ancak bazı Halvetî şairler hakkında ise ne yazık ki biyografik kaynaklardaki 

birkaç satır dışında yeterli bilgi bulunmamaktadır. Böyle durumlarda şairin 

manzûm ve mensur eserlerine de müracaat ederek hayatıyla ilgili bilgi 

edinmeye çalıştık. Şair biyografilerinde ilke olarak, detaylarını 

belirlediğimiz bilgilerle sınırlı tutmakla birlikte, hakkında pek az malumat 

bulunan şairlere dair ulaşabildiğimiz bilgilerin tamamını vermeyi uygun 

gördük. 

Halvetiyye mensubu şairlerin yazmış oldukları manzûm eserlerin 

çoğunun baskısı olmayıp elyazması halindedir. Bu eserlerin yerini tespit 

edebilmek için yayımlanmış kütüphane kataloglarını ve bilgisayara 

yüklenmiş kütüphane kayıtlarını tarayarak eserlerin hangi kütüphanelerde 

bulunduğunu belirledik. Tespit etmiş olduğumuz Halvetî şairlerin çoğu 

yazma olan eserlerini inceleyebilmek için başta Süleymaniye olmak üzere, 

Millet, Bayezit, Nuruosmaniye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk 

Kitaplığı, Topkapı Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzesi Kütüphanelerinde, 

Ankara Millî Kütüphane ve Çorum Hasan Paşa Kütüphanesi’nde çalışmalarda 

bulunduk. 
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Araştırmamızın sınırları çerçevesinde, Halvetiyye mensuplarınca 

Türkçe yazılmış olmak kaydıyla bütün manzûm edebî müktesebatı ortaya 

koymaya çalıştık. Bu edebî birikimi ortaya koyarken dîvânı ve çok sayıda 

manzûm eseri olan Halvetî şairlerle, müstakil bir araştırmaya konu 

olamayacak sayıda az şiiri bulunanlar arasında fark gözetmedik. Bugüne 

kadar müstakil manzûm eserleri ortaya çıkmamış ancak bazı mecmualarda bir 

iki ilâhîsi bulunan Halvetîleri; hatta biyografik eserlerin veya 

menakıpnâmelerin bir köşesinde sadece bir beyti veya dörtlüğü kaydedilmiş 

şahsiyetleri de taramalarımız esnasında ortaya çıkartarak, Halvetî şiirinin 

bütününe ışık tutması bakımından araştırmamıza dâhil ettik. Bunun yanı sıra 

biyografik eserler ve Halvetiyye kaynaklarında şair olduklarından bahsedilip 

de şiirleri bugün dahi ele geçmemiş Halvetîleri de ayrı bir başlık altında 

değerlendirmeyi gerekli gördük. Ayrıca biyografik kaynaklarda yanlış olarak 

Halvetîlere ait gösterilen eserleri bizzat incelemek suretiyle, bu eserlerin 

kime ait olduğunu, en azından atfedilen şahsa ait olup olmadığını ortaya 

koymaya gayret ettik. Eser ve yazar ile ilgili şüphe barındıran durumlarda 

gerekçelerimizle birlikte söz konusu şüphelere işaret ettik.  

Başlangıçta araştırmayı, bir şekilde zaman olarak sınırlandırmak 

gerektiğinden XVI. yüzyılda yaşamış ve bu yüzyılda vefat etmiş şairlerle 

sınırlı tutmuştuk. Zira, XVI. asır, Osmanlı coğrafyasında, bilim sanat 

edebiyat ve diğer alanlarda olduğu gibi tarikatlar, özellikle de Halvetiyye 

tarikatı açısından verimli bir zaman dilimidir. Ancak, yüzyıl sınırlamasının 

mahzurlarını dikkate alarak çalışmamızı Halvetîliğin Anadolu’daki 

intişarından itibaren başlatmayı uygun gördük. Zira insan ömrü ve sosyal 

hadiseler makasla kesilir gibi yüzyılın başında başlayıp bitiminde sona 

ermemektedir. Biz bu mahzurları en aza indirmek gâyesiyle Halvetîliğin 

Anadolu’da yayılmaya başladığı dönemi de çalışmaya dâhil etme gereği 

hissettik. Halvetîliğin Anadolu’da yayılma süreci, Yahya Şirvânî’nin 

halifeleri vasıtasıyla başlamış olduğundan bu tarih, XV. yüzyılın ikinci 

yarısına tekabül etmektedir. Halvetîlerce meydana getirilen manzûm eserler 

de bu tarihten sonradır. Tarikatın ana kolları olarak kabul edilen Rûşenîyye, 

Cemâliyye ve Ahmediyye, XV. Yüzyılın sonunda, Şemsiyye de XVI. 
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Yüzyılın ikinci yarısında kurulmuştur. Büyük küçük birçok kola ayrıldığı 

için tarikat kuluçkası (veya fabrikası) olarak adlandırılan Halvetî tarikatı, 

müstakil bir tarikat gibi anılan Gülşeniyye, Şâbâniyye, Sinâniyye, Uşşâkiyye 

gibi talî kollara ayrılmaya bu zaman diliminde başlamıştır.  

Çalışmamızın bitiş sınırı ise XVI. yüzyılın sonu olarak belirlenmiştir. 

En son 1600- 1601 yılında vefat eden Halvetî şairlerini tezimize dâhil etmiş 

bulunuyoruz. Bu tarihin belirlenmesinin tezi sınırlandırmak dışında bir amacı 

yoktur. Ancak ömrünün uzun bir dönemini XVI. asırda geçirmiş olmasına ve 

belki de eserlerinin bir kısmını bu asırda vermesine rağmen bu tarihten sonra 

vefat edenleri çalışmaya dâhil etmeyişimiz bu sınırlama sebebiyledir. Yüzyıl 

incelemelerinde böylesi bir mahzurun varlığına rağmen çalışmayı bir noktada 

sınırlama zarureti de kaçınılmaz olmaktadır.  

Anadolu sahası dışında Azerbaycan, Suriye, Mısır ve Balkanlar’da 

yaşamış olan Halvetî şairleri de bulunduğundan araştırmamızda coğrafya 

sınırlandırılması yapılmamıştır. Türkçe olmak kaydıyla nerede yazılmış 

olursa olsun bütün manzûm eserler araştırmamıza dâhil edilmiştir. Bununla 

birlikte, Azerbaycan’dan başlayıp Anadolu’ya, sonra da İstanbul, Balkanlar 

ve Kuzey Afrika’ya kadar geniş bir coğrafyaya yayılan Halvetîliğin II. 

Bâyezîd (1481-1512) devrinde İstanbul’a gelmesi; sosyal-kültürel, özellikle 

de siyasî bakımdan önemli bir dönüm noktasıdır. Bu tarihten itibaren 

Halvetiyye, siyasî otorite tarafından desteklenmenin de kazandırdığı ivmeyle 

daha çok yayılma imkânı bulmuş ve müntesipleri sayıca artmıştır. Tarikata 

yön veren büyük şeyhlerin önemli bir kısmı bu tarihten sonra İstanbul’da 

ortaya çıkmıştır.2 Dolayısıyla da inceleme alanımıza giren manzûm eserlerin 

çoğu İstanbul’da yazılmıştır. 

Burada tezimizin yazımında kullandığımız yöntem ile ilgili bir iki 

hususu da belirtmek istiyoruz. 

                                                 
2  bk. Tahsin Yazıcı, “Fetih’ten Sonra İstanbul’da İlk Halveti Şeyhleri: Çelebi 

Muhammed Cemaleddin, Sünbül Sinan ve Merkez Efendi”, İstanbul Enstitüsü 
Dergisi, İstanbul 1956, Sayı: 2, ss. 87-113. 
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Çalışmamız boyunca, örnek olarak zikrettiğimiz beyitleri italik olarak 

ve transkripsiyon kurallarına uygun olarak yazdık. Örneklerimizi seçerken 

öncelikle üzerinde bilimsel çalışma yapılan metinler olmak üzere, elyazması 

eserlerin inceleme imkânı bulduğumuz nüshalarından yararlandık. Örnek 

metinleri, başta belirtilen transkripsiyon usüllerine uygun olarak verdik. 

Araştırmamızda, kişilerin vefat tarihleri, ismin ilk geçtiği yerde hicrî 

ve mîlâdî olarak verilmiştir. Hicrî olan vefat tarihlerini mîlâdîye çevirirken -

şayet biliniyorsa- hicrî aylar da dikkate alınmış ve mümkün olan tam 

karşılığı bulunmaya çalışılmıştır. Padişah ve sultanların ise sadece 

hükümdarlık yaptıkları tarihler mîlâdî olarak verilmiştir. Araştırmamızın bazı 

bölümlerinde takip edilecek özel kurallar, gerekli görülen yerlerde detaylı 

olarak verilecektir. 
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2. Anadolu’da Tasavvufî Edebiyatın Teşekkülü 

Türklerin İslâm dinine girmeleriyle birlikte dâhil oldukları yeni dini 

öğrenme ve anlama çabalarına paralel olarak İslâmiyet merkezli dinî bir 

edebiyatın temelleri de atılmış oluyordu. Müslüman Türklerin meydana 

getirdikleri ilk yazılı eserlerin büyük bir kısmının, kutsal kitaplarının 

tercüme ve tefsiri başta olmak üzere, İslâm dinini anlatan didaktik mahiyette 

eserler olduğu bilinmektedir.3 Bu eserler, tabiatıyla tasavvufî eserler değildi. 

Tasavvufî edebiyat, bu cereyanın Türkler arasında yayılmasıyla birlikte 

doğup gelişmiştir. 

Türk tasavvuf edebiyatının tarihî serüveni, kuşkusuz, Türklerin 

Anadolu’ya gelmelerinden çok önceleri başlamıştır. Orta Asya’da Ahmed 

Yesevî (öl. 562/1166)’nin hikmetleri ile başlayan Türk tasavvuf şiiri, 

Anadolu’ya Ahmet Yesevî’nin takipçilerinin de aralarında bulunduğu Orta 

Asyalı Türk dervişleri vasıtasıyla girmiştir. Anadolu’da teşekkül eden Türk 

edebiyatının da sûfiyâne temeller üzerine inşâ edildiği görülmektedir. 

Anadolu’nun İslâmlaşmasıyla, Türk tasavvuf edebiyatının Anadolu’da 

teşekkülünde bir eş zamanlılık söz konusudur. Zira Anadolu’nun 

Müslümanlaşmasında, İslâm’ın sevgi medeniyetinin ve kardeşlik ruhunun 

teessüsünde, gönüllere hitap eden mutasavvıfların büyük rolü olmuştur. 4 

Çeşitli sebeplerle Orta Asya’dan Anadolu’ya gelen dervişler, her gittikleri 

yerde faaliyetlerine merkez olmak üzere tekke ve zâviyeler inşa etmişlerdir. 

Anadolu’nun Türk yurdu hâline gelmesi ve Müslümanlaşmasında; siyasî, 

askerî, iktisadî,  bir çok faktörün yanında, Anadolu’da sayısız köy, kasaba ve 

mahallenin çekirdeğini oluşturan tekke, zâviye ve diğer dinî müesseseler, 

fevkalâde önemli görevler ifa etmiştir. 5  Anadolu’nun her tarafında 

                                                 
3  bk. Agah Sırrı Levend, Türk Dili ve Edebiyatının İlk Mahsulleri, Türk Tarih 

Kurumu Basımevi, (Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Safhaları isimli eserin ön 
kısmının ayrı basımı ), Ankara 1949, s. 15 vd. 

4  Mehmet Akkuş, “Tasavvufun Anadolu’ya Girişi ve İslâmlaşmada Rolü” Tanımı 
Kaynakları ve Tesirleriyle Tasavvuf (hzl. Coşkun Yılmaz), Seha Neşriyat, İstanbul 
1991, s. 135. 

5  Osman Çetin, Selçuklu Müesseseleri ve Anadolu’da İslamiyet’in Yayılışı, Marifet 
Yay., İstanbul 1981, s. 135 vd. 
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rastlanması mümkün olan bu tekke ve zâviyelerde, fevkalâde çalışkan, 

yerleştikleri yerlerdeki toprağı işleyen ve İslâm dinini yayan dervişlere, 

zamanın idarecileri tarafından bir takım muafiyetler de getirilmiştir.6 

Bununla birlikte, İslâmiyet’in âdeta birer propaganda merkezi 

sayılabilecek tekke ve zâviyelerin mensupları, sadece Orta Asya kökenli 

Türk dervişleri değillerdi. Yerli Hristiyan ahâli arasında Müslüman olmuş 

bazı kimseler de bu zâviyelere mürid olmuş; özellikle Hristiyanlar arasında 

İslâm dinini yayma konusunda bu dervişler etkili olmuşlardır. Zâviyelerde 

görevlendirilen gayrimüslim personelin de zaman içinde coşkulu dinî 

âyinlerin etkisi altında İslâm dinini kabul etmiş olmaları muhtemel 

görülmektedir.7 

Anadolu Selçukluları, daha ilk zamanlardan başlayarak, sûfilere karşı 

samimî ve hürmetkâr davranışları ile bilinmektedir. Sufîlerin Selçuklu 

saraylarında gördükleri iyi muamele, Moğol istilası sonucunda, XIII. 

yüzyılda Anadolu’ya birçok tanınmış mutasavvıfın gelmesine sebep olmuş ve 

büyük şehirlerde tasavvuf cereyanları olabildiğince güçlenmiştir. Baştaki 

hükümdarlara ve emirlere uyarak, birçok kişi, bu mutasavvıflara intisap 

etmişlerdir. Moğol istilasıyla birlikte merkezî idarenin zayıflaması, birtakım 

siyasî ve içtimaî sıkıntılara sebep olmuştur. Bunun tabii bir neticesi olarak 

meydana gelen ruhî buhranlar da, sûfilerin halk kitleleri üzerindeki esrarlı 

etkisini bir kat daha arttırmıştır.8  

İslâmiyet’in ve tasavvuf cereyanının, Anadolu’da tekke ve zâviyeler 

yoluyla yayılması, Tasavvufî Türk şiirinin de gelişmesine zemin 

hazırlamıştır. Bir çok Türk dervişi, mensup oldukları İslâm dinini ve 

tarikatlarını yaymak maksadıyla göçebe Türkler arasına girmiş ve bu yeni 

mefkûreyi onların anlayabilecekleri bir dil ve zevk alabilecekleri edebî bir 

                                                 
6  Ömer Lütfi Barkan, “Osmanlı İmparatorluğunda Bir İskan ve Kolonizasyon 

Metodu Olarak Vakıflar ve Temlikler: İstilâ Devirlerinin Kolonizatör Türk 
Dervişleri ve Zâviyeler”, Vakıflar Dergisi, Ankara 1942, Sayı: 2, s. 291-292. 

7  Barkan, agm., s. 304. 
8  M. Fuad Köprülü, Türk Edebiyatı Tarihi, Ötüken Yay. (2. bs.), İstanbul 1980, 

s.245. 
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üslûpla anlatmışlardır. Böylelikle Türklerin yüzyıllardır süregelen millî 

edebiyatları da Tasavvufî Türk edebiyatına temel teşkil etmiştir. 9  Göçebe 

Türkler, kendilerine şiir okuyan, Allah rızası için iyiliklerde bulunan, dünya 

ve ahiret mutluluğunun yollarını öğreten bu şair dervişleri, eskiden kutsallık 

atfettikleri ozanlara benzetip söylediklerini kolayca benimsemişlerdir.10 

Anadolu’da İslâm’ın köklü eğitim kurumları olan medreseler 

bulunmasına rağmen, toplum hayatında tekkelerin rolü ve etkisi, 

medreselerden çok büyük olmuş ve İslâmiyet, geniş halk yığınlarına tekkeler 

vasıtasıyla yayılmıştır.11 Fuad Köprülü, medreselerde katı kuralların egemen 

olması sebebiyle, tekkelerin şiirin gelişmesine daha uygun bir ortam 

olduğuna dikkat çekmektedir.12 Diğer taraftan dinî eğitimin Arapça olması da 

medresenin halkla bütünleşmesine engel teşkil etmekteydi. Medreselerle 

kıyaslandığında, tekkelerin bir önemli fonksiyonunun da Türk dilinin 

gelişmesine yapmış olduğu katkı olduğu görülmektedir. Medreselerin 

akademik birer müessese olmalarına karşın tekkelerdeki faaliyeti, bir ideoloji 

ve misyonerlik hareketi olarak değerlendiren Erol Güngör, Türkçe’nin 

yerleşmesinde en büyük rolü tekkelerin oynadığını söylemektedir.13 

İslâmiyet’ten önceki halk edebiyatı ile çok büyük bir alâkası olduğu 

için daha gelişme zamanında halkın rağbetini kazanan bu edebiyat, sadece 

tasavvuf esaslarının halka öğretilmesine değil, ilk zamanlarda İslâm dininin 

göçebe Türkler arasında yerleşip kuvvetlenmesine de yardım etmiş;  buna 

karşılık da Türkler arasında sûfiyane duyguların ve tarikatların yayılması 

neticesinde, tasavvuf edebiyatının halk arasında yüzyıllarca yaşamasına 

sebep olmuştur. Bu basit ve yalın halk şiir tarzı ve bunu doğuran kuvvetli 

sûfîlik cereyanları, Anadolu’da daha geniş ve serbest bir şekil alarak birer 

                                                 
9  M. Fuad Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Diyanet İşleri Başkanlığı 

Yay.,  (Yayımlayan Orhan F. Köprülü), (7. bs.), Ankara 1991, s. 2.  
10 Köprülü, age., s. 19. 
11  Agah Sırrı Levend, “Halk ve Tasavvufî Halk Edebiyatı”  Türk Dili, Türk Halk 

Edebiyatı Özel Sayısı,  Ankara 1968, Sayı:207, s. 184. 
12  bk. Köprülü, Türk Edebiyatı Tarihi, s.128. 
13  bk. Erol Güngör, “Anadolu’da Türk Birliği ve Tarikatlar”, Türk Edebiyatı Dergisi, 

İstanbul (Mart) 1974, c. III, Sayı: 27, s. 29. 
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‘zühd ve takva sistemi’ şeklinden ilâhî bir aşk felsefesi tarzına dökülmüştür. 

Böylece Araplarda ve İranlılarda örneklerine rastlanmayan tamamıyla millî 

ve orijinal yüksek bir sanat türü ortaya çıkmıştır.14 

Orta Asya’dan gelen Türk dervişlerinin eliyle kurulan Türk tasavvuf 

edebiyatı, Anadolu’da iki farklı mecrada kendine yol buldu. Bir taraftan 

kökleri İran edebiyatına uzanan Mevlânâ (öl.672/1273) ve Sultan Veled (öl. 

712/1313) çizgisinde yol alırken, diğer taraftan da kökleri Orta Asya’ya 

varan, Yunus Emre (öl.720/1320)’nin başarıyla temsil ettiği millî bir tarzda 

ilerledi. 15  Yunus Emre bu yol ayırımında, oldukça önemli bir başlangıç 

noktasını temsil etmektedir. Köprülü’nün yerinde tespitiyle 16   eğer Yunus, 

millî tarzı başarıyla canlandırıp temsil edememiş olsaydı, dinî edebiyatımız 

sadece İran tesiri altında ilerleyecek, bir Yunus tarzından 

bahsedilemeyecekti. Lâdinî edebiyatta Yunus Emre ayarında millî tarzda 

şiirler yazan büyük bir şair yetişemediği için bu vadide, Yunus tarzı 

tasavvufî edebiyat değerinde millî bir şey ortaya çıkmamıştır.  

Türkçe tasavvufî ıstılah dilinin kurucusu kabul edilen Yunus 

Emre’nin 17  halk ve tasavvuf şiirimizde çok sayıda takipçisi olmuş ve 

şiirimizde bir Yunus tarzı gelişmiştir. Ancak, Hasan Âli Yücel’in; “Daha 

sonra gelen halk şairleri onun yolundan çıkamadıkları gibi üslûbunu bile 

değiştiremediler.” 18  dediği gibi Yunus Emre, aşılamamış bir şair olarak 

kalmıştır. 

Tasavvuf şiirini incelerken, bu şiirin meydana gelmesine yol açan 

haricî faktörler kadar, bilinmesi zarurî olan bir husus da, mutasavvıf şairlerin 

şiire olan yaklaşımlarıdır. Mutasavvıfların şiirle meşgul olmalarındaki niyet 

ve amaçlarının bilinmesi, tasavvufî şiirin doğru bir zemine oturtulması 

                                                 
14  Köprülü, Türk Edebiyatı Tarihi, s.196-197. 
15  Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, s. 338. 
16  bk. Köprülü, age., s. 338. 
17  Mustafa Tatçı, Yunus Emre Dîvânı-I İnceleme, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 

1990, s. 67. 
18  Hasan Âli Yücel, Türk Edebiyatına Toplu Bir Bakış, Birinci Kitap, Remzi 

Kitaphanesi, [İstanbul] 1932, s. 59. 
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bakımından önem arz etmektedir. Mutasavvıf şairleri, diğer 

meslektaşlarından ayıran en önemli fark da işte bu amaç ve niyet meselesidir. 

Mevlânâ, Yunus Emre ve bunların takipçileri, birer şair olmakla birlikte; 

Dîvân şairleri gibi icra ettikleri sanatı önceleyen kişiler olmadılar. Bilakis 

bunların asıl amacı; mensubu oldukları tasavvufî prensipleri anlatmak ve 

açıklamak olmuştur.  

Mutasavvıf şairler, meslektaşları olan diğer şairlerin aksine şiiri, bir 

amaç olarak değil, mesajlarını halka ulaştırmak için gerekli bir araç olarak 

görmüşlerdir. Mutasavvıf kişilikleri şairliklerinden önce gelmektedir. Şiiri 

araç olarak kullanmalarına rağmen, tasavvufî gelenek içerisinde yetişen bu 

şairlerin eserleri iki kategoride ele alınmaktadır. İlki, mistik muhayyilenin 

gelişmesiyle birlikte ulaşılan bilgi neticesinde söylenilen şiirlerdir. İkinci 

grup eserler ise, tasavvuf düşüncesini telkin ve ritüellerini öğretmeyi 

amaçlayan didaktik eserlerdir.19 Yunus Emre başta olmak üzere, bazı şairler 

sanatkârâne bir tarzda şiirlerini söylerken, çoğunluğu oluşturan kesimi de 

sanat yönü zayıf, lirizmden uzak, didaktik mahiyette manzûm eserler kaleme 

almışlardır. 

Netice olarak tasavvuf ve edebiyat, Anadolu ortak paydasında 

müştereken varlık göstermiş, biri diğerinin itici gücü olmuştur. Anadolu’da 

meydana getirilen edebiyatın ilk ürünlerine bakıldığında bu eserlerin 

tasavvuf ağırlıklı olduğu görülmektedir. 20  Zira Anadolu’da tasavvufun 

kuvvetlenmesi ile birlikte her tarafa yeni tekkeler açılmış; bu tekkelerde 

didaktik eserler, sûfiyâne şiirler, menâkıp mecmuaları yazılıp, Arapça ve 

Farsça tasavvufî eserlerden çeviriler yapılmış, âdeta her tarikata mahsus bir 

edebiyat teşekkül etmiştir.21 

                                                 
19  Bilal Kemikli, “Bir Milletin Rûhî Serencâmı: Türk Tasavvuf Edebiyatı”, Türkler, 

Yeni Türkiye Yay., Ankara 2002, c. V, s. 884. 
20  Anadolu’daki tasavvuf ve tekke edebiyatının ilk ürünleriyle ilgili bk. Mecdut 

Mansuroğlu, “Anadolu’da Türk Dili ve Edebiyatının İlk Mahsulleri”, İstanbul 
Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İstanbul 1946, Sayı:1, s.10; Agah Sırrı 
Levend, Türk Dili ve Edebiyatının İlk Mahsulleri, s. 20; Azmi Bilgin, “Tasavvuf ve 
Tekke Edebiyatı”, İlmî Araştırmalar, İstanbul 1995, Sayı: 1, s. 70; Kemikli, “Bir 
Milletin Rûhî Serencâmı: Türk Tasavvuf Edebiyatı”, s. 886. 

21  Köprülü, Türk Edebiyatı Tarihi, s. 390. 
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XIII. yüzyılda Anadolu’da, Mevlânâ, Hacı Bektaş-ı Veli (öl. 

669/1270), Sultan Veled, Ahmed Fakih (öl. 650/1252), Şeyyad Hamza (öl. ?), 

Yunus Emre ile başlayan tasavvuf ve tekke edebiyatı, sonraki yüzyıllarda 

gelişerek devam etmiştir.22 Halvetiyye tarikatı çevresinde gelişen edebiyatı 

görmek için ise, XV. yüzyılın ikinci yarısını beklemek gerekecektir. Zira 

Halvetiyye’nin Anadolu’da yaygın olarak faaliyet göstermesi, XV. yüzyılın 

ikinci yarısından sonrasına rastlamaktadır. 

                                                 
22  bk. Abdurrahman Güzel, Dinî Tasavvufî Türk Edebiyatı, Akçağ Yay., Ankara trz, s. 

153 vd. 
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3. Halvetiyye Tarikatının Ortaya Çıkışı ve Anadolu’da Yayılması 

İslâm tasavvufunun kurumlaşmış şekilleri olarak 

nitelendirebileceğimiz tarikatlar, onuncu yüzyıldan itibaren görülmeye 

başlamıştır. Bu yüzyıldan itibaren çeşitli isimler altında pek çok tarikat 

teşekkül etmiştir. 

Tarihte isim yapmış tarikatların çoğu, adlarını kurucularının 

isimlerinden veya nispetlerinden almışlardır. Halvetiyye ise ismini, ilk 

dönemlerden beri sûfilerce uygulanmakta iken, sonraki dönemlerde bu 

tarikatın önderleri tarafından tasavvufî eğitim tarzı olarak benimsenmiş olan 

halvet ve uzletten almaktadır. 23  Sözlük anlamı itibariyle birisiyle yalnız 

kalmak anlamında kullanılan halvet, Arapça ‘خل{{{{و’ ve ‘خل{{{{ى’ mastarlarından 

türemiş bir kelimedir. 24  Tasavvufta ise günahlardan korunmak, daha iyi 

ibadet etmek için ıssız yerlerde yaşamayı tercih etmek anlamına 

gelmektedir. 25  Daha özel anlamda ise, mürîdin zihinsel yoğunlaşmayı 

sağlayabilmesi ve bazı özel riyazetleri gerçekleştirebilmesi için şeyh 

tarafından karanlık, dış dünyadan arındırılmış bir yere belirli bir süre 

konulmasıdır.26  

3.1. İlk Halvetîler  

Bazı sûfilerin tasavvufî eğitim tarzı olarak ‘halvet’ metodunu 

benimsemeleri, onların Halvetî adıyla anılmalarına sebep olmuştur. Tasavvuf 

kaynaklarında ‘halvet’ metodunu benimseyen ve Halvetî olarak tanınan pek 

çok sûfiye rastlanır. Halvetiyye silsilesi içerisinde bu usulü ilk benimseyen 

                                                 
23 İlk dönem Halvet ve Uzlet için bk. Necdet Tosun, İbn Arabî Öncesi Tasavvufta 

Halvet ve Uzlet, (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Marmara Üniversitesi, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1995. 

24  bk. İbn Manzûr, Lisanu’l-Arab, I-XV, Daru’s-Sâdır, Beyrut, 1990, c. XIV, s. 237-
242; Zebîdî, Tâcu’l-Aarûs min Cevâhiri’l-Kâmûs, I-XX, Daru’l-Fikr, Beyrut, 1994, 
c. XIX, s. 385-390. 

25  bk. Süleyman Uludağ, “Halvet”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi [DİA] 
İstanbul 1997, c. XV, s. 386. 

26  Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, Rehber Yayıncılık, 
Ankara 1997, s. 321 [Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri].  
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kişinin İbrahim Zâhid Geylânî (öl.705/1305) olduğu nakledilmektedir. Bu 

yüzden kendisine ‘İmâmü’l-Halvetî’ denmiştir 27  Halvetiyye tarikatı bu 

tarihte henüz sistemleşmemiş olmakla birlikte, İbrahim Zâhid Geylânî’den 

itibaren kendilerine halvetî denen sûfîlerin yaşadığı bilinmektedir. Hatta 

Gîlan şehrinin Heri kasabasında bir Halvetîler mezarlığından dahi söz 

edilmektedir.28  

Bir tarikat olarak ortaya çıkan Halvetiyye’nin kurucusu ise, Seyyid 

Ebu Abdullah Siracuddin Ömer b. Şeyh Ekmelüddin el-Geylânî el-Lâhicî 

(Ömer Halvetî) (öl.800/1397) kabul edilmektedir. 29  Ömer Halvetî’nin 

silsilesi de, amcası Muhammed Halvetî (öl.780/1379) vasıtasıyla İbrahim 

Zâhid Geylânî’ye ulaşmaktadır. 30  Ömer Halvetî, 748/1348 yılında 

Lâhican’da 31  doğmuştur. 32  Amcası Şeyh Muhammed’e intisap etmiş; 

amcasının vefatından sonra yerine postnişin olmuştur.33 Kendisinden önceki 

büyükleri gibi o da tasavvufî eğitimde halvet metodunu benimsemiş ve bir 

ağaç kovuğunda riyazet yapmış, ardı ardına erbain çıkarmıştır. Hatta kırk 

kere erbaîni üst üste çıkartmasından dolayı kendisine Halvetî lakabının 

verildiği de rivayet edilmektedir.34 

                                                 
27  bk. Abdülbâki Gölpınarlı, “Halvetiyye”, Türk Ansiklopedisi, Milli Eğitim 

Basımevi, Ankara 1970, c. XVIII, s. 421. 
28  bk. Mahmud Celaleddin Hulvî, Lemezât-ı Hulviyye ez-Lemezât-ı Ulviyye (hzl. 

Mehmet Serhan Tayşi), Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yay., 
İstanbul 1993, s. 337. [Hulvî, Lemezât] 

29  Kemaleddin Harîrîzâde,  Tibyânu Vesâili’l-Hakâik fî Beyâni Selâsili’t-Tarâik (I-
III)[Harirîzâde, Tibyân], Süleymaniye Ktp. Fatih, nu: 430-432. c. I, vr. 343/b; 
Abdülbâki Gölpınarlı, ag md., s. 420.  

30  Lâmi‘î Çelebi, Terceme-i �efahatü’l-Üns min Hadarati’l-Kuds, İstanbul 1289, s. 
572 (Lâmi‘î, �efahât Tercümesi); Hulvî, age., 335. 

31 Lâhican: İran’ın Gilan Eyaletinde en eski yerleşim merkezlerinden biridir. V. 
Minorsky, “Lâhican”, İA, İstanbul 1977, c. VII, s. 5. 

32  Mehmed Sâmî, Esmâr-ı Esrâr, Cemâl Efendi Matbaası, İstanbul 1316 (1898), s.16. 

33  Hulvî, Lemezât, 345; Hacı Ali, Tuhfetü’l-Mücâhidîn, Nuruosmaniye Ktp. nu: 2293, 

vr. 517/b. 
34  bk. Hulvî, age., 346; Hacı Ali, age, vr. 517/b. 
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Halvetiyye tarikatının geniş kitlelere yayılması ise, tarikatta ikinci pîr  

kabul edilen Yahya Şirvânî (öl.868-869/1464-1465)35 ile başlamıştır. Şirvan 

vilayetinin Şemaha36 kasabasında doğan Yahya Şirvânî’nin, Mûsâ Kazım’ın 

soyundan bir seyyid olduğu söylenmektedir. 37  Şeyh Sadreddin Halvetî (öl. 

833/1430)’nin mürîdi olan Yahya Şirvânî’nin, şeyhinin vefatından sonra, 

Şeyh Sadreddin’in damadı ve halifesi Pîrzâde ile araları açılmış; Şemaha’dan 

Şirvan’a göç edip Bakü şehrine yerleşmiştir.38 Yahya Şirvânî, burada halkın 

yoğun teveccühüne mazhar olmuş ve binlerce mürid yetiştirmiştir. Lamiî, 

Seyyid Yahyâ’nın on bin mürid ve muhibbi olduğunu naklederken,39 Yusuf b. 

Yakup on iki bin mürid yetiştirdiğini kaydetmektedir. 40  Gerçi mübalağa 

ihtimali bulunsa da bu sayılar, Yahya Şirvânî’nin şöhreti ve etki alanı 

hakkında  fikir vermesi bakımından önemli görünmektedir. Yahya Şirvânî 

yetiştirdiği halifelerini yanında tutmayıp irşad maksadıyla çevre 

memleketlere göndermiştir. Binlerce mürîdin etrafa yayılıp faaliyette 

bulunması Halvetiyye tarikatının değişik bölgelere yayılmasına, dolayısıyla 

müntesiplerinin sayıca artmasına sebep olmuştur. Lamiî Çelebi, birçok 

halifeyi çevre vilayetlere gönderme usulünün Yahya Şirvânî’den kaldığı 

şeklinde yaygın bir kanaat olduğunu nakletmektedir.41  

3.2. Anadolu’da Halvetîler 

3.2.1. Halvetiyye’nin Anadolu’ya Girişi ve Yayılışı 

Osmanlı’nın siyasî, sosyal ve kültürel hayatında önemli derecede rol 

oynamış bir tarikatın Anadolu’ya kimler tarafından getirildiğini ve nasıl 

                                                 
35  Yahya Şirvânî’nin müstakil bir biyografisi için bk. Mehmet Akkuş, “Yahya 

Şirvânî”, Sahabeden Günümüze Allah Dostları, Şûle Yay., İstanbul 1996, c. VII, s. 
402. 

36 Şemaha, Şirvan Vilayetinin merkez şehirlerinden biridir. W. Barthold, “Şirvan”, 
İA, İstanbul 1979, c. XI, s. 571. 

37  Hulvî, Lemezât, 395. 
38  Lâmi‘î, �efehât Tercümesi, s. 574; Mehmed Mecdî Efendi, Hadâiku’ş-Şakâik, (hzl. 

Abdülkadir Özcan), Çağrı Yay., İstanbul 1989, c. I, s. 288 [Mecdî, Şakâik 
Tercümesi]. 

39  Lâmi‘î, age., s. 575. 
40  bk. Yusuf b. Yakup, Menâkıb-ı Şerif ve Tarikatnâme-i Pîrân ve Meşâyih-i Tarîkat-ı 

Aliyye-i Halvetiyye, İstanbul 1290, s. 14 [Yusuf b. Yakup, Menâkıb-ı Halvetiyye]. 
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yayıldığını genel hatlarıyla vermeyi konu bütünlüğü bakımından gerekli 

görmekteyiz. Bu arada Halvetiyye’nin sadece Anadolu’da değil, özellikle 

Balkanlar ve Kuzey Afrika başta olmak üzere Çin, Hindistan, Endenozya, 

Suriye, Yemen, Sudan, Habeşistan, Tunus, Fas ve Cezayir gibi ülkelerde de 

yayıldığını belirtmemiz gerekir.42 Ancak, Ömer Halvetî’den itibaren tarikatın 

önde gelenlerinin Türk kökenli ve Sünnî karakterde olmaları, Halvetiyye’nin 

daha ziyade Anadolu ve Balkanlarda yayılmasına sebep olmuştur.43 

Halvetiyye tarikatının özellikle Anadolu’da geniş kitlelere yayılması, 

Yahya Şirvânî’nin halifeleri vasıtasıyla gerçekleşmiştir. Bununla birlikte, 

Halvetîliğin Anadolu’ya ilk olarak, bu dönemden çok önceleri geldiğini 

belirtmemiz gerekir. Zira, Yahya Şirvânî’nin halifeleri Anadolu’ya gelmeden 

önce de burada Halvetîler bulunuyordu.  

Kendilerine Halvetî lakabı nispet edilen kişilerin Anadolu’ya ilk 

gelişlerini, XIII. yüzyılın sonlarına veya XIV. yüzyılın başlarına kadar 

götürmek mümkündür. Halvetî nispetiyle tanınan ve Anadolu’ya gelen ilk 

sûfî, İbrahim Zâhid Geylânî’nin müridlerinden Ahî 44  Yusuf Halvetî (öl. 

708/1309)’dir. Ahî Yusuf, Şirvan’da Mişkat kazasında doğmuş, irşadını 

tamamladıktan sonra icazet alarak Anadolu’ya gönderilmiştir. Anadolu’da 

Niğde’ye gelen Ahî Yusuf, Tepeviran mahallesinde cami, halvethâne ve 

derviş hücrelerinden müteşekkil bir zâviye yaptırarak irşad faaliyetini 

                                                                                                                                          
41  bk. Lâmi‘î, age., s. 575; 
42  Halvetiyye’nin yayıldığı yerler ile ilgili bk. Clayer Nathalie, “La Khalwatiyya 

(KHalvetiyye)”, Les Voies d’Allah [A. Povic ve G. Veinstein editörlüğünde] ed. 
Fayurd, Paris 1996, s. 485; Uludağ, “Halvetiyye”, DİA, c. XV, s. 394. 

43  Mustafa Aşkar, “Bir Türk Tarikatı Olarak: Halvetiyye’nin Tarihi Gelişimi ve 
Halvetiyye Silsilesinin Tahlili”, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi 
[AÜİFD], Ankara 1999, Sayı: XXXIX, s. 549. 

44  Hüseyin Vassaf, ‘ahî’ kelimesini lafzî manada değerlendirerek asil ve semih 
[cömert] kardeş manasında olduğunu belirtmektedir (Hüseyin Vassaf, Sefîne-i 
Evliyâ-yı Ebrâr, (I-V), Süleymaniye Ktp., Yazma Bağışlar, nu. 2305-2309, c. III, s 
95) [Vassaf, Sefîîîîne]. Gölpınarlı, ilk Halvetî şeyhlerine ‘ahî’ denilmesini, bu 
şeyhlerin aynı zamanda fütüvvet ehli şeyhlerinden olması gerektiği şeklinde 
yorumlar (bk. Gölpınarlı, ag md., 421). Köprülü ise, Halvetîlerin, Anadolu’ya 
yerleşir yerleşmez ahî teşkilatlarıyla sıkı ilişkiler kurarak şehirlerdeki işçi sınıfını 
kazanmaya çalıştıklarını belirtir  (bk. Fuad Köprülü, Osmanlı Devletinin Kuruluşu, 
TTK Yay., Ankara 1991, s. 96). 
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sürdürmüştür. 45  Yakın dönem araştırmacılarından Fuad Köprülü de 

Halvetiyye tarikatının Anadolu’ya  Ahî Yusuf Halvetî tarafından açılan bir 

zâviye vasıtasıyla girdiğini belirtmektedir.46 

Lemezât yazarı Hulvî, Niğde’ye yerleşen bir başka Halvetî şeyhinden 

daha bahsetmektedir. Bu zat, Şeyh İzzeddin Türkmânî (öl. 790/1388)’nin 

müridlerinden Şeyh Baba Resul-i Rûmî (öl. 840/1437)’dir.47 Bunlardan başka 

Yahya Şirvânî’nin şeyhi Sadreddin Hıyavî (öl. 833/1430)’nin halifelerinden 

İbrahim Şirvânî (öl.?) de halkı irşad etmek üzere Sivas’ta 

görevlendirilmiştir.48 

Yahya Şirvânî’nin halifelerinin Anadolu’da irşad faaliyetine 

başlamalarından önce Niğde ve Sivas gibi, Amasya’nın da Halvetîler için 

uygun bir mekan olduğu görülmektedir. Halvetîliği Amasya’ya getiren ve bu 

şehrin âdeta bir Halvetî merkezi olmasına sebep olan kişi, Pîr İlyas el-Amâsî 

(öl.837/1434)’dir. Pîr İlyas, Amasya’da doğmuş, burada ilim tahsil etmiş ve 

zamanının önde gelen âlimlerinden biri olmuştur. Timur’un Anadolu’yu 

istilasından sonra yakalanarak Şirvan’a sürgün edilmiştir. 49  Şirvan’da 

bulunduğu sırada hem ders vermiş; hem de kadılık görevini ifa etmiştir. Pîr 

İlyas, Timur’un Hindistan seferini fırsat bilerek kadılıktan ayrılmış ve Yahya 

Şirvânî’nin de şeyhi olan Şeyh Sadreddin Hıyâvî’ye intisap etmiştir. 

Tasavvufî eğitimini tamamladıktan sonra Şeyhinin izni ile irşad için 

Amasya’ya gelmiştir.50 

Pîr İlyas, Amasya’ya Halvetî tarikatını getirdiğinde, Amasya’da 

Mevleviyye, Babâiyye, Nakşbendiyye ve Zeyniyye tarikatlarının mensupları 

bulunmaktaydı. Pîr İlyas da burada bir tekke inşa ettirerek tarikatını 

yaymıştır. Pîr İlyas’ın inşa ettirmiş olduğu Gümüşlüoğlu  Tekkesi, 

                                                 
45  Hulvî, Lemezât., 331. 
46  bk. Köprülü Osmanlı Devletinin Kuruluşu, s.96. 
47  Hulvî, age., 379. 
48  Hulvî, age., 391. 
49  Hoca Saadettin Efendi, Tacü’t-Tevârîh, (I-V), (hzl. İsmet Parmaksızoğlu), Kültür 

Bakanlığı Yay. Ankara 1992, c. V, s. 62. 
50  Hulvî, Lemezât, 393. 



 19

Amasya’da Halvetîlere mahsus olarak yapılan ilk tekke olma özelliğine 

sahiptir.51 

Halvetiyye tarikatının Anadolu’da daha geniş kitlelere yayılışı ise, 

Yahya Şirvânî’nin gönderdiği Anadolu kökenli halifeleri vasıtasıyla 

olmuştur. Halvetîliğin Anadolu’daki yayılma sürecine baktığımızda, 

Anadolu’da yaşayan sûfî temayüllü bazı şahısların Bakü’ye giderek Yahya 

Şirvânî’ye mürid olduklarını görmekteyiz. Bu şahısların çoğu, tasavvufî 

eğitimlerini tamamladıktan sonra Anadolu’ya geri gönderilmişlerdir. Vassaf, 

Yahya Şirvânî’nin yetiştirip Anadolu’ya gönderdiği halifelerinin sayısının 

kırk olduğunu belirtmektedir.52 Bu durum, Anadolu’da Mevlevîlik, Bektaşîlik 

ve Nakşbendîlik gibi büyük tarikatların daha önceden faaliyet gösteriyor 

olmasına rağmen, Bakü’de yaşayan Şeyh Yahya Şirvânî’nin ve temsil ettiği 

Halvetîliğin Türkler açısından bir cazibe merkezi olduğunu göstermektedir. 

Kaynakların bize bildirdiğine göre, Yahya Şirvânî’ye intisap etmek 

üzere Anadolu’dan kalkıp Bakü’ye giden zatlardan isimleri en çok meşhur 

olanlar şunlardır: Pîr Muhammed Erzincânî (öl.879/1474), Molla Ali Halvetî 

(Alaaddin Rûmî) (öl.867/1463), Dede Ömer Rûşenî (öl.892/1487), Habîb-i 

Karamânî (öl.902/1497).53 Halvetîliğin Anadolu’da yayılması büyük ölçüde 

bu zatların faaliyetleriyle gerçekleşmiştir. 

Pîr Muhammed Erzincânî, Halvetîliğin Anadolu’daki en önemli 

temsilcilerinden birisidir. Daha sonra  bahsedeceğimiz Halvetiyye’nin ana 

kollarından Cemâliyye ve Ahmediyye, silsile itibariyle Pîr Muhammed 

Erzincânî vasıtasıyla Yahya Şirvânî’ye ulaşır. Pîr Muhammed Erzincânî, 

yetiştirdiği halifelerinin bir kısmını Erzincan’da istihdam etmiş, bir kısmını 

da Anadolu’nun başka vilayetlerine göndermiştir. Bunlardan biri Amasya’da 

görevlendirilen, Çelebi Halîfe diye meşhur olan Cemâl-i Halvetî (öl. 

                                                 
51  Abdî-zâde Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi, (hzl. Ali Yılmaz-Mehmet Akkuş), 

Amasya Belediyesi Kültür Yay., Ankara 1986, c. I, s. 194. 
52  bk. Vassaf, Sefîne, c. III, s. 96. 
53  Nev’îzâde Atâî, Hadâiku’l-Hakâik fî Tekmileti’ş-Şakâik, (hzl. Abdülkadir Özcan), 

Çağrı Yay., İstanbul 1989, c. II, s. 62 (Atâî, Şakâik Zeyli); Yusuf b. Yakup, 
Menâkıb-ı Halvetiyye, s. 15.  
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903/904-1497/1498)’dir ki ileride kendisinden sıkça söz edilecektir. Bir 

diğeri, önce Antep’te sonra da Erzincan’da görevlendirilen Hacı Halîfe 

olarak da bilinen Cemâleddin Aksarayî (öl. ?)’dir.54 Önemli halifelerinden bir 

başkası da Kayseri’de görevlendirilmiş olan Tâceddîn İbrahim el-Halvetî 

(öl.860/1455)'dir.55 

Dede Ömer Rûşenî (öl. 892/1487)’nin büyük kardeşi olduğu söylenen 

Alaaddin Ali Halvetî (öl. 867/1462),56 Yahya Şirvânî’nin halifelerindendir. 

Hulvî’nin kaydına göre Alaaddin Ali Halvetî, Aydın iline bağlı 

Güzelhisar’da ikâmet etmekte iken Karamanoğlu fitnesi ve ayaklanmasını 

bahane ederek buradan ayrılıp Bakü’ye gitmiş ve Yahya Şirvânî’ye intisap 

etmiştir. Alaaddin Ali Halvetî, tasavvufî eğitimini tamamladıktan sonra 

şeyhinin halifesi sıfatıyla Rumeli’yi irşadla görevlendirilmiştir.57 

Alaaddin Ali Halvetî, Bursa’da irşad faaliyetini sürdürmekte iken, 

Fatih Sultan Mehmet (1451-1481) zamanında İstanbul’a gelmiştir.58 Burada 

zamanın ileri gelen devlet adamlarının ve halktan bir çok kişinin şeyhin 

yanında toplanması üzerine tedirgin olan Fatih Sultan Mehmet (1451-1481), 

Alaaddin Ali Halvetî’yi şehirden dışarıya çıkarttırmıştır. İstanbul’dan ayrılan 

şeyh, Karaman’a gitmiş ve irşad faaliyetlerini burada yürütmüştür. 59 

Tasavvuf Tarihi kaynaklarında müstakil bir kol kurucusu olarak görülmese 

                                                 
54  bk. Hulvî, Lemezât, s. 420; Talibzâde Derviş Mehmed Şükrî, Silsilenâme-i Aliyye-i 

Meşayih-i Sûfiyye, Hacı Selim Ağa Ktp, Hüdayi bölümü, nu:1098, s. 45. 
55 bk. Hulvî, age., s. 424. 
56  Kaynaklarımızda Alaaddin Ali Halvetî, Alaaddin Halvetî, Ali Halvetî veya 

Alaaddin-i Rumî olarak anılan şahıslar aynı kişidir. Biz karışıklığa sebep olmaması 
için Alaaddin Ali Halvetî diyeceğiz. 

57  Hulvî, age., 407. 
58  Lâmi‘î, �efehât Tercümesi, s. 577; Mecdî, Şakâik Tercümesi, s. 281. Hulvî, Lâmi‘î 

ve Mecdî’den farklı olarak Alaaddin Ali Halvetî’nin Padişahın daveti üzerine 
Edirne’ye geldiğini ve Padişahın kendisi için Edirne’de Tunca Nehri kenarında bir 
zâviye bina ettirdiğini nakleder (bk. Hulvî, age., 407-408). 

59  Lâmi‘î, �efehât Tercümesi, s.577; Mecdî, Şakâik Tercümesi, s. 281; Hoca Sadeddin 
Efendi, Tacü’t-Tevarih, c. V, s. 202. 
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de Alaaddin Ali Halvetî, henüz Fatih döneminde, irşad maksadıyla İstanbul’a 

gelen ilk Halvetî şeyhidir.60  

Yahya Şirvânî’nin bir diğer halifesi ise Habîb-i Karamânî 

(öl.902/1497)’dir. 61  Habîb-i Karamânî özellikle orta Anadolu’da, Ankara, 

Konya, Karaman, Aydın, Amasya ve İskilip gibi beldelerde tarikat 

faaliyetinde bulunmuştur. Cemâl Halîfe (öl.933/1526), Nakkaş Baba (öl. ?) 

ve ileride kendisinden bahsedilecek olan Dâvûd-ı Halvetî (öl. 933/1526) 

onun halifelerindendir.62. 

 

3.2.2. Halvetiyye Kolları 

Halvetiyye tarikatı, XV. asrın sonlarına doğru kollara 63  ayrılmaya 

başlamış, Rûşeniyye, Cemâliyye, Ahmediyye, Şemsiyye olmak üzere dört 

tanesi ana kol ve kırkı aşkın tali kol ile tasavvuf tarihinin en fazla şubeye 

sahip tarikatı olmuştur.64 Bir çok kola ayrılmasıyla ilgili bu tarikata eskiden 

‘tarikat kuluçkası’ denirken, son dönemlerde de ‘tarikat fabrikası’ 65 

denilmeye başlanmıştır. Halvetiyye kolları, bazı siyasî ve sosyal şartların 

etkisiyle birlikte, tarikat içerisinde yenilik yapma ihtiyacından doğmuştur. 

Halvetiyyeden meydana gelen bu kolları birbirinden ayıran bazı alâmetler 

                                                 
60  bk. Hans Joachim Kissling, “Halvetî Tarikatı-I”, (çev. Mehmet Serhan Tayşi), 

Bilim ve Sanat Vakfı Bülteni, Kasım, Aralık, Ocak, 1993-94, İstanbul 1994, Yıl, 5, 
Sayı: 32, s. 35. 

61  Habîb-i Karamânî, güçlü mutasavvıf ve bilgin kişiliği sayesinde Halvetî tarikatında 
önemli bir yere sahiptir. Reşat Öngören’in araştırmasında Halvetiyye şubeleri 
anlatılırken Habîb-i Karamânî, tarikatın ana kollarından biri olarak 
değerlendirilmiştir. bk. Reşat Öngören, Osmanlılar’da Tasavvuf Anadolu’da 
Sûfîler, Devlet ve Ulema (XVI. Yüzyıl), İz Yayıncılık, İstanbul 2000, s. 32. Manzûm 
Etvâr-ı Seb‘a’sı dolayısıyla ileride Habîb-i Karamânî’nin biyografisinden 
bahsedilecektir. 

62 bk. Lâmi‘î, age., s. 577-578.  
63  Tarikat şubelerine Türkçe’de “kol” denilmektedir. Abdülbâki Gölpınarlı, 

Tasavvuf’tan Dilimize Geçen Deyimler ve Atasözleri, İnkılâp ve Aka Kitabevleri, 
İstanbul 1977, s. 205. 

64  Halvetiyye tarikatındaki kollar için bk. Rahmi Serin, İslâm Tasavvufunda 
Halvetîlik ve Halvetîler, Petek Yay., İstanbul 1984, s. 84 vd. 

65  Gölpınarlı, “Halvetiyye”, s. 423. 
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söz konusudur. Bunlar, ‘müctehidü’t-tarîka’ 66  olarak isimlendirilen tarikat 

şeyhlerinin, zikir  usulü ve esma67 zikrinin sayısında yaptığı değişiklikler ile 

bazı tarikat eşya ve malzemelerindeki farklılıklardan ibarettir.  

 

3.2.2.1. Rûşeniyye  

Rûşeniyye kolu, Yahya Şirvânî’nin halifesi Dede Ömer Rûşenî 

tarafından kurulmuştur. 68  Dede Ömer, Yahya Şirvânî’nin Anadolu kökenli 

diğer halifelerinden farklı olarak Anadolu sahası dışında irşad faaliyetlerini 

yürütmekle birlikte Rûşeniyye tarikatı, Diyarbakır ve Erzurum taraflarında da 

yayılma imkânı bulmuştur.69  

Rûşeniyye kolu, Dede Ömer Rûşenî’den sonra Kütahyalı olan Ebu 

Abdullah Muhammed Timurtaş [veya Demirtaş] (öl. 903/1497) tarafından 

Mısır’da kurulan  Demirtâşiyye 70  ve İbrahim Gülşenî (öl. 940/1534) 

tarafından kurulan Gülşeniyye 71  olmak üzere iki şube hâlinde devam 

etmiştir.72 

                                                 
66  Müctehidü’t-tarîka: Esma yolunu takip eden tarikatlarda, zikre bir başka ad 

ekleyen, yahut tarikat cihazında bir yenilik, bir eklenti yapan şeyhe, tarikatta 
ictihad sahibi manasına ‘müctehidü’t-tarîka’ denilmiştir. Gölpınarlı, Tasavvuf’tan 
Dilimize Geçen Deyimler ve Atasözleri, s. 205. 

67  Esmâ-i Seb‘a, yani yedi isim, Halvetiyye tarikatının esasını oluşturmaktadır. Yedi 
isim şunlardır: Lâilâhe illallâh, Allah, Hû, Hakk, Hayy, Kayyûm, Kahhâr. bk. 
Harîrîzâde, Tibyân, c. I, vr. 344/a; Mustafa Sadık Vicdânî, Tomâr-ı Turuk-ı Aliyye, 
Evkâf-ı İslâmiyye Matbaası, İstanbul 1341, s. 29. 

68  Vicdânî, age., s. 41. 
69  Sarı Abdullah Efendi,  Semerâtu’l-Fuâd fî Mebdei ve’l-Meâd, İstanbul 1288, 142. 
70 Demirtaşiyye ile ilgili bk. Hulvî, Lemezât., s. 517-18; Vicdânî, age., s. 47; 

Hocazâde, Seyyid Yahya Şirvânî, İstanbul 1319, s. 15. Bu kolun Mısır’da hâlen 
yaşadığı söylenmektedir. bk. Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri, s. 213. 

71  Gülşeniyye kolu için bk. Muhyî-i Gülşenî, Menâkıb-ı İbrahim Gülşenî (hzl. Tahsin 
Yazıcı), Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 1982; Vassaf, Sefîne, c. III, s. 106 vd.; 
Vicdânî, Tomâr, s. 48; Bandırmalızâde, Mir’âti’t-Turûk, s. 34; Tahsin Yazıcı, Şeyh 
İbrahim Gülşenî Hayatı, Eserleri ve Tarikatı, (Yayımlanmamış doktora tezi), 
DTCF Ktp., nu: D.T. 259, Ankara 1951; Yaşar Kutluay, “Gülşenîlik” Türk 
Ansiklopedisi, Ankara 1970, c. XVIII, s. 154-155; M. Baha Tanman, “Gülşenilik”, 
Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, [DBİA], Tarih Vakfı Yurt Yay.,  İstanbul 
1994, c. III, s. 442; Mustafa Kara, “Gülşeniyye”, DİA, İstanbul 1996, c. XIV, s. 
256; Himmet Konur, İbrâhim Gülşenî Hayatı, Eserleri, Tarikatı, İnsan Yay., 
İstanbul 2000. 

72  Vicdânî, age., s. 46. 
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3.2.2.2. Cemâliyye 

Cemâliyye kolu, Pîr Muhammed Erzincânî’nin halifesi Çelebi Halîfe 

tarafından Amasya’da kurulmuştur. 73  Amasya’da vali olarak bulunan II. 

Bayezit, Çelebi Halîfe’ye muhabbet beslemiş ve sohbetlerinin müdavimi 

olmuştur. 74  Çelebi Halîfe’nin II. Bayezit’le ilişkileri, sadece tarikat bağı 

olarak kalmamış; Şehzadenin Cem Sultan’la arasındaki taht mücadeleleri 

esnasında II. Bayezit’in tarafında yer alıp tarikatın merkezini İstanbul’a 

taşımaya kadar varan bir dizi siyasî ilişkiler sürecini beraberinde 

getirmiştir.75 

II. Bayezit’ın tahta geçmesiyle birlikte tarikatın merkezi İstanbul’a 

taşınmıştır. Padişahın da yardımıyla Vezir Koca Mustafa Paşa tarafından bir 

zâviye yaptırılmış ve tarikat faaliyeti burada devam etmiştir. 76  Çelebi 

Halîfe’nin İstanbul’a gelmesiyle Halvetiyye yeni ve parlak bir döneme 

girmiş; payitahtın da desteğini alarak İstanbul içinde ve dışında faaliyetlerini 

sürdürmüştür. Halvetîler, çeşitli münasebetlerle 77  daha önceden İstanbul’a 

gelmiş olmalarına rağmen burada örgütlenememişlerdir.78 Çelebi Halîfe’nin 

                                                 
73  Cemâl-i Halvetî ve Cemâliyye kolu hakkında geniş bilgi için bk. Muharrem 

Çakmak, Cemâl-i Halvetî Hayatı, Eserleri, Tasavvufî Düşüncesi ve Cemâliyye Kolu 
(Yayımlanmamış doktora tezi), Atatürk Ünv. SBE, Erzurum 2000. 

74 Yusuf b.Yakup, Menâkıb-ı Halvetiyye, s. 19. 
75  Yusuf b.Yakup, age., s. 19-20; Hulvî, Lemezât, 430-431. Kissling, aşırı bir 

yorumla Fatih’in ölümüne, II. Bayazıt’ın (ve dolayısıyla manevî destekçisi Çelebi 
Halife’nin) sebep olduğu iddiasını ortaya atmaktadır (bk. Hans Joachim Kissling, 
“Halvetî Tarikatı-II”, (çev. Mehmet Serhan Tayşi), Bilim ve Sanat Vakfı Bülteni, 
Şubat 1994, İstanbul 1994, Yıl, 5, Sayı: 33, s. 31-32). Kissling’in bu yorumunun 
eleştirisi için bk. Mehmet Serhan Tayşi, “Çelebi Halife”, Türk Dünyası 
Araştırmaları, Ağustos, 1996, Sayı: 103, s.137; Reşat Öngören, “Fatih Sultan 
Mehmed’in Ölümü Üzerine Bazı İddialar”, Kubbealtı Akademi Mecmuası, yıl: 26, 
Nisan 1997, Sayı: 2, s. 28. 

76  Yusuf b.Yakup, age., s. 23; Hulvî, age. 433. 
77  Alaaddin Ali Halvetî’nin irşad maksadıyla İstanbul’a geldiği yukarıda 

zikredilmişti. Bundan başka Pîr Muhammed Erzincânî’nin halifelerinden Ahmed 
Erzincânî (öl. 870/1465) de Uzun Hasan’ın elçisi sıfatıyla İstanbul’a iki defa 
gönderilmiştir. Daha sonradan Fatih’in daveti üzerine tekrar İstanbul’a gelmiş, 
ancak uzun süre kalmayarak memleketine dönmüştür. bk. Hulvî, Lemezât, s. 418. 

78  bk. Ekrem Işın, “İstanbul’da Tarikat Kültürü ve Gündelik Hayat”, Dergâh Edebiyat 
Sanat Kültür Dergisi, İstanbul (Mayıs) 1995, c. VI, Sayı: 63, s. 12 (Mülâkat). 
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kurucusu olduğu Cemâliyye, İstanbul’da bir tekke çevresinde örgütlü olarak 

faaliyet gösteren ilk Halvetî kolu olmuştur.79 

Çelebi Halîfe, çok sayıda halife yetiştirmiş ve bunların büyük bir 

kısmını İstanbul dışında görevlendirmiştir. 80  Cemâliyye’den pek çok şube 

meydana gelmiştir.81 XVI. Yüzyılda Cemâliyye, Çelebi Halîfe’nin damadı ve 

halifesi Sünbül Sinan (öl. 929/1536) tarafından kurulan Sünbüliyye82 ve Şeyh 

Şaban Velî (öl. 977/1570)’nin Kastamonu’da kurduğu Şabâniyye 83  olmak 

üzere, biri İstanbul, diğeri Anadolu merkezli iki büyük şube ile temsil 

edilmiştir. Cemâliyye, özellikle Kocamustafapaşa Tekkesi ile Halvetîlik 

tarihinin siyasî nüfuz bakımından en etkili kolu olmuştur. 

3.2.2.3. Ahmediyye 

Ahmediyye kolu, Yiğitbaşı Velî şöhretiyle bilinen Ahmed Şemseddin İbn-i 

İsa Marmaravî 84  (öl.910/1005) tarafından kurulmuştur. 85  Halvetîlerce ‘orta kol’ 

olarak bilinen Ahmediyye, Halvetiyye’nin en fazla şubeye sahip ana kollarından 

                                                 
79 Vicdânî, Tomâr, s. 57; Bandırmalızade Ahmed Münib, Mir’âti’t-Turûk, Cemal 

Efendi Matbaası, İstanbul 1306, s. 33; Tahsin Yazıcı, “Fetih’ten Sonra İstanbul’da 
İlk Halvetî Şeyhleri…”, s. 91; Tayşi, “Çelebi Halife”, s. 138. 

80  Çelebi Halife’nin halifeleri için bk. Yusuf b.Yakup, Menâkıb-ı Halvetiyye, s. 30-
31; Hulvî, age., 435; Tayşi, agm., s. 49; Yazıcı, agm., s. 96-97. 

81  Cemaliyye’den meydana gelen şubeler için bk. Muharrem Çakmak, Cemâl-i 
Halvetî Hayatı, Eserleri, Tasavvufî Düşüncesi ve Cemâliyye Kolu, 
(Yayımlanmamış doktora tezi) Atatürk Ünv. SBE, Erzurum 2000, s. 68. 

82  Sünbülîlik ile ilgili bk. Yusuf b. Yakup, Tezkire-i Halvetiyye, Süleymaniye Ktp., 
Esad Efendi bl. nu: 1372/1; Vassaf, Sefîne, c. III, s. 235 vd.; Vicdânî, age., s. 59; 
Harîrîzâde, Tibyân, c. II, vr. 143/b vd.; Bandırmalızâde, Mir’âti’t-Turûk, s. 32; 
Tahsin Yazıcı, “Sünbüliyye” İslâm Ansiklopedisi[İA], İstanbul 1979, c. XI, s. 236-
238; Ekrem Işın, “Sünbülîlik”, DBİA, İstanbul 1994, c. VII, s. 107; Nazif 
Velikahyaoğlu, Sümbüliyye Tarikatı ve Koca Mustafa Paşa Külliyesi, Çağrı Yay., 
İstanbul 2000. 

83  Şeyh Şâbân Velî ve Şâbânîlik ile ilgili bk. Ömer Fuâdî, Menâkıb-ı Şerîf-i Pîr-i 
Halvetî Hazret-i Şaban Velî, Vilayet Matb., Kastamonu 1294; Abdülkerim 
Abdülkadiroğlu, Halvetîlik’in Şabâniyye Kolu, Şeyh Şâbân-ı Velî Derneği Yayını, 
Kastamonu 1991; L. Nihal Yazar, Halvetiliğin Şâbâniyye Kolu Menâkıb-ı Şaban-ı 
Velî ve Türbenâme, Mas Matbaacılık, İstanbul trz; Bandırmalızâde, Mir’âti’t-
Turûk, s. 36; Ekrem Işın, “Şabanilik” DBİA, İstanbul 1994, c. VII, s. 121-123; Ali 
Yılmaz, “Şeyh Şâbân-ı Velî”, Sahabeden Günümüze Allah Dostları, İstanbul 1996, 
c. VIII, ss. 122-128. 

84  Ahmed Şemseddin Marmaravî ile ilgili bk. Ahmet Ögke, Yiğitbaşı Veli Ahmed 
Şemseddin–i Marmaravî Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri, İnsan Yay., 
İstanbul 2001. 

85  Vicdânî, Tomâr, s. 91. 



 25

biridir. Ahmediyye kolu, Manisa’da ortaya çıkmasına rağmen kendisinden meydana 

gelen şubeler daha çok İstanbul’u merkez edinmiştir. Ancak halifelerinden Elmalılı 

Abdülvehhab Ümmî (Vâhib Ümmî), Elmalı’da faaliyette bulunmuştur 86 

Ahmediyye’den Sinâniyye, Uşşâkiyye, Ramazaniyye ve Mısriyye olmak üzere dört 

şube ayrılmış; bu dört şubeden de on şube meydana gelmiştir. 87 Bunlardan XVI. 

yüzyılda faaliyet gösterenler Ümmî Sinan (öl. 976/1568)’ın kurucusu olduğu 

Sinâniyye 88  ve Hasan Hüsâmeddin Uşşâkî (öl. 1001/1592)’nin kurucusu olduğu 

Uşşâkıyye89  şubeleridir. Ahmed Şemseddin Marmaravî, Yedi İsim’e beş isim daha 

ilave ederek on ikiye çıkarmıştır. Eklenen isimler; Vehhâb, Settâr, Fettah, Vâhid ve 

Samed’dir.90 

3.2.2.4. Şemsiyye 

Şemsiyye kolu, Halvetiyye’nin dört ana kolundan biri olup, 

diğerlerine nazaran biraz geç dönemde teessüs etmiştir. Rûşeniyye, 

Cemâliyye ve Ahmediyye, XV. yüzyılın sonlarında kurulmuş olmalarına 

rağmen, Şemsiyye, XVI. yüzyılın ikinci yarısında tarih sahnesine çıkmıştır. 

Şemsiyye’nin kurucusu, Şemseddin Sivâsî (öl. 1006/1597) olarak 

tanınan Şemseddin Ahmed bin Ebi’l-Berekât Muhammed bin Arif Hasan ez-

Zîlî (sonra Sivâsî)’dir. Şemseddin Sivâsî’nin tesis etmiş olduğu kol, Sivas 

vilayetinde, özellikle de Zile taraflarında yayılmıştır.91 Şemseddin Sivâsî’nin 

vefatından sonra yerine geçen halifesi Abdülehad Nûri (öl. 1061/1651) 92 , 

                                                 
86  Abdullah Ekiz, Dünden Bugüne Elmalı, Akdeniz Yay., Antalya 2001, s. 147. 
87  Sarı Abdullah Efendi, Semerâtu’l-Fuâd, s. 142; Vicdânî, age., s. 92. 
88  Sinâniyye Şubesi için bk. Vicdânî, age., s. 99; Harîrîzâde, Tibyân, vr. 142/a vd.; 

Vassaf, Sefîne, c. IV, s. 161 vd.; Bandırmalızâde, Mir’âti’t-Turûk, s. 35. 
89  Hasan Hüsâmeddin Uşşâkî ve Uşşâkîlik için bk. Vicdânî, age., s. 103; 

Bandırmalızâde, age., s. 36; Hocazade Ahmed Hilmi, Ziyaret-i Evliya, Dâru’l-
Hilâfetü’l-Aliyye, İstanbul 1325, s. 46. M. Baha Tanman, “Uşşâkîlik”, DBİA, 
İstanbul 1994, c. VII, s. 329-331; Mehmet Akkuş, “Hüsameddin Uşşaki”, DİA, 
İstanbul 1998, c. XVIII, s. 515; Mahmud Erol Kılıç, “Adını Uşak Şehrinden Alan 
Bir Osmanlı Tasavvuf Okulu: Pîr Hüsâmüddîn Hasan-ı Uşşâkî ve Uşşâkîlik”, 21. 
Yüzyıl Eşiğinde Uşak Sempozyumu, 25-27 Ekim 2001, Uşak [Bildiriler], c. I, s. 
435-450, İstanbul 2001. 

90  Harirîzâde, age., c. II, vr. 52/a.  
91  Vicdânî, Tomâr, s. 115. 
92  Abdülehad Nûrî ile ilgili bk. Hüseyin Akkaya, Abdülehad �ûrî ve Dîvânı, Kitabevi 

Yay., İstanbul 2003. 
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Sivâsiye adıyla bir şube kurmuş ve tarikat faaliyetlerini İstanbul’da 

sürdürmüştür.93 

Şemsiyye’yi diğer Halvetî şubelerinden ayıran belli başlı özellikler 

şunlardır: İlk olarak Şemsiyye’de Esma-i seb‘a olarak bilinen yedi isim on 

ikiye çıkarılmıştır. Eklenen bu beş isim Kadir, Kaviy, Cebbar, Malik ve 

Vedûd’dur. Yedi isim asıl, ilave edilen beş isim de furu’dur. Kendisi de bir 

Şemsiyye mensubu olan Nazmî, yedi ismi on ikiye çıkaranın Yahya Şirvânî 

olduğunu söyler. Diğer taraftan Ahmediyye’de de on iki isim olduğunu, 

ancak bunu kendilerinin ittihaz ettiklerini iddia eder.94 Bir diğer özellik de 

tâcın üzerinde bulunan düğmedir. Bu düğme Yahya Şirvânî’den Yusuf 

Mahdum kanalıyla kendilerine intikal etmiştir.95 

Sonuç olarak Halvetiyye, Azerbaycan topraklarında kurulmuş, 

gelişmiş ve buradan Anadolu’ya, Anadolu üzerinden de diğer ülkelere 

yayılmış bir tarikattır. Azerbaycan ve Kafkasya, Halvetiyyenin kurulduğu 

topraklar olmakla birlikte, bu toprakların tarikatın merkezi olma özelliği 

uzun sürmemiştir.96 Halvetîlik, Horasan kökenli bir tarikat olmasına rağmen 

esas gücüne ve nüfuzuna Anadolu’da ulaşmıştır. 97  Halvetiyye tarikatı ilk 

olarak Anadolu’da XIV. yüzyılda Niğde, Sivas ve Amasya’da faaliyet 

göstermiş; XV. yüzyılda da Yahya Şirvânî’nin müridleri sayesinde  Erzurum, 

Erzincan, Diyarbakır, Urfa, Kayseri, Antep, Sivas, Tokat, Amasya, İskilip, 

Kastamonu, Bolu, Ankara, Akşehir, Karaman, Antalya, Elmalı, Kütahya, 

Uşak, Denizli, Aydın, Manisa, İzmir, Tire, Bursa, Edirne ve İstanbul gibi 

beldelerde hızla yayılmaya devam etmiştir. Öyle ki Uzunçarşılı’nın da 

                                                 
93  Vicdânî, age., s. 116. 
94  Nazmî, Hediyye, s. 69. 
95  bk. Nazmî, age., s. 71. 
96  Clayer Nathalie, “La Khalwatiyya (KHalvetiyye)”, s. 485.  
97  Ekrem Işın, “Osmanlı Döneminde Tasavvufî Hayat”, Osmanlı, Yeni Türkiye Yay., 

Ankara 1999, c. IV, s. 454.  
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belirttiği gibi XV. yüzyılın ikinci yarısından XVI. yüzyıl ortalarına kadar 

Osmanlı ülkesinde en çok yayılan tarikat Halvetiyye olmuştur.98  

Belirli bir zümreye ait gibi görünen tarikatların aksine Halvetiyye 

tarikatı, her ırk ve meşrepten insana hitap eden ve mensupları arasında 

muhtelif meslek erbabını görmek imkânı olan bir gönül ocağı şeklinde 

mütalaa edilmiştir. 99  Bu durum siyasî ve sosyal hayatta etkisini göstermiş 

âdeta XV. ve XVI. yüzyıllar Halvetîler devri olmuştur.  XV. yüzyılın 

sonlarına doğru İkinci Bâyezîd’in tahta çıkıp Halvetîleri İstanbul’a davet 

etmesiyle hız kazanan bu süreç, XVI. asırda da devam etmiştir. İkinci 

Bayezit’den itibaren Sultan Abdülmecid’e kadar on altı Osmanlı padişahı 

Halvetiyye’den feyz almıştır.100 

                                                 
98  bk. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, TTK Yay., (3. bs.), Ankara 1983, c. 

III, s. 344; Öngören, age., s. 398. 
99  bk. Yaşar Nuri Öztürk, Kutsal Gönüllü Veli Kuşadalı İbrahim Halvetî (Hayatı, 

Tasavvufî Düşünceleri, Mektupları), Fatih Yayınevi Matbaası, İstanbul 1982, s. 25. 
100  bk. Enver Behnan Şapolyo, Mezhepler ve Tarikatlar Tarihi, Türkiye Yayınevi, 

İstanbul 1964, s. 448. 



I. BÖLÜM 

HALVETÎ ŞÂİRLER VE MA�ZÛM ESERLERİ 

Halvetiyye tarikatı, Türk kültür tarihinde şiire en fazla önem veren 

tarikatlardan biridir. Halvetiyye mensubu şairlerin eserlerine bakıldığında, 

tasavvufî pek çok konunun manzûm olarak anlatıldığını görmekteyiz. 

İncelediğimiz XVI. yüzyılda Halvetî şeyhi olup da şair olmayan, bir başka 

deyişle manzûm eseri bulunmayan pek az kimse bulunmaktadır. Kimi Halvetî 

şeyhleri, bazı tasavvufî konuları, hem mensur eserlerinde, hem de manzûm 

eserlerinde ele almışlardır. Biz burada Halvetiyye mensubu Dîvân şairlerini 

istisna tutarak, çoğu aynı zamanda şeyh olan tarikat şairlerinin kısa 

biyografileri ve manzûm eserleri konusunda bilgi vereceğiz.  

Halvetiyye mensubu şairlerin bir kısmının biyografileri veya eserleri 

müstakil olarak çeşitli akademik çalışmalara inceleme konusu olmuştur. Biz 

burada söz konusu incelemeleri de göz ardı etmeden ana kaynaklara inerek, 

şiirle uğraşmış Halvetîlerin biyografilerini bize ışık tutacak miktarda ortaya 

koymaya çalışacağız. Bunu yaparken onların hayatları hakkında bütün 

detayları göstermek yerine, verdiğimiz bilgileri doğum yeri ve tarihi, eğitimi, 

tasavvufa intisabı, tarikat görevleri ve vefatları ile sınırlayacağız. Hakkında 

fazlaca bilgi bulunan şairlerin biyografilerini bu şekilde muhtasar hâle 

getireceğiz. Ancak hakkında pek fazla bir şey bilinmeyen veya hatalı 

bilgilerle tanıtılmış olan şahsiyetler konusunda ulaşabildiğimiz bilgilerin 

tamamını değerlendirmeye çalışacağız. 

Halvetiyye mensubu şairleri bir sistem dâhilinde incelemek 

maksadıyla mensup oldukları ana kollara göre tasnif etmeyi uygun bulduk. 

Araştırmamızda Halvetîler, kaynaklardaki bilgilere parelel olarak dört ana 

kol hâlinde incelenmiştir. Ancak Halvetiyye kollarının oluşum aşamasından 

önce yaşamış olan ve bu münasebetle dört ana kol içerisinde 

değerlendirilemeyen şairler, ayrı bir başlık altında incelemeye tâbi 

tutulacaktır. Bu tarzda bir değerlendirmeyi, sadece tasnifte kolaylık olması 
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düşüncesiyle yaptığımızı belirtmeliyiz. Buna göre Halvetî şairleri aşağıdaki 

sıralamaya uygun olarak inceleyeceğiz:  

Kollar oluşmadan önceki Halvetî şairler. 

Rûşeniyye kolu şairleri. 

Cemâliyye kolu şairleri.  

Ahmediyye kolu şairleri. 

Şemsiyye kolu şairleri. 

Şairlerin biyografilerinin ardından, mensur eserlerini sadece isim 

olarak, manzûm eserlerini ise, eser hakkında genel bilgiler ve muhtevâsı 

şeklinde inceleyeceğiz. Genel bilgilerde, eserin adı, yazıldığı tarih, telif 

sebebi, vezni, varsa baskıları ve eser bir el yazması ise ilk ve son beyitleri 

yer alacaktır. Muhtevâ kısmında da manzûm eserin konuları hakkında bilgiler 

verilecektir. Yazma eserlerde, telif tarihi, tam nüsha olması gibi kriterler göz 

önünde bulundurularak bir nüsha incelemeye esas kabul edilmiş; diğer 

nüshalar sadece bulunduğu kütüphane ve kayıt numarası dipnotta 

zikredilmekle yetinilmiştir. Osmanlı veya Latin alfabesiyle baskısı olan 

eserler ile, üzerinde bilimsel çalışma yapılan eserlerde tanıtıma esas olarak 

baskı veya tez nüshaları esas alınmıştır. 
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1. KOLLAR OLUŞMADA� Ö�CEKİ HALVETÎ ŞAİRLER 

1.1. Pîîîîr Muhammed Bahaeddin Erzincânî (ö. 879/1474) 

Pîr Muhammed, Erzincan’ın Keleriç 101  kasabasında doğmuştur. Ne 

zaman doğduğu bilinmemektedir. Medresede hocalık yaparken gördüğü bir 

rüya üzerine Bakü’ye giderek Yahya Şirvânî’ye intisap etmiştir. Şeyhinin 

yanında tasavvufî eğitimini tamamladıktan sonra irşad görevinde bulunmak 

üzere hilafetle Erzincan’a gönderilmiştir. Erzincan’ın Keleriç kasabasında 

mescid ve zâviye yaptırıp burada irşadla meşgul olmuştur.102 Pîr Muhammed, 

879/1474 yılında Erzincan’da vefat etmiştir.103 

Pîr Muhammed Erzincânî’nin bilinen tek eseri Makâmâtü’l-Ârifîn ve 

Meârifu’s-Sâlikîn‘dir. 104  Lemezât ve Ziyâretü’l-Evliyâ’da onun tasavvufî 

hakikatlere dair manzûm ve mensur eserlerinin bulunduğu belirtilmiş 

olmakla birlikte eser ismi zikredilmemiştir.105. 

 1.1.1. Makâmâtü’l-‘Ârifîn ve Me‘ârifu’s-Sâlikîn: 

1.1.1.1. Genel Bilgiler: 

Makâmâtü’l-‘Ârifîn ve Me‘ârifu’s-Sâlikîn,  Pîr Erzincânî’nin 814 

beyitlik mesnevî nazım biçiminde yazmış olduğu eseridir. Aruzun hezec 

bahrinin mefâ’îlün mefâ’îlün fa’ûlün kalıbıyla yazılmıştır. Eser 873/1469 

yılında tamamlanmıştır. Bilinen tek nüshası, Manisa İl Halk Kütüphanesi, 

Eski Eserler Bölümü, 1308/1’de bulunmakta olup, 23 (1b-23b) varaktır. 

                                                 
101  Keleriç: Keleriş veya Geleriş de denilen yer, bugün Erzincan’ın Üzümlü ilçesine 

bağlı, Karakaya kasabasının eski adıdır. http://karakaya.beldesi.com (18.07.03). 
102  Hulvî, Lemezât, s. 412; Vassaf, Sefîne, c. III, s. 227. 
103  Vassaf, age., c. III, s. 227; Hocazâde, Ziyaret-i Evliya, s. 99. 
104  Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri (I-III), Bizim Büro Basımevi, Ankara 

2000, c. I, s. 47; Hüseyin Vassaf, Bursalı Mehmed Tahir’den alıntı yapmış 
olmasına rağmen Makâmâtü’l-Ârifîn ve Meârifu’s-Sâlikîn şeklinde farklı iki eser 
olarak kaydetmiştir. bk. Vassaf, age., c. III, s. 227.  

105  bk. Hulvî, age., s. 412; Hocazâde, Ziyâret-i Evliya, s. 99. 
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Makâmâtü’l-‘Ârifîn, Necdet Okumuş tarafından Latin alfabesine çevrilerek 

orijinal metniyle birlikte yayımlanmıştır.106  

Başı: 

Tevekkül eyledük ismine anuñ 
Ezelden olunan úısmına anuñ107 

Sonu: 

Diyelüm dâimâ estağfiru’llâh 
Ki tevóîd idelüm kim úul hüva’llâh108 

 

1.1.1.2. Muhtevâsı: 

Makâmâtü’l-‘Ârifîn, Allah’ın yüce vasıflarından bahseden bir tevhîd 

ile başlamaktadır. Hz. Peygamber için yazılmış bir na‘t, Hz. Ebû Bekir, Hz. 

Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali ve Hz. Hasan-Hüseyin için birer medhiyye 

bulunmaktadır. Yedi rakamının öneminden bahsettiği “Agâz-ı Kitâb-ı 

Makâmât” başlıklı manzûmesinden sonra, seyru sülûk’daki nefsin yedi 

mertebesi, seyirler ve bunlara karşılık gelen yedi makam açıklanmış ve etvâr-

ı kulûb temsilî bir tarzda anlatılmıştır.  

1.2. Şeyh Habîb-i Karamânî (ö. 902/1497-98) 

Habîb-i Karamânî’nin hayatı ile ilgili olarak biyografik ve tarihî 

kaynaklar hemen hemen aynı bilgiyi verir. Buna göre Şeyh Karamânî, 

Karaman Vilayetinin Niğde kasabası yakınlarındaki Ortaköy’de doğmuştur. 

Soyu, baba tarafından Hz. Ömer’e, anne tarafından ise Hz. Ebu Bekir’e 

ulaşır. Ne zaman doğduğu konusunda bir bilgi yoktur. Tahsilini 

tamamladıktan sonra bir müddet müderrislik yapan şeyh Habîb, Bakü’ye 

giderek Yahya Şirvânî’ye mürid olmuştur. On iki yıl Seyyid Yahya’ya 

hizmet ettikten sonra, onun icazetiyle Anadolu’ya irşad için gönderilmiştir. 

Bir müddet Ankara’da bulunup Akşemseddin (öl. 863/1459) ile sohbette 

                                                 
106  Pîr Muhammed Erzincânî, Makâmâtü’l-‘Ârifîn ve Me‘ârifu’s-Sâlikîn (hzl. Necdet 

Okumuş), Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yay., İstanbul 1992. 
107  Pîr Muhammed Erzincânî, Makâmâtü’l-‘Ârifîn ve Me‘ârifu’s-Sâlikîn, Manisa İl 

Halk Kütüphanesi, Eski Eserler bl., nu: 1308/1, vr. 1/b. 
108  Erzincânî, age., s. 23/b. 
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bulunmuştur. Kayseri, Sivas, Konya, Karaman, Aydın, İskilip gibi şehirleri 

dolaşmış, nihayet 902/1497-98 yılında Amasya’da vefat etmiştir109  

Halifesi Mudurnulu şeyh Dâvud, Karamânî’nin vefat tarihi için şu 

beyti söylemiştir: 

Mevtinüñ târîòini bilmek dilersen úabz’dı 
Bu fenâ dârında itdükde beúâya güzeri110 

 

Karamânî’nin biri manzûm iki eseri bulunmaktadır: Kitabu’n-�asâyîh, 

Risâle-i Makâmât-ı Sülûk (Etvâr-ı Seb‘a) 111 

 1.2.1. Risâle-i Makâmât-ı Sülûk 

1.2.1.1. Genel Bilgiler: 

Biyografik kaynaklarda manzûm Etvâr-ı Seb‘a 112  olarak kaydedilen 

eserin esas adı, Risâle-i Makâmât-ı Sülûk‘tur. Muhammed Erzincânî’nin 

Makâmâtü’l-‘Ârifîn ve Maârifü’s-Sâlikîn isimli eserinin küçük değişikliklerle 

aynısı olan Risâle-i Makâmât-ı Sülûk, 1250 beyit civarında bir mesnevîdir. 

Bulabildiğimiz tek nüshası, Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi bölümü, 

1321 numarada kayıtlıdır. Hâtime kısmındaki; “hâtime-i risâle-i Makâmât-ı 

Sülûk” 113  ifadesinden eserin adının Risâle-i Makâmât-ı Sülûk olduğunu 

anlıyoruz. İlk varakın baş kısmına, muhtemelen müstensih tarafından eserin 

Yahya Şirvânî’nin halifelerinden Şeyh Habîb Ömer el-Halvetî’nin Etvâr-ı 

                                                 
109 Lâmi‘î, �efahat Tercümesi, s. 577-578; Mecdî, Şakâik Tercümesi, s. 282/283; 

Hulvî, Lemezât, s. 409-410; Hoca Saadettin Efendi, Tâcu’t-Tevârîh, (hzl. İsmet 
Parmaksızoğlu), (I-V), Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1992, c. V, s. 204-205; 
Süleyman Şeyhi (Köstendilli), Bahru’l-Velâye, Almanya Berlin Devlet 
Kütüphanesi, nu: 1683, vr. 120/b (Prof. Dr. Ali Yılmaz’ın Almanya nüshasını esas 
alarak hazırladığı yayımlanmamış çeviri metin notlarından faydalanılmıştır.); 
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Tezkire-i Meşâhir-i Osmaniyye), Matbaa-i 
Amire, İstanbul 1311, c. II, s. 109. Kamil Şahin, “Habîb Karamânî”, DİA, İstanbul 
1996, c. XIV, s. 371-372. 

110  Dâvûd-ı Halvetî, Gülşen-i Tevhîd ü Tahkîk, Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud Ef. 
bl., nu: 3329, vr. 25/a. 

111  Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyyetü’l-Ârifîn Esmâi’l- Müellifîn ve Âsâru’l- Musannifîn 
(hzl. Mahmud Kemal İnal-Avni Aktunç), Maarif Basımevi, İstanbul 1955, c. I, s. 
262; Bursalı, Osmanlı Müellifleri, c. I, s. 58. 

112  Bağdatlı İsmail Paşa, age.,c. I, s. 262; Bursalı, age.,c. I, s. 58. 
113  Habîb-i Karamânî, Makâmât-ı Sülûk, Süleymaniye Ktp., Esad Ef. bl., nu: 1321, vr. 

47/a. 
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Seb‘a’sı olduğu kaydedilmiştir. Bu bilginin dışında Kitabın içerisinde Habîb-

i Karamânî’nin ismi veya kullandığı bir mahlası geçmemektedir. Bununla 

birlikte ona ait olduğuna dair bazı karineler bulunmaktadır. Eseri kaleme 

alan şahsın şeyhinin bir hikâyesini naklederken; 

Hikâyet úıldı ol pîr-i ‘azîzim 

Benim ‛uluydı şeyòim ehl-i râzım 
   ....... 
Vefâda yâr-ı àâr idi o muùlaú 
‘Ömer neslinden-idi hem muóaúúaú114 

Eserin sonunda da; 

Tamâm itdi burada bunı üstâd 
Kim oúursa ide Óaú göñlüni şâd 
 
Vaãiyyet úıldı kim itmâm iderse 

Oúuyup bir du‛â in‛âm iderse115 
 

Bu ifadelerden müellifin halifelerinden birinin, onun eserini bazı 

küçük ilavelerle temize çektiği anlaşılmaktadır. Eserin gerçek müellifi ise, 

baba tarafından Hz. Ömer’in soyundan geldiği bilinen Habîb-i Karamânî 

olmalıdır. Eserin ne zaman ve kim tarafından istinsah edildiği ise belli 

değildir. 

İlk beyti: 

İlâhî óamdüm ü şükrüm sañadur  

Ki senden àayra óamd itmek òaùâdur116 

Son beyti: 

Olur söz ehlinüñ úatında ôâhir 

Sözi òatm eyledüm ben evvel âòir117 
1.2.1.2. Muhtevâsı: 

Eser bir münâcât ile başlamaktadır. Sülûk ve halvete dair 

manzûmelerden sonra nefsin mertebelerini konu alan yedi makam, Etvâr-ı 

                                                 
114  Karamânî, Makâmât-ı Sülûk, vr. 23/b. 
115  Karamânî, age., vr. 51/a. 
116  Karamânî, age., vr. 1/b. 
117  Karamânî, age., vr. 51/a. 
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seb‘a açıklanmıştır. Makâmât-ı Sülûk, muhtevâ itibariyle, baştaki ve sondaki 

ilaveler ve bazı beyitler üzerindeki değişiklikler hariç Muhammed 

Erzincânî’nin Makâmâtü’l-‘Ârifîn ve Maârifü’s-Sâlikîn isimli eseri ile 

aynıdır. Her iki yazardan biri, diğerinin eserini önüne alarak konu ve içerik 

bakımından benzer olduğu gibi, beyitlerin çoğunun da aynı olduğu bir eser 

yazmıştır. Vefat tarihlerini dikkate alarak Karamânî’nin Erzincânî’den 

istifade ettiğini tahmin edebiliriz. Zira bazı beyitler olduğu gibi muhafaza 

edilirken, bazılarında küçük kelime değişiklikleri yapılmış veya ikinci 

mısraın tamamı değiştirilmiş; bazen de anlamı kısmen farklılaştıracak şekilde 

beytin tamamında değişikliklere gidilmiştir. Bunların dışında Makâmât-ı 

Sülûk’ta Erzincânî’nin eserinde olmayan beyitler hatta ayrı başlıklar altında 

çoğunluğunu hikâyelerin teşkil ettiği manzûmeler de bulunmaktadır.  

Karamânî’nin eserinin hiçbir yerinde Muhammed Erzincânî’den veya 

onun eserinden bahsetmediğini belirtmemiz gerekir. Peki Dîvân şirinde pek 

ağır bir suç kabul edilen 118  ancak tasavvuf edebiyatında sıkça rastlanan 

hadiselerden biri olan bu intihali nasıl açıklayacağız. Öyle anlaşılıyor ki 

tasavvuf edebiyatında böyle bir alışkanlık yerleşmiş olup normal bir durum 

olarak karşımıza çıkmaktadır. 119  Zira önemli olan eserin kim tarafından 

yazıldığı değil, ihtiva ettiği bilgi ve onun aktarımıdır. 

1.3. Şeyh Dââââvûûûûd-ı Halvetî (ö. 915/1509 [?]) 

Habîb-i Karamânî’nin halifelerinden biri olan Şeyh Dâvud Efendi, 

Mudurnuludur. Ne zaman doğduğu bilinmemektedir. Hoca Saadettin 

Efendi’nin verdiği bilgiye göre Şeyh Dâvud, Ali Bey isminde birisinin 

                                                 
118  Sünbülzâde Vehbî (öl. 1809), intihali bir nevi hırsızlık olarak değerlendirmekte ve 

intihal yapan için dilini kesme cezasını uygun görmektedir: 

 Sirkat-i şi’r edene kat’ı zebân lâzımdır 
 Böyledir şer’i belâğatda fetevâ-yı sühân 

 İskender Pala, Ansiklopedik Dîvân Şiiri Sözlüğü, Akçağ Yay., Ankara trz., s. 256. 
119  Aynı şekilde Cemâl-i Halvetî’nin külliyatı içerisindeki son risâlesi olan Risâle-i 

Etvâr-ı Seb‘a’sı, Erzincânî’nin Makamât’ı ile neredeyse aynıdır: 

Tevekkül eyledük ismine anuñ 
Ezelden olunan kısmına anuñ  

 Krş. Cemâl-i Halvetî, Risâle-i Etvâr-ı Seb‘a, vr. 138/b; Erzincânî, Makâmâtü’l-
Ârifîn, vr. 1/b. 
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oğludur ve Uzun Dâvud diye tanınmaktadır. 120  Ali Bey ismine bakılırsa 

babasının zamanın idarecilerinden biri olduğu anlaşılmaktadır. Bağdat’ta 

tahsil gördükten sonra Amasya’ya giderek Yahya Şirvânî’nin halifelerinden 

Habîb-i Karamânî’ye intisap etmiştir. Şeyh Habîb’in yanında tasavvufî 

eğitimini tamamlayan Dâvud Efendi, hilafet verilerek irşad vazifesiyle 

memleketi Mudurnu’ya gönderilmiştir.121 Şeyh Dâvud’un, yaşadığı dönemde, 

devlet ricali nezdinde itibarı olduğu anlaşılmaktadır. Hatta, bilinen tek eseri 

Gülşen-i Tevhîd’i İsfendiyaroğlu Kızıl Ahmed Bey’in122 isteği üzerine telif 

etmiştir.123 Vefat tarihi konusunda farklı bilgiler bulunmaktadır. Vefat tarihi, 

Tâcu’t-Tevârîh’te 915/1509 olarak verilirken,124 Hediyyetü’l-Ârifîn ve Sicill-i 

Osmânî’de 933/1526 olarak gösterilmiştir. 125  Osmanlı Müellifleri’nde ise 

vefat tarihi olarak, eserini yazdığı 913/1508 tarihi, nakledilmiştir.126 

Dâvûd-ı Halvetî’nin Gülşen-i Tevhîd isimli bir manzûm eseri 

bulunmaktadır. 

 1.3.1. Gülşen-i Tevhîîîîd ü Tahkîk  

1.3.1.1. Genel Bilgiler: 

Genel olarak tasavvufî eğitim yöntemini konu edinen Gülşen-i Tevhîd 

ü Tahkîk, Dâvûd-ı Halvetî’nin değişik konulardaki şiirlerini de ihtiva eden 

hacimli bir eserdir. Necati Elgin tarafından Mevlânâ Müzesi’ndeki yazma 

                                                 
120  Hoca Saadettin Efendi, Tâcu’t-Tevârîh, c. V. s. 279-280. 
121  Mecdî, Şakâik Tercümesi, s. 374; Bursalı, Osmanlı Müellifleri, c. I, s. 69; 

[Komisyon],“Davut Halvetî”, Türk Ansiklopedisi, Milli Eğitim Basımevi, Ankara 
1974, c. XII, s. 356; Recep Uslu, “Dâvûd-i Halveti”, DİA, İstanbul 1994, c. IX, s. 
28; Said Aykut, “Dâvûd-ı Halveti”, Sahabeden Günümüze  Allah Dostları, İstanbul 
1996, c. VIII, s. 19-20.  

122  Kızıl Ahmed, İsfendiyar Bey’in torunlarından olup kendisine Bolu ve civarı idaresi 
verilmiştir. bk. Çetin Varlık, “Anadolu Beylikleri” Doğuştan Günümüze Büyük 
İslâm Tarihi, İstanbul 1989, c. VIII, s. 558 vd.  

123  Taşköprülüzâde İsâmü’d-dîn Ebu’l-Hayr Ahmed Efendi, eş-Şekâiku’n-�u’mâniyye 
fî Ulemâi Devleti’l-Osmâniyye, (Notlarla neşreden: Ahmed Suphi Fırat), İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay., İstanbul 1985, s. 372. 

124  Hoca Saadettin Efendi, age., c. V, s. 280. 
125 Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyyetü’l-Ârifîn, c. I, s. 361; Mehmed Süreyya, Sicill-i 

Osmânî, c. II, s. 324; 
126  Bursalı, age., c. I, s. 69.  
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nüshası bulunarak bilim dünyasına tanıtılmıştır.127 İncelemeye esas aldığımız 

nüsha, Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmud Efendi bölümü 3329 

numarada kayıtlıdır. 128  Söz konusu nüsha, 291 varak (1b-291a) olup, 

müstensihi ve istinsah tarihi belli değildir.  

 Gülşen-i Tevhîd olarak tanınan eserin tam adını şu beyitten öğreniyoruz: 

Bülbülân-ı cânlaruñ çün zâdıdır 
Gülşen-i Tevóîd ü Taóúîú adıdur129 

 

Dâvûd-ı Halvetî, şiirlerinde ‘Halvetî’ mahlasını kullanmıştır. Gülşen-i 

Tevhîd, müellifin daha önce mensur olarak yazdığı bir risâlenin 

genişletilerek nazma çekilmiş biçimidir. Eserin ilk hâli hakkında yazarın 

söylediklerinden başka bir bilgiye sahip değiliz. 

Gülşen-i Tevhîd’in yazılmasına sebep olan hadiseyi şair, yetmiş beş 

beyitten müteşekkil “Der beyân-ı sebeb-i te’lîf”130 başlığı altında uzun uzun 

anlatmaktadır. Şairin anlattığına göre İsfendiyaroğulları’ndan Ahmed Bey, 

tasavvufa ve tasavvuf büyüklerinin sözlerine ilgi duyan bir kimse imiş. Bir 

kağıda meşayih sözlerinden birkaç kelâm yazarak Şeyh Dâvud’a göndermiş 

ve onların açıklanmasını istemiş. 131   Şeyh Dâvud, böyle bir kabiliyetinin 

                                                 
127  bk. Necati Elgin, “Dâvûd-ı Halveti’nin Gülşen-i Tevhîd’i” İstanbul Üniversitesi 

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İstanbul 1964, Sayı: XIII, s. 91-98. 
128  Gülşen-i Tevhîd’in üç nüshası bilinmektedir: Süleymaniye, Hacı Mahmud Efendi, 

nu: 3329, Raşid Efendi nu: 427, Konya Mevlânâ Müzesi Kitaplığı nu: 5694; Hasibe 
Mazıoğlu, bir nüshasının da Ankara Eski Eserler Kütüphanesi, nu: 56’da olduğunu 
kaydetmektedir. (bk. Hasibe Mazıoğlu, “Türk Edebiyatı, Eski”, Türk Ansiklopedisi, 
Milli Eğitim Basımevi, Ankara 1983, c. XXXII, s. 119. 

129  Dâvûd-ı Halvetî, Gülşen-i Tevhîd ü Tahkîk, Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud 
Efendi bl. nu: 3329, vr. 290/b. 

130  Dâvûd-ı Halvetî, age., vr. 39/b. 
131  Gülşen-i Tevhîd’in sebeb-i te’lif kısmında bahsedilmemesine rağmen Taşköprülü-

zâde ve ondan faydalanan kimi kaynaklarda İsfendiyaroğlu Ahmed Bey’in şeyhe 
bir mektup göndererek ‘devâir-i hamse’yi açıklamasını istediği, şeyhin ise devâir-i 
sülûkdan yedi daireyi açıklayan bir eser yazdığı kaydedilmiştir (bk. Taşköprülü-
zâde, eş-Şekâiku’n-�u’mâniyye, s. 372; Kâtip Çelebi, Keşfu’z-Zunûn, an Esâmi’l-
Kütübi ve’l-Funûn, c. II, s. 1505). Görebildiğimiz kadarıyla bu farklılığa dikkat 
çeken yazar Köstendilli Süleyman Şeyhî’dir. Süleyman Şeyhî, İsfendiyaroğlu 
Ahmed’in, Nakşibendiyye’ye mahsus Letaif-i hamse’yi (Letâif-i Hamse ile ilgili 
bk. Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri, s. 473.) kastettiğini; ancak Şeyh Dâvud’un 
mensup olduğu  Halvetiyye tarikatı usulune göre sülûk mertebelerini (etvar-ı 
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olmadığını belirtmekle birlikte, ulu’l-emre itaat gerektiği için verilen görevi 

yapmaya karar verir ve küçük bir risâle tertip ederek onu hükümdarın 

huzurunda okur. Hükümdar yazılanları çok beğenir. Ancak bu risâle hem 

özettir; hem de mensur olarak kaleme alınmış olup bir dibâcesi de yoktur. 

“Bu kez didi ki luùf eylen bunı siz 
İdin bir yâdigâr kim añılasız”132 

 

Bu rica üzerine Şeyh Dâvud, eserini genişleterek manzûm hâle getirir 

ve bir de dibâce ekleyerek son şeklini verir. Şeyh Dâvud, eserini 913 yılının 

şevval ayının sonunda (Şubat-1508) tamamladığını bildirmektedir.133 

İlk beyti: 

Bi-ismi’llâh tevekkeltü ‘ala’llâh Óaú 
Ki Raómân u Raóîm el-óamdü li’llâh134 

 

Son beyti: 

Vâr ise artuàı eksügi daòı 
Çoú degüldür ger ider sende şümâr135 

 

 

1.3.2.2. Muhtevâsı: 

Gülşen-i Tevhîd, şairin kendi ifadesiyle on bin altıyüz beyitten 

meydana gelmektedir. 136  İçerisinde çok sayıda bölüm bulunan Gülşen-i 

Tevhîd’de ağırlıklı olarak tasavvufî konular yer almaktadır. Eser klâsik 

mesnevîlerde olduğu gibi Tevhîd, Münâcât ve Na’tla başlamaktadır. Habîb-i 

Karamânî’ye kadar Halvetiyye silsilenâmesi, Habîb-i Karamânî’ye medhiyye 

                                                                                                                                          
Seb‘a) beyan ettiğini zannettiğini belirtmektedir. (bk. Süleyman Şeyhî, Bahru’l-
Velâye, vr. 156/b). 

132  Dâvûd-ı Halvetî, Gülşen-i Tevhîd, vr. 40/b. 
133  Dâvûd-ı Halvetî, age., vr. 290/b. 
134  Dâvûd-ı Halvetî, age., vr. 1/b. 
135  Dâvûd-ı Halvetî, age., vr. 291/a. 
136  bk. Dâvûd-ı Halvetî, Gülşen-i Tevhîd, vr. 291/a. 
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ve mersiyye, II. Bâyezîd için dua, bazı tasavvufî kavramların izahı, 

Muhyiddîn-i Arabî, Mevlânâ, Habîb-i Karamânî gibi kimi tasavvuf 

önderlerine ait sözlerin açıklamaları, bazı ayet, hadis-i şerîf ve kudsî 

hadislerin açıklamaları, etvâr-ı seb‘a, tasavvufî hikâyeler, namaz, oruç gibi 

ibadetlerle, bazı sûrelerin faziletleri vb. konular işlenmiştir. 

Gülşen-i Tevhîd’in önemli bir kısmını sülûk âdâbı oluşturmaktadır 

(117b-181a). İlk kısımda sülûkun şartlarından bahs edilmektedir. Sülukun 

şartları ondur. Bu on şart; taharet, uzlet, sessiz olma, zikir, sürekli oruçlu 

olmak, uykuyu terk, tevekkül, kalbden masivayı kovmak, kalbi mürşide 

bağlamak (rabt-ı kalb) ve itirazı terk etmektir. Sonraki kısımlarda yedi 

makam ve yedi tavır anlatılmıştır. 

Eserin geneline baktığımızda mesnevî nazım biçimiyle yazıldığını 

görmekteyiz. Ancak eserde, çok sayıda kasîde, gazel ve rûbâî de 

bulunmaktadır. Sayıca az olmakla birlikte Arapça ve Farsça manzûmeler ile 

tercüme ve müellifin kendine ait olmayan manzûmeler de vardır. Hangi şaire 

ait olduğunu belirtmediği sor redifli bir gazel (191a) bulunmaktadır. Ayrıca 

isim vermeksizin Hacı Bayram Velî (öl. 833/1430)’nin “N’oldu bu 

gönlüm...” ilâhîsini tanzîr etmiştir.137  

1.4. Kââââşifî (ö. ?) 

Mahlası Kaşifî olan bu şairin adı, nerede ve ne zaman doğduğu 

bilinmemektedir. Dâvûd-ı Halvetî’nin mürîdidir. 138  Latîfî, onun zâhir ve 

bâtın ilimlerinde eşsiz eserleri olduğunu, yazdıklarını Kemalpaşazâde’nin 

çok beğendiğini belirtmektedir. Kâşifî, bir süre halktan uzaklaşıp mağarada 

uzunca bir müddet inzivaya çekilmiş; mağaradan çıktıktan sonra da Mehdilik 

                                                 
137  Dâvûd-ı Halvetî, age., vr. 181/a. 
138  Latîfî, Tezkiretü’ş-Şuarâ ve Tabsıratü’n-�uzamâ (hzl. Rıdvan Canım), Atatürk 

Kültür Merkezi Başkanlığı Yay., Ankara 2000, s. 453; Bursalı, Osmanlı 
Müellifleri, c. I, s. 69; [Komisyon], “Kâşifî”, Türk Ansiklopedisi, Ankara 1974, c. 
XXI, s. 393. 
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davasında bulunmuştur. Kendisine yapılan nasihatlere rağmen iddiasından 

vazgeçmediği için boynu vurularak öldürülmüştür.139 

Kaşifî’nin Şehristânî’nin el-Milel ve’n-�ihâl’i tarzında Tehzîbu’l-

Akâid ve Müfîdetü’l-Fevâid isminde mensur bir eseri bulunmaktadır140 Dîvân 

veya müstakil bir manzûm eseri bilinmemekle birlikte şiirleri vardır. Latîfî 

onun öğüt verici tarzdaki beyitlerinden örnekler vermiştir: 

Aldanır o kim dünye-i àaddâr ile oynar 

Dîvânedür ol kimse ki ‛ayyâr ile oynar141 
 

2. RÛŞE�İYYE KOLU ŞÂİRLERİ 

2.1. Dede Ömer Rûşenî (ö. 892/1487) 

Adı, Ömer b. Ali b. Umur Bey’dir. Aydın iline bağlı Tire kazası 

yakınlarındaki Güzelhisar köyünde, 142  820/1417 tarihinde 143  doğmuştur. 

Zâhirî ilimleri tahsil amacıyla  memleketinden ayrılarak Bursa’ya 

gitmiştir. 144  Bursa’da bulunduğu sıralarda zevk ve eğlenceye düşkün biri 

olarak tanınan Dede Ömer, nefsanî arzularından kurtulmak ve manevî 

olgunluğa erişmek için Karaman’da irşad faaliyetinde bulunan ağabeyi 

Alaaddin Ali el-Halvetî’nin yanına gitmiştir. Bir müddet ağabeyinin yanında 

kaldıktan sonra, onun tavsiyesi üzerine Bakü’ye giderek Seyyid Yahya 

Şirvânî’ye mürid olur. Dede Ömer, Yahya Şirvânî’nin yanında tasavvufî 

eğitimini tamamlamasını müteakip Anadolu’ya tayin edilmiş; ancak 

mürşidinden uzak kalmak istemediği için, irşad vazifesine Bakü civarında 

                                                 
139 Latîfî, Tezkire, s. 454. 
140  Latîfî, age., s. 454; Bursalı, Osmanlı Müellifleri, c. I, s. 69. 
141  Latîfî, age., s. 454. 
142  Hulvî, Lemezât, s. 511. Rûşenî, Dîvân ve �eynâme’sinde memleketi hakkında 

bilgiler vermiştir. bk. Semra Aydemir, Dede Ömer Rûşenî, Hayatı, Eserleri ve 
Dîvânı’nın Tenkidli Metni (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Selçuk 
Üniversitesi SBE, Konya 1990, s. 303 [Rûşenî, Dîvân]; Mustafa Uzun, �eynâme, 
(Yayımlanmamış tenkidli metin), İstanbul 1990, s. 101 [Rûşenî, �eynâme]. 

143  Mehmed Sâmî, Esmâr-ı Esrâr, s. 27; Vassaf, Sefîne, c. III, s. 98; Mustafa Uzun, 
Rûşenî’nin doğumunun 10 yıl daha geriye götürülmesi kanaatindedir. Mustafa 
Uzun, Dede Ömer Rûşenî Hayatı, Eserleri ve Miskinlik-nâme Mesnevisi 
(Yayımlanmamış doktora tezi), Marmara Ünv. SBE, İstanbul 1982, s. 10-12. 
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başlamıştır. Yahya Şirvânî’nin vefatının ardından Halvetiyye’nin Rûşeniyye 

şubesini tesis ederek, Gence, Berdea, Karabağ ve Tebriz şehirlerinde irşad 

faaliyetlerini sürdürmüştür. Rûşenî, Tebriz’de 892/1487 senesinde vefat 

etmiştir.145  

Dede Ömer, henüz genç yaştayken şiir yazmaya başlamıştır. Lâmi‘î, 

onun ekseriya hiciv söylediğini, kendisini dahi hicvettiğini belirtmektedir.146 

Gençlik yıllarında Şair Melihî ile de arkadaşlığı olmuştur.147 Aydınlı olduğu 

için, şiirlerinde ‘aydın’ anlamına gelen ‘rûşen’ kelimesine nisbet ekleyerek 

Rûşenî mahlasını kullanmıştır.148 

Rûşenî’nin tespit edilen eserlerinin tamamı manzûm olup dinî ve 

tasavvufî mahiyettedir. Rûşenî’nin eserleri şunlardır: Dîvân, Miskinlik Kitabı 

(Miskînnâme), Der Medh-i Mesnevî, Çobannâme, �eynâme, Der Beyân-ı 

Sıfat-ı Kalem (Kalemiyye). Dîvân ve Miskinnâme’deki bazı şiirleri Âsâr-ı Aşk 

adıyla yayımlanmıştır.149 

Bu eserlerden başka kütüphane kataloglarında 864/1460 tarihinde 

yazılmış olan Dilguşâ 150  isimli bir manzûm eserin de Rûşenî adına 

kaydedilmiş olduğu görülmektedir. Bu eserin de Rûşenî’ye ait olduğu ileri 

sürülmüştür. 151  Rûşenî’ye ait olarak gösterilmesine sebep, eserin sonuna 

Dede Ömer Rûşenî’nin ilâhîlerinden bir kaçının sonradan ilave edilmiş 

                                                                                                                                          
144  Mecdî, Şakâik Tercümesi, s. 282; Bursalı, Osmanlı Müellifleri, c. I, s. 69. 
145  Lâmi‘î, �efehât Tercümesi, s. 576; Mecdî, Şakâik Tercümesi, s. 282; Hulvî, 

Lemezât, s. 516; Bursalı, Osmanlı Müellifleri, c. I, s. 69; Mustafa Uzun, “Dede 
Ömer Rûşenî” DİA, İstanbul 1994, c. IX, s. 81; Sicill-i Osmânî’de vefat tarihi 
yanlış olarak 907/1502 verilmiştir. bk. Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî, c. III, s. 
83. 

146  Lâmi‘î, Tezkire, s. 576. 
147  Latîfî, age., s. 306; Sehî, Tezkire-i Sehî, Matbaa-i Âmidi, İstanbul 1325, s. 63. 
148  Lâmi‘î, age., s. 576; Sehî, Tezkire, s. 63; Latîfî, age., s. 54. 
149  Dede Ömer Rûşenî, Âsâr-ı Aşk,  Şirket-i Sahafiyye-i Osmaniyye Matb., İstanbul 

1314. 
150 bk. Dilguşâ, Süleymaniye Ktp., Esad Ef. bl. nu: 1043. 
151  Semra Tunç, “Dede Ömer Rûşenî”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S: 4, Konya 

1997, s. 242; Nuri Karasakaloğlu, Dil-guşâ, Giriş-Metin-İndeks (Yayımlanmamış 
yüksek lisans tezi), Atatürk Ünv. SBE, Erzurum 1998. 
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olması ve hâtime kısmındaki bir beyitte geçen (Esad Efendi nüshası- 27b) ve 

mahlas olduğu zannedilen Rûşenî kelimesidir.  

Rûşenî bu pendi rûó-efzâya gûş 

Dutmaz illâ ol ki var õâtında òûş 
 

Ancak bu eserin Rûşenî’ye ait olmayıp Fatih Sultan Mehmed devri 

şairlerinden Saruhanlı Gülşenî’nin (öl. 888/1483’ten sonra) 152  Râznâme 

ismiyle bilinen pendnâmesi olduğu Mahmut Kaplan tarafından tespit 

edilmiştir. 153  Biz de Dilguşâ ve Râznâme 154  metinleri üzerinde yaptığımız 

karşılaştırmada aynı neticeye ulaştık. 

 2.1.1. Dîvân 

2.1.1.1. Genel Bilgiler ve Muhtevâ: 

Rûşenî’nin Dîvân’ı çoğunlukla diğer eserleri ile birlikte külliyat 

içerisinde yer almaktadır. Külliyatın yurt içinde ve dışında çok sayıda yazma 

nüshası bulunmaktadır. 155  Âzâde Ertuğrul Mûsâbeyli, değişik ülkelerde 

bulunan yedi nüshasını karşılaştırarak Rûşenî’nin külliyatının tenkitli 

metnini hazırlamıştır.156 Dîvân üzerinde bir diğer tenkitli metin çalışması da 

Semra Aydemir tarafından yapılmıştır.157 İncelemeye esas kabul ettiğimiz bu 

tenkitli metne göre 1653 beyit olan Rûşenî’nin Dîvân’ında, 1 tevhîd, 3 

                                                 
152  Gülşen-i Saruhânî ve eserleri için bk. Hasan Aksoy, “Gülşen-i Saruhânî” DİA, 

İstanbul 1996, c. XIV, s. 256. Aksoy, Râznâme’nin doktora tezi olarak hazırlandığı 
bilgisini vermektedir: Ebrahim Farzan, Gulşanî-i Saruhânî: Hayatı Farsça Dîvânı 
ve Râz-nâma’si (Yayımlanmamış doktora tezi), İstanbul Ünv. Edebiyat Fakültesi, 
İstanbul 1980. (Aksoy, ag md., s. 256). 

153  Mahmut Kaplan, Hayriye-i �âbî (İnceleme-Metin), Atatürk Kültür Merkezi Yay., 
Ankara 1995, s. 15. 

154  Millet Kütüphanesi, manzûm nu: 932; Râznâme ismiyle kaydedilen diğer nüshalar: 
Millet Ktp. Ali Emîrî, nu: 859; Yapı Kredi Bankası Vedat Nedim Tör Müzesi 
Kitaplığı, nu: 15823. 

155  bk. Aydemir, Dede Ömer Rûşenî, s. 43-59; Çorum Hasan Paşa Kütüphanesi’nde de, 
4764 ve 2113 numaralarda külliyatın iki adet nüshası bulunmaktadır. Bunlardan 
ilkinin istinsah tarihi, 973 (1565)’tür. 

156  Âzâde Ertuğrul Mûsâbeyli, Dede Ömer Rûşenî’nin Eserleri (İlmî Tenkidî Metin), 
(Yayımlanmamış doktora tezi), İSAM, nu: 30199 (Fotokopi nüsha) [Mûsâbeyli, 
Rûşenî Külliyatı]. 

157  bk. Semra Aydemir, Dede Ömer Rûşenî, Hayatı, Eserleri ve Dîvânı’nın Tenkidli 
Metni (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Selçuk Üniversitesi SBE, Konya 1990. 
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münâcât, 7 kasîde, 87 gazel, 1 müstezad, 4 tercî-i bend, 1 tahmis, 3 kıt’a, 3 

kısa mesnevî, 4 lügaz, 110 tuyuğ, 11 matla’ 10 müfred bulunmaktadır. Azade 

Ertuğrul’un hazırladığı tenkitli metne158 göre ise, 6 kasîde, 4 tercî’-i bend, 1 

terkib-i bend, 1 muhammes, 1 müstezad, 86 gazel, 1 mülemma, 109 tuyuğ, 4 

lügaz, 5 kıt’a, 20 müfred bulunmaktadır. 

 2.1.2. Miskinlik Kitabı (Miskîîîînnââââme):  

2.1.2.1. Genel Bilgiler: 

 Miskinlik Kitabı veya diğer adıyla Miskînnâme, Rûşenî’nin 

tasavvufî inceliklerden bahsettiği nasihat vermeyi amaçlayan didaktik bir 

mesnevîsidir.159 Miskinlik Kitabı’nın tenkitli metni, Mustafa Uzun tarafından 

doktora tezi olarak hazırlanmıştır. 160  Uzun’un hazırlamış olduğu tenkitli 

metne göre eser 1181 beyitten oluşmaktadır. Miskînlik Kitabı, aruzun hezec 

bahrinin, mefâ‛îlün mefâ‛îlün fe‛ûlün kalıbında yazılmıştır. Miskinlik Kitabı, 

şairin verdiği bilgiye göre 889/1484 yılında yazılmıştır.161 Eserin ismi, bizzat 

şair tarafından konulmuştur: 

Çü cem‘ itdüm bu pendi şeyòu şâbî 
Adı úoñuldı Miskinlik Kitâbı162 

 

2.1.2.2. Muhtevâsı: 

Miskinlik Kitabı 128 beyitlik uzun bir münâcâtla başlamaktadır. Eserin 

uzunca bir kısmında, davranışları şeriata da tarikata da uymayan 

                                                 
158  Dîvân’ın tenkitli metni, Mûsâbeyli’nin hazırladığı Rûşenî Külliyâtı’nın  II. cildidir. 
159  Miskinlik Kitabı’nin, içindeki bazı beyitlere dayanarak aslında bir ihtilacnâme (bir 

nevi falnâme) olduğu ileri sürülmüştür. bk. Komisyon, “Falnâme”, Türk Dili ve 
Edebiyatı Ansiklopedisi (I-VIII),  Dergâh Yay., İstanbul 1979, c. III, s. 155. 

160  Mustafa Uzun, Dede Ömer Rûşenî Hayatı, Eserleri ve Miskinlik-nâme Mesnevisi , 
(Yayımlanmamış doktora tezi) Marmara Ünv. İlâhiyat Fakültesi, İstanbul 1982 
[Rûşenî, Miskinlik Kitabı]. 

161  Rûşenî, Miskinlik Kitabı, s. 290. 
162  Rûşenî, age., s. 128. 
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Kalenderîler163 eleştirilmektedir. Rûşenî’nin tasavvufu tarif ettiği çok meşhur 

iki şiiri de bu eserde yer almaktadır: 

Nedür dinse taãavvuf di teõellül 
Òuşû‘u meskenet ãabr u taóammül164 
....... 
Taãavvuf yâr olup bâr olmamaúdur 
Gül-i gülzâr olup òâr olmamaúdur165 

 

Şair ayrıca övünmenin ve başkalarını yermenin kötülüğü, sûfînin 

vasıfları, tasavvuf erbabının özellikleri, sır saklamanın önemi, keramet 

hevesine kapılmamak, riyadan kaçınmak, az uyumak, az yemek, şeriata 

uymak, kimseyi incitmemek, gönül yıkmamak gibi konularda her konuya bir 

başlık ayırarak gerekli bilgiler verir ve nasihatlerde bulunur Miskinlik 

Kitabı’nda ayrıca Hz. Ali ve Hz. Ayşe’ye dair menkıbeler, Şeyh Bâyezîd-i 

Bestâmî, Şeyh Şiblî ve diğer bazı mutasavvıflara dair hikâyeler 

bulunmaktadır. Eser, hâtime ile sona ermektedir. 

 2.1.3. Der-Medh-i Mesnevî 

2.1.3.1. Genel Bilgiler: 

Mevlânâ’nın Mesnevî’sinin övüldüğü bu manzûme, �eynâme’nin baş 

tarafında bulunmaktadır. Mustafa Uzun, 166  Semra Aydemir 167  ve Âzâde 

Ertuğrul Mûsâbeyli 168   tarafından tenkitli metni hazırlanmıştır. Uzun ve 

Aydemir’in tenkitli metnine göre 89; Mûsâbeyli’nin metnine göre ise 88 

beyittir. Remel bahrinin fâ‛ilâtün fâ‛ilâtün fâ‛ilün kalıbıyla yazılmıştır. 

2.1.3.2. Muhtevâsı: 

                                                 
163  Kalenderiyye: Cemâleddin Sâvî (630/1232) tarafından kurulan ve Ehl-i Beyt 

sevgisinde aşırı olmasıyla tanınan bir tarikattır. Geniş bilgi için bk. Ahmet Yaşar 
Ocak, Osmanlı İmparatorluğu’nda Marjinal Sufilik: Kalenderîler : XIV-XVII 
Yüzyıllar, TTK Yay., Ankara 1992. 

164  Rûşenî, age., s. 129. 
165  Rûşenî, age., s. 135. 
166  Rûşenî, Der Medh-i Mesnevî, (hzl. Mustafa Uzun) (Yayımlanmamış tenkitli metin 

�eynâme ile birlikte), İstanbul 1990, s. IX. 
167  Rûşenî, age., s. IX. 
168  Mûsâbeyli, Rûşenî Külliyatı, c. I, s. 179. 
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İlk üç beyti Farsça olan manzûmenin, Mevlânâ’nın Mesnevî’sine 

duyulan sevginin bir tezahürü olarak yazıldığı anlaşılmaktadır. Mevlânâ’nın 

Mesnevî’si, içinde her türlü mananın bulunduğu bir denize benzetilmiştir. 

Temiz olmak isteyen herkesin bu denize dalması gerekmektedir. Rûşenî, 

Mevlânâ’nın Mesnevî’sini bir tür manevî tefsir olarak görmektedir. 

Mesnevî’nin içerisinde hezeliyyat gibi görünen şeylerin bulunması, onun bu 

özelliğinden ileri gelmektedir. Hezl gibi görünen şeyler de aslında tefsirden 

ibarettir.  

 2.1.4. �eynâme 

2.1.4.1. Genel Bilgiler: 

Rûşenî’nin Mevlânâ’nın etkisiyle yazmış olduğu bir eser olan 

�eynâme, remel bahrinin fâ‛ilâtün fâ‛ilâtün fâ‛ilün kalıbında (Mesnevî ile 

aynı kalıp) yazılmış bir mesnevîdir. �eynâme’nin tenkitli metni Mustafa 

Uzun tarafından hazırlanmıştır. 169  Uzun’un hazırladığı metne göre 1028 

beyittir. 170  �eynâme ismi bizzat müellif tarafından konulmuş değildir. 

Uzun’un tespitlerine göre eserin değişik nüshalarında birbirinden farklı 

başlıklar bulunmaktadır. Konusunu neyden almış olması, �eynâme adıyla 

anılmasına sebep olmuş olabilir. 171  �eynâme’nin yazılış tarihi 

bilinmemektedir. Rûşenî’nin diğer eserlerinin yazılış tarihlerinin eserlerin 

hâtime bölümünde verilmesine rağmen �eynâme’nin tarihinin yazılmamış 

olmasını değerlendiren Uzun, şairin bu mesnevîyi ömrünün son yıllarına 

doğru yazmış olabileceği tahmininde bulunmaktadır.172 

2.1.4.2. Muhtevâsı: 

Rûşenî bu eserine Mevlânâ’nın Mesnevî’sinin ilk on sekiz beytinin 

tercümesini yaparak başlamıştır. Ney, çıkardığı sesin özellikleri itibariyle, 

                                                 
169  Rûşenî, �eynâme (hzl. Mustafa Uzun), (Yayımlanmamış tenkitli metin), İstanbul 

1990. 
170  Mûsâbeyli’nin hazırladığı metinde ise 1035 beyittir. bk. Mûsâbeyli, Rûşenî 

Külliyatı, c. I, s. 189. 
171  Rûşenî, �eynâme (Mustafa Uzun’un önsözü), s. XVII. 
172  Rûşenî, age (Mustafa Uzun’un önsözü) s. XVIII. 



 45

Hakk’a âşık olmasından dolayı ağlayıp inleyen kâmil bir şahsa 

benzetilmiştir. Mesnevî’de olduğu gibi bazen de ney konuşturulmuştur. 

Eserde Ney’den başka konular da işlenmiştir. Aşk ve âşıklık bu konuların 

başında gelir. Bunların dışında, ‘hû’ kelimesinin ihtiva ettiği anlamlara dair 

bir şiir, Hz. Mûsâ’ya dair hikâye, Muhyiddin-i Arabî’nin eserlerinden 

bahsettiği bir bölüm ile, mürşidi Yahya Şirvânî ve ağabeyi Alaaddin Rûmî’yi 

anlatan şiirler bulunmaktadır. Eser, hâtime kısmı ile son bulmaktadır. 

 2.1.5. Çobannâme 

2.1.5.1. Genel Bilgiler: 

Çobannâme, Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde geçen, Hz. Mûsâ ile Çoban 

arasındaki hikâyenin genişletilmiş manzûm bir tercümesi niteliğindedir. 173 

Remel bahrinin fâ‛ilâtün fâ‛ilâtün fâ‛ilün kalıbıyla yazılmıştır. 

Çobannâme’nin telif tarihi, eserin son beytinin ikinci mısraı olan “Fahr-i 

cihan fahr’ını târîh bil” deki ‘fahr’ kelimesindeki harflerin ebced hesabına 

göre karşılığı 880/1475 yılıdır. Araştırmaya esas aldığımız nüshası Çorum 

Hasan Paşa Kütüphanesi 4764 numaradaki külliyatın içindedir. Çobannâme 

mesnevîsi 522 beyittir. Eserin baş tarafında Rûşenî, Farsça olarak mesnevîyi 

yazma sebebini açıklamıştır. 

İlk beyti: 

 Ol ki diñilmiş aña mecõûb-ı Óaú 
 Ol özi gibi sözi maóbûb-ı Óaú174 

Son beyti: 

 Kıããa-i çûbâniçün ey ehl-i dîl 
 Faòr-i cihân faòr’ını târîò bil175  

 

2.1.5.2. Muhtevâsı: 

                                                 
173  Hasibe Mazıoğlu, “Dede Ömer Rûşenî ve Çobân-nâmesi”, Selçuk Üniversitesi, I. 

Milletlerarası Mevlânâ Kongresi (3-5 Mayıs, 1987), Selçuk Üniversitesi Basımevi, 
Konya 1988, s. 53. 

174  Rûşenî, Çobannâme, Çorum Hasan Paşa Kütüphanesi, nu: 4764/3, vr. 2/a. 
175  Rûşenî, age., vr. 22/a. 



 46

Eser, yazılış maksadını açıklayan Farsça ifadelerden ve beyitlerden 

sonra Mevlânâ’nın medh edildiği 19 beyitlik bir mesnevî ile devam 

etmektedir. Bundan sonra uzunca bir bölümde Hz. Mûsâ (a.s.) ile Çoban 

hikâyesi anlatılmaktadır. Eserde, Hz. Mûsâ’nın ve çobanın münâcatları, 

nasihat ve temsil kısımları bulunmaktadır. Eser, hâtime kısmıyla sona 

ermektedir.  

 2.1.6. Der-Beyân-ı Sıfat-ı Kalem (Kalemiyye) 

2.1.6.1. Genel Bilgiler: 

Rûşenî’nin bu eseri külliyatlarda, Dîvân’a dâhil edilmiş veya 

�eynâme’nin sonuna ilave edilmiş durumdadır. Semra Aydemir 176  ve 

Mûsâbeyli’nin 177 tenkitli metinlerinde Dîvân’a dâhil edilmiştir. Aydemir’in 

metninde 99, Mûsâbeyli’nin metninde ise 101 beyit olarak tespit edilmiştir. 

Remel bahrinin fâ ‛ilâtün fâ‛ilâ tün fâ‛ilün kalıbıyla yazılmıştır.  

 

2.1.6.2. Muhtevâsı: 

Mesnevînin konusu özetle şöyledir: Ma‘şûkun nezdinde âşıkın 

durumu, kâtip ve kalem ilişkisine benzetilmiş; kâtibin elindeki kalemin 

macerası temsilî biçimde anlatılmıştır. Kalemi elinde tutan kâtip, kaleme 

göre güç ve üstünlüğü temsil etmektedir. Kalemi elinde tutan kudret, onu 

kendi isteklerini yerine getirmeye mahkum etmektedir. İstediği gibi evirip 

çevirmeye, istediğini yazdırmaya muktedirdir. Kalem, ancak kâtibin elinde 

bir değer kazanmış olmaktadır. 

 

2.2. İbrahim Gülşenî (ö. 940/1534) 

Rûşeniyye kolundan ayrılan Gülşeniyye’nin kurucusu olan İbrahim 

Gülşenî’nin tam adı, İbrahim b. Muhammed b. Hacı İbrahim b. Şeyh 

                                                 
176  Rûşenî, Dîvân, s. 99. 
177  Mûsâbeyli, Rûşenî Külliyatı, c. II, s. 291. 
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Şehâbüddin b. Aydoğmuş’tur. 178  İbrahim Gülşenî, 826/1423 yılında 

Diyarbakır’da doğmuştur. 179  Ali Emîrî, bazı tarihî hadiselerden hareketle 

Gülşenî’nin doğum tarihinin 856/1452 olması gerektiğini ileri sürmektedir.180 

Nesebi baba tarafından Oğuz Ata’ya, anne tarafından ise Hz. Ali’ye ulaşır.181 

Zâhirî ilimleri memleketinde öğrenmiş, genç yaşta Tebriz’e giderek tahsilini 

ilerletmiştir. 182  İbrahim Gülşenî, bir müddet  Akkoyunlu hükümdarı Uzun 

Hasan (1453-1478)’ın yanında nişancılık görevinde bulunmuştur. Uzun 

Hasan, sûfî-meşrep kardeşi İdris’in tavsiyesiyle Dede Ömer Rûşenî’yi davet 

etmek üzere İbrahim Gülşenî’yi görevlendirmiştir. Dede Ömer Rûşenî’nin 

yanına varan İbrahim, bazı manevî hallerin zuhur etmesiyle kendinden 

geçmiş ve hemen şeyhe intisap etmiştir.183 

İbrahim Gülşenî’ye, şeyhinin yanında tasavvufî eğitimini 

tamamladıktan sonra irşad görevi verilmiştir. İrşad görevinde bulunduğu 

sırada, Şah İsmail Safevî’nin ortaya çıkıp İran’da Şiîliği ilan etmesi 

sonrasında burayı terk etmeğe mecbur kalmış; uzun yolculuklardan sonra 

Kahire’ye giderek burada tarikatını yaymaya devam etmiştir.184 Yavuz Sultan 

Selim (1512-1520),  Mısır’ı fethi esnasında, Gülşenî’nin duasına mazhar 

olmak için kendisine hürmetle muamele etmiş ve dergâh yapılması için 

Sultan Müeyyed Camii’nin karşısında bir yer hibe etmiştir.185  

                                                 
178  Hulvî, Lemezât, s. 523. İbrahim Gülşenî’nin hayatı ile ilgili geniş bilgi için bk. 

Himmet Konur, İbrahim Gülşenî, s. 87-146. 
179  Muhyî, Menâkıb’ında, Gülşenî’nin 940/1534 tarihinde 114 yaşında iken vefat 

ettiğini kaydetmiştir. Buna göre doğum tarihi, 826/1422 olmaktadır. bk Muhyî, 
Menâkıb-ı İbrahim Gülşenî, s. 450. 

180  Ali Emîrî, Diyarbakırlı Bazı Zevatın Terceme-i Halleri, Millet Ktp., Ali Emîrî 
Manzûm, nu: 750, vr. 9/a; krş.: Tahsin Yazıcı, Şeyh İbrahim Gülşenî Hayatı, 
Eserleri ve Tarikatı, s. 87; Şevket Beysanoğlu, Diyarbakırlı Fikir ve Sanat 
Adamları, Diyarbakır’ı Tanıtma Derneği Neşriyatı, Şehir Matb., İstanbul 1957, s. 
56; Nihat Azamat, “İbrahim Gülşenî”, DİA, İstanbul 2000, c. XXI, s. 302. 

181  Muhyî, Menâkıb-ı İbrahim Gülşenî, s. 13; Vassaf, Sefîne, c. III, s. 106. 
182  Vassaf, age., c. III, s. 107. 
183  Muhyî, Menâkıb-ı İbrahim Gülşen, s. 48; Hulvî, Lemezât, 525. 
184  Hulvî, age., 525; Vassaf, Sefîne, c. III, s. 107; Kasım Kufralı, “Gülşeniyye” İA, 

İstanbul 1977, c. IV, s.535-536. 
185  Vassaf, age., c. III, s. 107. 
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İbrahim Gülşenî, müridlerinin çoğalması, özellikle ulema olmak üzere 

çok sayıda asker ve sivil devlet görevlisinin tarikata girmesi üzerine padişaha 

şikayet edilmiştir. Şikayet üzerine Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566) 

tarafından İstanbul’a çağrılan Gülşenî, yüz dört yaşlarındayken İstanbul’a 

gelmiştir.186 Ancak Padişah Gülşenî’ye pek hürmetkar davranmış ve gözlerini 

tedavi ettirmiştir. 187  Bilahare Kahire’ye dönen şeyh, Arifî Hüseyin Efendi 

(öl. 959/1552)’nin söylemiş olduğu “Mâte kutbu’z-zamânı İbrâhîm” 

mısraının delalet ettiği 940/1534 yılında vefat etmiştir.188 

Tezkirelerde de kendisinden hem şiirleri hem de tasavvufî kişiliği 

sebebiyle bahsedilir. Âşık Çelebi, ondan Usûlî vesilesiyle bahseder ve 

tarikatını ilhadî fikirlere sahip olmakla suçlayarak bedduada bulunur. 

İbrahim Gülşenî’nin şiirlerinden ise hiç söz etmez.189 Latîfî ise biraz daha 

temkinli davranarak Gülşenî’nin kimseyi geri çevirmediği için kendisine 

muhalif olanların da dergâhında bulunduğunu belirtir; şiirlerinden “Hurûfı 

zurûf-ı maârîf ve elfâzı dürc-i letâyifdür”190  diyerek övgüyle bahseder.  

Tahsin Yazıcı, Yunus ve Nesimî’nin tesiri altında Türkçe şiirler yazan 

Gülşenî’nin, şiirlerinde onların coşkunluğuna ulaşmış olmasına rağmen 

etkisinde kaldığı şairlerin şöhretini yakalayamadığını söylemektedir. 

Mevlânâ’nın pek çok şair üzerinde olduğu gibi Gülşenî üzerinde de tesirleri 

olmuştur. Ancak Tahsin Yazıcı’ya göre Mevlânâ’yı en iyi anlayan ve 

benimseyen kişi İbrahim Gülşenî’dir.191 

Gülşenî’nin Arapça, Farsça ve Türkçe manzûm ve mensur eserleri 

bulunmaktadır. Gülşenî’nin eserleri şunlardır: 

                                                 
186  bk. Muhyî, Menâkıb-ı İbrahim Gülşenî, 418-422; Hulvî, Lemezât, s. 534; Hocazâde 

Ahmed Hilmi, İbrahim Gülşenî Kuddise Sırrahu’l-âlî,  Dâru’l-Hilâfeti’l-Aliyye, 
İstanbul 1322, s. 8. 

187  Hulvî, age., s. 535; Vassaf, age., c. III, s. 111. 
188  Muhyî, age., s. 451; Vassaf, age., c. III, s. 117. 
189  Âşık Paşa, Meşâiru’ş-Şu‛arâ, (hzl. Filiz Kılıç, Yayımlanmamış doktora tezi, 

İnceleme-Tenkidli metin), Gazi Üniversitesi SBE, Ankara 1994, c. II, s. 146. 
190  Latîfî, Tezkire, s. 129-130. 
191  Tahsin Yazıcı, İbrahim Gülşenî, s. 97. 



 49

Evrâd-ı Gülşenî, Ma‘nevî-i Şerîf, Ankâ-nâme, Türkçe Dîvân, Arapça 

Dîvân, Farsça Dîvân, Türkçe-Arapça-Farsça Rubâiyyat, Simurgnâme, 

Kenzü’l-Cevâhir, Pendnâme, Çobannâme, Kıdemnâme, �azire-i Tâiyye (İbn 

Fâriz),192  

Manzûm eserlerinden Dîvân, Kıdemnâme ve Pendnâme Türkçe olarak 

yazılmıştır. 

 2.2.1. Dîvân 

2.2.1.1. Genel Bilgiler ve Muhtevâ: 

Gülşenî’nin Dîvân’ının edisyon kritikli metni, Mehmet Akay 

tarafından hazırlanmıştır. 193  Akay’ın dört Dîvân metnini karşılaştırarak 

hazırladığı tenkitli metine göre Gülşenî’nin Dîvân’ı 1700 beyit civarındadır. 

Dîvân’da 154 gazel, 17 kasîde ve 3 tuyuğ olmak üzere 174 şiir 

bulunmaktadır. Ancak, Hüseyin Vassaf, Gülşenî Dîvânı’nın 3596’sı rubâî 

olmak üzere 24764 beyit olduğunu ileri sürmektedir.194  

 2.2.2. Kıdemnâme 

2.2.2.1. Genel Bilgiler: 

Kıdemnâme, İbrahim Gülşenî’nin, 241 beyitlik tasavvufî bir 

mesnevîsidir. Aruzun  hezec bahrinin mef‛ûlü mefâ‛ilün fe‛ûlün kalıbıyla 

yazılmıştır. İncelediğimiz nüshası Millet Kütüphanesi, Ali Emîrî yazmaları, 

manzûm eserler bölümü, 97 numarada, Hâletî Dîvânı’nın sonunda, 65b-73b 

varakları arasında bulunmaktadır. 195  Her ne kadar başlığında Kıdemnâme-i 

Hâletî Efendi yazılmışsa da parantez içerisinde İbrahim Gülşenî’nin 

                                                 
192  İbrahim Gülşenî’nin eserleri için bk. Muhyî, age., s. 477; Ali Emîrî, Diyarbakırlı 

Bazı Zevatın Terceme-i Hâlleri, vr. 10/b; Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyyetü’l-Ârifîn 
c. I, 26; Vassaf, Sefîne, c. I, s. 117; Bursalı, Osmanlı Müellifleri, c. I, s. 19; 
Azamat, “İbrahim Gülşenî”, s. 304. 

193  Mehmet Akay, İbrahim Gülşenî Dîvânı Metin, Dil Hususiyetleri, Sözlük 
(Yayımlanmamış doktora tezi), Selçuk Üniversitesi, SBE, Konya 1996 [Gülşenî, 
Dîvân]. 

194  Vassaf, Sefîne, c. III, s. 117. 
195  Kıdemnâme’nin bir başka nüshası da Milli Kütüphane yazmaları, A. 2920/2 

numarada bulunmaktadır. 
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telifatından olduğu belirtilmiştir. Mesnevînin sondan bir önceki beytinde de 

eserin İbrahim Gülşenî’ye ait olduğuna işaret edilmektedir: 

Rûşen úıla dîni Rûşenî’den  
Ehline beyân-ı Gülşenî’den196 

İlk beyti: 

İşit ne direm saña dem-i úıdemden 
Dirilik dilesen bu demde demden197 

Son beyti: 

Ger Rûşenî di[me]se baña bes 
Òatm itmez idim bu dem kesüp ses198 

 

2.2.2.2. Muhtevâsı: 

Kıdemnâme’de, âlemin ve Hz. Âdem’in yaratılışı, kesret içinde vahdet 

prensibi esas alınmak suretiyle açıklanmaktadır. Allah’ın Hz. Adem’e ilmi 

öğrettiği, her şeyin ismini bildirdiği, bu yüzden onun ‘mescûd-ı melek’ 

(meleklerin secde ettiği kimse anlamında), olarak nitelendirildiği 

vurgulanmıştır. Ancak Hakk’ın emrini yerine getirmeyenler tıpkı şeytân gibi 

bu makamdan düşmüşlerdir. Eserde ayrıca, Hak yolunun nitelikleri ve bu 

yolda yürüyecek olan Hak yolcusunun özellikleri anlatılmıştır.  

 2.2.3. Pendnââââme 

2.2.3.1. Genel Bilgiler ve Muhtevâ: 

Pendnâme, İbrahim Gülşenî’nin, dünyaya aldanmama, ömrü boş 

geçirmeme, Allah yoluna yönelme, bu yolun sıkıntılarına katlanma, akıl yolu 

yerine aşk yolunu tercih etme vb. konularda öğütlerini ihtiva eden 196 

beyitlik küçük bir mesnevîsidir. 199  Görebildiğimiz nüshası, Süleymaniye 

Kütüphanesi, Hacı Mahmud Efendi bölümü 1042/3 numarada kayıtlı olup 

                                                 
196  İbrahim Gülşenî, Kıdemnâme, Millet Ktp., Ali Emîrî/Manzûm, nu: 97, vr. 73/b. 
197  Gülşenî, age., vr. 65/b. 
198 Gülşenî, age, vr. 73/b. 

199  Pendnâme’nin tasavvufî açıdan bir değerlendirmesi için bk. Himmet Konur, 
“İbrahim Gülşenî’nin Pend-nâmesi’nde Tasavvufî Muhtevâ Örnekleri”, Dokuz 
Eylül Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, İzmir 2002, Sayı: XVI, ss. 97-107. 
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17b-20a varakları arasındadır.200 Mesnevîde, aruzun hezec bahrinin mefâ’îlün 

mefâ’îlün fe’ûlün kalıbı ve remel  bahrinin fâ‛ilâtün fâ‛ilâtün fâ‛ilün kalıbı 

olmak üzere iki ayrı kalıp kullanılmıştır. İbrahim Gülşenî’nin Pendnâme’si 

Alim Yıldız tarafından yayımlanmıştır.201 

İlk beyti: 

Cihân bir menzil-i ‘ibretdür iy dost 

Maúâm-ı óayret ü óasretdür iy dost 202 

Son beyti: 

Gerçi óaú söz acı gelür câhile 

Lîk ùatlıdur şekerden ‘âúıle 203 
2.3. Seyyid �izam (ö. 957/1550) 

Seyyid Nizam, Nizamoğlu olarak meşhur olan Seyyid Seyfullah (öl. 

1001/1601)’ın babasıdır. Vassaf’ın verdiği bilgilere göre, Seyyid Nizam,  

Şah İsmail’in zulmünden kaçarak Bağdat’a göç etmiş bir babanın  çocuğu 

olarak 894/1488 senesinde doğmuştur. Tahsilini tamamladıktan sonra 

Bağdat’ta Mehmed Mecnûn (öl. ?) 204  isminde bir Gülşenî şeyhine intisap 

etmiştir. 205  Seyyid Nizam, I. Selim devrinde (1512-1520), Bağdat’dan 

İstanbul’a gelmiştir. İbrahim Gülşenî’nin İstanbul’a geldiği zaman o da 

                                                 
200  Eserin bir diğer nüshası da Mevlânâ Müzesi Kütüphanesi, 4032 numarada kayıtlı 

mecmuanın içerisindedir. bk. Abdülbâki Gölpınarlı, Konya Mevlânâ Müzesi 
Yazmalar Kataloğu, Milli Eğitim Bakanlığı Yay., Ankara 1972, c. III, s. 186. 

201  Alim Yıldız, “İbrahim Gülşenî’nin ‘Pendnâme’si”, Dokuz Eylül Üniversitesi 
İlâhiyat Fakültesi Dergisi, İzmir 2002, Sayı: XVI, ss. 57-95. 

202  İbrahim Gülşenî, Pendnâme, Süleymaniye Ktp. Hacı Mahmud Ef. bl. nu: 1042/3, 
vr. 17/b. 

203  İbrahim Gülşenî, Pendnâme, vr. 20/a. 
204  Lemezât’ta Şeyh Mehmed Mecnûn’un Ali Safvetî (öl. 1005/1597)’nin mürîdi 

olduğu ve 995/1586 senesinde vefat ettiği ileri sürülmüştür (bk. Hulvî, Lemezât, s. 
573-574; ayrıca bk. Hacı Ali, Tuhfetü’l-Mücâhidîn, vr. 603/a). Vassaf, eser ismi 
vermeden; “…bir eserde Şeyh Ali Safvetî’ye mülâkâtından bahs olunuyor ise de 
çok yanlıştır” dedikten sonra, Ali Safvetî’nin 1005 yılında, Seyyid Nizam’ın ise 
957 yılında vefat etmiş olduğuna dikkat çekerek, Seyyid Nizam’ın şeyhi olan 
Mehmed Mecnûn’un, olsa olsa İbrahim Gülşenî veya oğlu Ahmed Hayâlî’nin 
mürîdi olması gerektiğini belirtmektedir. Vassaf, Sefîne, III, s. 219. 

205  Vassaf, age., c. III, s. 219-220. 
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İstanbul’da bulunmaktaydı. 206  Vassaf, Seyyid Nizam’ın irşadla meşgul 

olmadığını, kendisinden silsile yürümediğini nakletmektedir. 207  Seyyid 

Nizam, 957/1550 tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir.208  

Ayvansarayî’nin naklettiğine göre Seyyid Seyfullah, babasının 

vefatına şu tarihi düşürmüştür: 

“Çıktı ortaya ecel yürüdü Nizâm âlemi” (Nizam, tam tarih: 957)209 

Nizam Efendi’nin müstakil manzûm bir eseri bilinmemektedir. Ancak 

onun bilinen tek eseri Menâkıb-ı es-Seyyid Ali Semerkandî’de 210  bazı 

menkıbelerde manzûm olarak anlatılan kısımlar bulunmaktadır. 211  Ayrıca 

Menâkıbnâme’nin sonunda Seyyid Ali’yi öven iki şiiri vardır. İlk beyitleri: 

Úuùb-ı cümle evliyâ oldur óaúîúat 
Fâżıl-ı ‛âlemdürür Seyyid ‛Ali 212 
 
Düşmegil inkâra bulursun melâl 

Sünniye lâyıú degüldür i‛tizâl 213 
 

                                                 
206  Vassaf, age., c. III, s. 221.  
207  Vassaf, age., c. III, s. 222. 
208  Müstakimzâde Süleyman Saadettin, Mecelletü’n-�isâb, (Tıpkı basım), Kültür 

Bakanlığı Yay., Ankara 2000, vr. 264/b; Vassaf, age., c. III, s. 221; Gölpınarlı, 
Seyyid Nizam’ın ölümüyle ilgili şöyle bir anekdot aktarmaktadır: Eski Bektaşîler, 
Seyyid Nizam’ın Yavuz Sultan Selim tarafından İmamiyye mezhebine mensup 
olduğu gerekçesiyle şehit ettirildiğini, hatta şehadeti sırasında Seyyid Nizam’ın 
Yavuz’a “Önüne bir ayna, ardına bir ayna koydurup ciğerini görmeden can verme” 
diye beddua ettiğini, şirpençeye tutulan ve bir türlü can veremeyen Yavuz’un bu 
bedduayı hatırlayıp önüne ve arkasına ayna koydurarak ciğerini gördükten sonra 
öldüğünü rivayet ederlermiş. Gölpınarlı Tarihlerde ve Seyyid Seyfullah’ın 
eserlerinde bu olaya ve şehadetine dair bir kayıt bulunmayışını hatırlatarak söz 
konusu rivayetin aslı olmadığını da ilave etmektedir. bk. Gölpınarlı, “Seyyid 
Seyfullah (Nizamoğlu)”, Türk Dili Türk Halk Edebiyatı Özel Sayısı, Ankara 
(Aralık) 1968, Sayı: 207, s. 406. 

209  Hüseyin b. İsmail Ayvansarayî, Tercümetü’l-Meşâyîh, Süleymaniye Ktp., Esad 
Efendi, nu: 1375, vr. 9/b. 

210  Süleymaniye Ktp. Hacı Mahmud Efendi, nu: 4603. Eserle ilgili değerlendirme için 
bk. Mustafa Aşkar, Tasavvuf Tarihi Literatürü, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 
2001, s. 189. 

211  Seyyid Nizam, Menâkıb-ı es-Seyyid Ali Semerkandî, Süleymaniye Ktp., Hacı 
Mahmud Efendi bl., nu: 4603, vr. 79/a ve 110/a. 

212  Seyyid Nizâm, age., vr. 113/a. 
213  Seyyid Nizâm, age., vr. 114/a. 
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Her iki şiirinde de Nizâmî mahlasını kullanmıştır. Bir de oğlu Seyyid 

Seyfullah’ın Dîvân’ının sonunda babasına ait olduğu bildirilen; 

Kerîmâ ‛âli dergâha hemân iósânuña geldük 
Ne çâre biz günehkâre hemân iósânuña 

geldük214 
 

mısralarıyla başlayan bir ilâhî bulunmaktadır. Bu şiirinde de Nizâmî 

mahlasını kullanmaktadır. 

 
2.4. Ahmed Hayâlî (ö. 977/1569) 

Asıl adı Ahmed, lakabı Şemsüddin, künyesi Ebu’s-Safâ, şöhreti ise 

Hayâlî’dir. İbrahim Gülşenî’nin oğlu ve halifesidir. 215  Ahmed Hayâlî, 

890/1485 yılında Tebriz’de dünyaya gelmiştir. Tebriz’de babasının 

halifelerinden Şirazlı Şeyh Muslihuddin (öl. ?)’den tahsil görmüştür. 

907/1502 tarihinde Tebriz’den ayrılmış, önce Diyarbakır’a sonra da 

babasıyla birlikte Mısır’a gitmiştir. Babasının vefatından sonra yerine 

postnişin olmuştur. Ahmed Hayâlî, 977/1569 yılında Kahire’de vefat 

etmiştir.216  

Ahmed Hayâlî’nin babası gibi yoğun olmasa da, şiirle meşgul  olduğu 

bilinmektedir. Atâî onun ‘Hayâlî’ mahlasıyla muhakkıkâne şiirler  yazdığını 

belirtmektedir. 217  Ahmed Hayâlî’nin mürettep bir Dîvân’ ı ve Mektûbât’ı 

bulunmaktadır.218  

 2.4.1. Dîvân  

2.4.1.1. Genel Bilgiler ve Muhtevâ: 

                                                 
214  Seyyid Seyfullah, Dîvân, Yahya Efendi Matb., İstanbul 1288/1871, s. 185. 
215  Hulvî, Lemezât, s. 551; Vassaf, Sefîne, c. III, s. 126; Ali Emîrî, Tezkire-i Şuarâ-i 

Âmid, Matba-i Âmidî, Diyarbakır. 1327/1909. c. I, s. 297. 

216  Ali Emîrî, Tezkire-i Şu‛arâ-i Âmid, c. I, s. 268-269.  
217  Atâî, Şakâik Zeyli, s. 201. 
218  Bursalı, Osmanlı Müellifleri, c. I, s. 65; Vassaf, Sefîne, c. III, s. 126. 
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İncelemeye esas aldığımız Dîvân nüshası, Süleymaniye Kütüphanesi, 

Yozgat bölümü, 427 numarada kayıtlıdır.219 Söz konusu nüsha henüz Ahmed 

Hayâlî’nin sağlığında 975/1567 tarihinde Mehmed adında bir mürîdi 

tarafından Kahire’deki Gülşenî dergâhında istinsah edilmiş olup, 73 varaktır 

(2b-73a). Dîvân’daki bazı şiirler Türkçe olarak yayımlanmıştır.220 

Dîvân, Ahmed Hayâlî’nin dervişlerine yazdığı bir pendnâme ile 

başlamaktadır. Pendnâme’yi müteakip, Dolapnâme isimli bir kasîde yer 

almaktadır. Dîvân’da toplam, 5 kasîde, 4 mesnevî, 9 murabba’, 243 gazel, 9 

kıt’a, 48 rubâî ve 23 adet de müfred bulunmaktadır. Dîvân’da az sayıda 

Arapça ve Farsça şiirler de vardır. Fatih Sultan Mehmed, II. Bayezit, Kanuni 

Sultan Süleyman, İbrahim Gülşenî ve bazı şairlere nazireleri bulunmaktadır.   

İlk beyti: 

Hemîşe devletüñ olsun  ziyâde 
İrüre Óaúú seni dâim murâda221 

Son beyti: 

Òayâlî sözleridür õü’l-fiúârî 

Keser münkir olanları ‘Alî-vâr222 
 

2.5. Âşık Mûsâ Efendi (ö. 975/1568) 

Asıl adı Atâî’ye göre Muhammed, 223  Hulvî ve Vassaf’a göre 

Mûsâ’dır. 224  Edirnelidir. Ne zaman doğduğu bilinmemektedir. Âşık Mûsâ, 

                                                 
219  Dîvân’ın bir diğer nüshası, Millet Ktp., Ali Emîrî-manzûm, nu:133’te 

bulunmaktadır. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi’nde (bk. c. IV, s. 171) Ahmed 
Hayâlî’ye ait olduğu belirtilen Süleymaniye Kütüphanesi’ndeki dîvân nüshaları, 
Vardarlı Hayalî Bey (öl. 1557)’e aittir.  

220  Beysanoğlu, Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları, s.101-106; Kocatürk, Tekke 
Şiiri Antolojisi, s. 194. Dîvân üzerinde iki adet yüksek lisans tezi yapılmıştır: 
Türkan Çınar, Hayali-i Gülşenî Dîvânı: Metin-İnceleme, (Yayımlanmamış yüksek 
lisans tezi), İstanbul Üniversitesi SBE, İstanbul 1998; İnci Kiremitçi, Hayâlî-i 
Gülşenî Dîvânı Üzerine Bir İnceleme, (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), 
Kocatepe Ünv. SBE, Afyon 2001. 

221  Ahmed Hayâlî, Dîvân, Süleymaniye Ktp., Yozgat bl, nu: 427, vr. 2/b. 
222  Ahmed Hayâlî, age., vr. 73/a. 
223  Atâî, Şakâik Zeyli, s. 195. 
224  Hulvî, Lemezât, s. 547; Vassaf, Sefîne., c. III, s. 125. 
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923/1517 tarihinde Yavuz Sultan Selim’in Mısır’ı fethi esnasında Mısır’da 

bulunduğu sırada İbrahim Gülşenî’ye intisap etmiştir. 225  Edirne’den gelen 

hacıların Gülşenî’ye uğrayıp bir halife rica etmeleri üzerine Âşık Mûsâ, 

memleketi olan Edirne’ye şeyh olarak görevlendirilmiştir. Edirne’de 

975/1568 yılında vefat etmiştir.226 

Âşık Mûsâ’nın manzûm veya mensur müstakil bir eserine 

rastlanmamıştır. Bilinen tek şiiri, İbrahim Gülşenî ile karşılaştığında cezbeye 

kapılıp söylediği şu beyittir: 

Ser-i kûyıña sehv ile n’ola baãsa úadem 
‘Âşıú 

Ser u pâ fikrin itmez neylesün hem mest hem 

‛âşıú227 
 

2.6. Hâletî-i Gülşenî (ö. 989/1581) 

Asıl adı Mehmed’dir. Ali Safvetî’nin oğludur. Hâletî, 960/1553 

yılında Mısır’da doğmuştur.228 Kaynaklarda Mehmed Hâletî ile ilgili ne yazık 

ki yeterli bilgi bulunmamaktadır. Mecelletü’n-�isab’da, Hâletî maddesinde, 

“İbrahim b. Ali Safvetî’nin lakabıdır.” denilmek suretiyle, Ali Safvetî’nin 

oğlu olduğu beyan edilmiş ancak ismi, İbrahim olarak nakledilmiştir. 229 

Hâletî’nin Dîvân’ında sıkça Rûşenî, İbrahim Gülşenî, Ahmed Hayâlî ve Ali 

Safvetî’den bahsedilmektedir. Ali Safvetî hariç diğerlerinin vefatlarına tarih 

beyitleri bulunmaktadır. Ancak Dîvân’ın hiçbir yerinde Gülşenî ve Hayâlî ile 

soy ilişkisinden bahsedilmez. Sadece bir beytinde; 

“Ey güzel ãûret daòı òulk-ı óasen 

Ya’ni ‛ammum òaøret-i Seyyid Óasan”230 

                                                 
225  Âşık Mûsâ’nın hemşehrîsi olan Muhyî, Menâkıb’ında, İbrahim Gülşenî’ye dair 

Âşık Mûsâ’dan pek çok nakillerde bulunmuştur. bk. Muhyî, Menâkıb-ı İbrahim 
Gülşenî, s. 559. 

226  Atâî, age., s. 195. 
227  Atâî, age., s. 195.  
228  Ali Emîrî, Tezkire-i Şu‛arâ-yı Âmid, s. 175 
229  Müstakimzâde, Mecelletü’n-�isâb, vr. 179/b 
230  Hâletî, Dîvân, Millet Ktp., Ali Emîrî/manzûm, nu:97, vr. 61/b. 
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diyerek amcası Seyyid Hasan’dan söz eder. Seyyid Hasan, Safvetî Ali’nin 

kardeşi olup onun yerine postnişîn olmuştur. 231  Gölpınarlı, Hâletiyye 232 

kolunun kurucusu sandığı ve güçlü bir şair olarak gördüğü Hâletî’nin, 

Dîvân’da Gülşenî, Ahmed Hayâlî ve Safvetî ile ilgili soy ilişkisinden 

bahsetmemesinden hareketle, diğer delilleri dikkate almayarak sadece mürid-

mürşid ilişkisinin bulunduğunu, nesep bağının olmadığını ileri sürmüştür.233  

Lemezât yazarının nakline göre, Ali Safvetî’nin zâhirî ve bâtınî 

ilimleri öğrenmiş, güzel şiirler söyleyen Mehmed Hâletî adında bir oğlu 

vardı. Müridlerin çoğu onu beğenmekte ve babasının yerine şeyh olacağını 

düşünmekteydiler. Ancak Mehmed Hâletî, genç yaşta vefat edince Safvetî, 

yerine Seyyid Hasan’ı bırakmış ve Şeyh Seyyid Hasan hakkında “Hasan 

Efendi’nin manevî kuvveti bizim Mehmed’i ortadan kaldırdı.” demiştir.234  

Mehmed Hâletî, 989/1581 yılında yirmi sekiz, yirmi dokuz yaşlarında 

iken vefat etmiştir. Uyunî (öl. ?) isimli bir şair tarafından vefatına şu tarih 

düşürülmüştür:  

Didi târîhin ‘Uyûnî aàlayup 
İrdi bu dem Óaúú’a äulùân Óâletî235 

Babası Ali Safvetî, dedesi Ahmed Hayâlî ve büyük dedesi İbrahim 

Gülşenî gibi o da şairdir. Hâletî’nin bilinen tek eseri Dîvân’ıdır.  

 2.6.1. Dîvân 

2.6.1.1. Genel Bilgiler ve Muhtevâ: 

İncelediğimiz nüsha, Millet Kütüphanesi, Ali Emîrî/manzûm, 97 

numarada bulunmaktadır. 236  Rik’a yazılmış olup, müstensih ismi 

                                                 
231  Seyyid Hasan ile ilgili bk. Hulvî, Lemezât, s. 578. 
232  Sadık Vicdânî, Hâletiyye silsilesi vermekte ve kurucusu olarak da ne zaman 

yaşadığını bilmediğini söylediği Hasan Hâletî’yi göstermektedir. bk. Vicdânî, 
Tomâr, s. 52.   

233  Gölpınarlı, “Halvetiyye”, s. 421. 
234  bk. Hulvî, Lemezât, s. 578. 
235  bk. Ali Emîrî, Tezkire-i Şuarâ-yı Âmid, c. I, s.176-181. Uyûnî’nin bu tarih beyti 

Dîvân’ın sonuna müstensih tarafından ilave edilmiştir. bk. Hâletî, Dîvân, vr. 65/a. 
236  Diğer bir nüshası, İstanbul Üniversitesi Merkez kütüphanesi, Ty/783’te 

bulunmaktadır. Bu nüshanın muhtevâsı için bk. Beysanoğlu, age., s. 115; Bu 
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bulunmamaktadır. Dîvân, sayfa numarası verilmiş olan nüshanın 86-215 

sayfalar arasında bulunmaktadır. Ayrıca Dîvân’a varak numarası da 

verilmiştir. Buna göre Dîvân nüshası, 65 (1b-65a) varaktır.  

Dîvân bir münacâtla başlamaktadır. Nazım şekilleri itibariyle, 3 

kasîde, 5 tercî-i bend, 1 muhammes, 1 murabba, 243 gazel, 30 beyit, 12 

rubâî, 2 kıta, 5 mesnevî bulunmaktadır. Eserin müstensihi tarafından beyit 

adedi 1832 olarak sayılmıştır.237 

İlk beyti: 

Yâ ilâhî õât-ı pâküñ óaúúıçün 
Cümle esmâ vü ãıfâtüñ óaúúıçün 238 

Son beyti: 

Yeter şimden girû urmayalum dem 
Sözi òatm idelüm Allahu a‘lem239 

  

2.7. Alî-i Safvetî (ö. 1005/1597) 

Şeyh Alî-i Safvetî, Ahmed Hayâlî’nin oğludur. Kahire’de doğmuştur. 

Ne zaman doğduğu bilinmemektedir. Babasının 977/1569 tarihinde vefatı 

üzerine yerine şeyh olmuştur. Alî-i Safvetî, 1005/1597 yılında vefat edene 

kadar bu makamda kalmıştır.240 

                                                                                                                                          
nüshadan başka Millet Ktp. Ali Emîrî 133 numaradaki Ahmed Hayâlî Dîvânı’nın 
son kısmında Hâletî’nin bazı şiirleri bulunmaktadır. 

237  Hâletî’nin Dîvân’ı üzerinde İbrahim Altınel tarafından bir yüksek lisans tezi 
hazırlanmıştır. Bu çalışmada Dîvân’ın üç nüshasından faydalanılarak bir tenkitli 
metin meydana getirilmiştir. Tenkidli metne göre Dîvân’da 3 mesnevî, 4 kasîde, 
292 gazel, 2 murabba’, 2 muhammes, 1 müseddes, 5 tercî-i bend, 18 kıt’a ve 39 
beyit bulunmaktadır. Beyit sayısı iki binden fazladır. bk. İbrahim Altunel, Hâletî-i 
Gülşenî, Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri ve Dîvânının Tenkidli Metni, 
(Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Selçuk Ünv. SBE, Konya 1988, s. 19. 

238  Hâletî, Dîvân, vr. 1/b. 
239  Hâletî, age., vr. 65/a 
240  Atâî, Şakâik Zeyli, s. 465; Hulvî, Lemezât, 565-569; Ali Emîrî, Esâmî-i Şuarâ-yı 

Âmid, Millet Ktp., Ali Emîrî Manzûm, nu: 781/1 vr. 30/a; Mehmed Süreyya, Sicill-
i Osmânî, s. 228; Beysanoğlu, Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları, s. 129. 
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Kaynaklarda Alî-i Safvetî’nin dîvân sahibi olduğundan 

bahsedilmektedir. 241  Bugün için dîvânı ele geçmiş değildir. Atâî de Alî-i 

Safvetî’nin şiirlerinin muhakkıkane olduğunu söylemektedir. 242  Ali Emîrî 

onun bir dîvânı olduğundan bahsetmemekte; ancak diğer şahıslarla birlikte 

andığı için hepsinin eserleri olduğunu zikrederek Alî-i Safvetî’ye ait şu 

beyitleri nakletmektedir: 

Úadüm rencîde úılduñ ey şeh-i mümtâz òoş 
geldüñ 

Bu óâk-i nâtüvânı eyledüñ i‘zâz òoş geldüñ 
 
Hemân hecrüñ Âmidî äafvetî’nün yâr-ı àam-

òârı 
Keremler eyledüñ ey dilber-i mümtâz òoş 

geldün.243 
 

 

2.8. İbrahim Şânî el-Lârendevî (ö. 987/1579’dan sonra) 

İbrahim Şânî Efendi, Lârende’de dünyaya gelmiştir. Ne zaman 

doğduğu bilinmemektedir. Gülşenî şeyhlerinden Edirne’de medfun 

Abdülkerim Efendi (öl. 992/1584)’nin halifesidir.244 İbrahim Şânî, Mir’âtü’s-

Safâ isimli eserinde kendisini, “İbrâhim b. Abdurrahman el-Karamânî eş-

Şehîr bi-Şânî el-Lârendevî” 245  olarak tanıtmaktadır. Bu ifadeye göre adı 

İbrahim olup Lârendeli Şânî olarak tanınmıştır. Yazmış olduğu eserlerden iyi 

bir tahsil gördüğü anlaşılmaktadır. Ne zaman vefat ettiği bilinmemekle 

birlikte, Manzûme-i Avâmil isimli eserini 987/1579 tarihinde yazmış 

olduğuna göre vefatı bu tarihten sonra olmalıdır.246  

                                                 
241  Atâî, age., s. 465, Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyyetü’l-Ârifîn, c. I, s. 146; Mehmed 

Süreyyâ, age., c. III, s. 228. 
242  Atâî, age., s. 465.  
243  Ali Emîrî, Esâmî, vr. 30/a. 
244  Vassaf, Sefîne, c. III, s. 125. 
245  İbrahim Şâni el-Lârendevî, Mir’âtü’s-Safâ, Süleymaniye Ktp. Esad Ef. bl. nu: 

1478, vr. 131/b. 
246  bk. İbrahim Şânî, Manzûme-i Avâmil, Süleymaniye Ktp. Şehit Ali Paşa bl., nu: 

2573/1, vr. 7/a. 
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Şiirlerinde ‘Şânî’247 mahlasını kullanan İbrahim Şânî, gerek şahsiyeti 

gerekse şiirleri konusunda çok az şey bilinen bir Halvetî şairidir. Cerîde-i 

Sûfiyye (c. XXX, s. 8)’de yayımlanan iki gazelini nakleden Hüseyin Vassaf 

da, onun nerede medfun olduğunu, ne zaman vefat ettiğini ve nerelerde 

faaliyette bulunduğunu tahkik edemediğini belirtmektedir.248  

İbrahim Şânî’nin Gülşen-i Efkâr ve Manzûme-i Avâmil adlarında 

Türkçe iki manzûm eseri ile Mir’âtü’s-Safâ isminde Arapça mensur bir 

risâlesi bulunmaktadır. 

  

 2.8.1. Gülşen-i Efkâr: 

2.8.1.1. Genel Bilgiler: 

İbrahim Şânî Efendi’nin çeşitli konularda nazmettiği otuz iki adet 

hikâyeden oluşan mesnevîsidir. Tespit edebildiğimiz tek nüshası 

Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmud Efendi Bölümü 3731 numarada 

bulunmaktadır. Söz konusu nüsha, 1124/1712 tarihinde Halil Efendi isminde 

bir müstensih tarafından istinsah edilmiştir. Eserin yazılış tarihi 

belirtilmemiş olmakla birlikte içerisinde III. Murad (1574-1595)’a dair bir 

medhiyye bulunması 249  onun devrinde yazıldığını göstermektedir. Eser 62 

varaktan meydana gelmektedir (1b-62b).  

Şair, telif sebebini bir bahar tasviri yaparak açıklamayı uygun 

görmüştür. Buna göre mevsimler birbiri ardınca gelmekte, bahar, yaz derken 

sonbaharın gelmesiyle her şey hüzne bürünmektedir. Şair gönül ehlinin 

sözünü, hoş kokulu bir güle; kitapları da gül bahçesine benzetir. Şairin 

kalbine sırlar ayan olmuş ve bu sırları açıklamanın zamanının geldiğine 

inanarak eserini pîrinin himmetiyle yazmaya karar vermiştir. Hâtime 

                                                 
247 Şânî mahlasını kullanan altı şair bulunmaktadır. bk. Kınalızâde Hasan Çelebi, 

Tezkiretü’ş-Şuarâ (I-II) (Hzl. İbrahim Kutluk), TTK basımevi, (2. Bs.), Ankara 
1989, c. II, ss. 502-508; Şemseddin Sâmî, Kâmûs- A’lâm (I-VI), Kaşgar Neşriyat 
(Tıpkı basım), Ankara 1996, c. IV, s. 2833. 

248  bk., Vassaf, age., c. III, s. 127/2. 
249  bk. İbrahim Şânî, Gülşen-i Efkâr, Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud Efendi bl., nu: 

3731, vr. 23/a. 
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bölümünde de eserini ehl-i tevhîdi irşad maksadıyla kaleme aldığını 

belirtmektedir. 250  Gülşen-i Efkâr, aruzun hafif bahrinin feilâtün [fâ’ilâtün] 

mefâ‛ilün feilün [fa‛lün, fâ‛ilün]  kalıbıyla yazılmıştır. 

İbrahim Şânî, eserinin tercüme olmadığını ve bikr-i ma’nâya 

[orijinalite] ulaştığını da özellikle vurgulamıştır: 

 
Tercüme sanma anı ve’l-óâãıl 
Bikr-i ma‘nâya olmışam vâãıl251  

 

İlk beyti: 

Oúı canda yanur bi ismi’llâh 

‛Âlem-i úalbe berú urur çün mâh252  

Son beyti: 

Oúıyup bu du‛âyı ehl-i yaúîn 
Umarum cânile diye âmîn253  

 

2.8.1.2. Muhtevâ: 

Gülşen-i Efkâr, Besmelenin faziletinin anlatıldığı 48 beyitlik bir 

manzûme ile başlamıştır. Müellif eserini sistematik olarak bölümlere 

ayırmamış olmasına rağmen muhtevâ  itibariyle eseri iki bölüme ayırmak 

mümkündür. Birinci bölümde (1b-29a) tevhîd, münâcât, na‘t, mi’raciye vb. 

dinî türleri ihtiva eden manzûmelerle birlikte, III. Murad’a yazılan 

medhiyye, Şânî’nin memleketi Lârende’nin bağ ve bahçelerinin havası ve 

suyunun anlatıldığı bir manzûme, Dede Ömer Rûşenî’ye dair bir medhiyye ve 

sebeb-i te’lif kısmı yer almaktadır. Bu bölüm hacim bakımından eserin 

neredeyse yarısına yakındır. İkinci bölümde ise (29a-60b) müellifin çeşitli 

konularda nazmettiği otuz iki adet hikâyesi bulunmaktadır. Eser hâtime 

kısmıyla sona ermektedir. 

                                                 
250  Şâni, Gülşen-i Efkâr, vr. 61/b. 
251  Şânî, age., vr. 61/b. 
252  Şânî, Gülşen-i Efkâr, vr. 1/b. 
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 2.8.2. Manzûme-i Avâmil 

2.8.2.1. Genel Bilgiler ve Muhtevâ: 

Adından da anlaşılacağı gibi manzûm bir nahiv kitabı olan Manzûme-i 

Avâmil, Osmanlı medreselerinde yüzlerce yıl okutulmuş olan Abdülkâhir 

Cürcânî (öl. 471/1078)’nin el-Avâmilü’l-mie (yüz âmîl)’sinin 254  manzûm 

çevirisidir. İncelediğimiz nüshası Süleymaniye Kütüphanesi, Şehit Ali Paşa 

Bölümü  2573/1 numarada 1b-7a varakları arasında bulunmaktadır.255 Müellif 

söz konusu manzûm çeviriyi, memleketi Lârende’nin çocuklarını okuyup 

yazmaya özendirmek maksadıyla kaleme aldığını belirtmektedir. Risâlenin 

sonundaki ferağ kaydından eserin 987/1579 tarihinde yazıldığı 

anlaşılmaktadır. Eser on iki bölümden oluşmaktadır. Harf-i cerlerden 

başlayarak yüz edat anlatılmıştır. Beyit sayısı yüz otuz yedidir. Aruzun remel 

bahrinin fâ‛ilâtün fâ‛ilâtün fâ‛ilün kalıbıyla yazılmıştır.  

İlk beyti: 

Besmeleyle idelüm naôma şurû‘ 

Ki ôuóûr eyleye bir nice fürû‛’256 

Son beyti: 

Râàıb-ı ‘ilmi aña úıl ùâlib 
Anı óıfô itmege olsun râàıb257 

 

                                                                                                                                          
253  Şânî, age., vr. 62/b. 
254  Avâmil, âmil kelimesinin çoğulu olup, Arapça’da kelimelerin irabına tesir eden 

unsurlar anlamına gelir. Yüz âmil anlamına gelen ‘el-Avâmilü’l-mie’ ifadesi, hem 
Cürcânî’nin bu konudaki kitabının ismi, hem de nahiv konularını âmil-mâmul 
esasına göre tasnif ederek inceleyen kitap türünün adı olmuştur. bk. İsmail 
Durmuş, “el-Avâmilü’l-mi’e”, DİA, İstanbul 1991, c. IV, s. 106. 

255  Tespit edebildiğimiz bir diğer nüshası da Süleymaniye Ktp. Aşir Efendi bl. nu: 
444/1’de bulunmaktadır. 

256  Şânî, Manzûme-i Avâmil, vr. 1/b. 
257  Şânî, age., vr. 7/a. 
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3. CEMÂLİYYE KOLU ŞAİRLERİ 

3.1. Cemâl-i Halvetî (ö. 903/904-1497/1498) 

Halvetiyye’nin Cemâliyye kolunun kurucusu olan Cemâl-i Halvetî’nin 

adı Mehmed, lakabı Hamidüddîn, künyesi Ebu’l-Fuyuzât’tır.258 Cemâleddin-i 

Aksarayî’nin neslinden olup Çelebi Halife diye meşhur olmuştur.259 Doğum 

yerinin Amasya ya da Aksaray olduğu konusunda farklı kanaatler olmasına 

rağmen ağırlıklı görüş, onun Aksaraylı olduğu şeklindedir.260 Doğum tarihi 

bilinmemektedir.  

 

Zâhirî ilimleri okuduktan sonra tasavvufa meylederek önce Zeyniyye 

tarikatından Hacı Halife (ö: 894/1488)’den icazet alan Cemâl-i Halvetî, 

kanaat etmeyerek Halvetiyye’ye yönelmiştir. 261  Karaman’da Alaaddin Ali 

Halvetî’nin halifesi Abdullah (öl. ?)’ın yanında halvette bulunmuş  ve 

Alaaddin Ali Halvetî ile tanışmıştır. Şeyh Alaaddin ve halifesi Abdullah’ın 

vefatından sonra Tokat’a giderek ümmî  bir Türkmen dervişi olan Tahiroğlu 

(ö: ?)’nun yanında halvete girmiştir. Onun da vefatı üzerine Şeyh Yahya ile 

görüşme arzusu içine doğmuş; Erzincan’da Pîr Muhammed Erzincânî ile 

görüştükten sonra Şirvan’a doğru yola çıkmıştır. Yolda Yahya Şirvânî’nin 

vefat ettiğini öğrenerek Erzincan’a geri dönüp Pîr Muhammed’in hizmetine 

girmiştir. Tasavvufî eğitimini Pîr Muhammed Erzincânî’nin yanında 

tamamladıktan sonra irşad göreviyle Amasya’ya gönderilmiştir.262  

Cemâl-i Halvetî, Amasya’da vali bulunan II. Bâyezîd ile iyi ilişki 

içinde olmuş, hatta onun Fatih Sultan Mehmed’in yerine tahta geçmesi için 

                                                 
258  Hulvî, Lemezât, s. 427; Vicdânî, Tomâr, s. 56. 
259  Mecdî, Şakâik Tercümesi, s. 284; Yusuf b. Yakup, Menâkıb-ı Halvetiyye, s. 17. 
260  bk. Tayşi, “Çelebi Halife”, s. 132. 
261  Yusuf b.Yakup, Menâkıb-ı Halvetiyye, s.17; Hulvî, age., 429. Harîrîzade, Tibyân, 

c. I, vr. 247/b. 
262  Lâmi‘î, �efehât Tercümesi, s. 579; Mecdî, Şakâik Tercümesi, s. 284-285; Yusuf b. 

Yakup, age., s. 19. 
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gayret göstermiştir. 263  İkinci Bâyezîd, padişah olduktan sonra şeyhi 

İstanbul’a davet etmiş; bu daveti kabul eden Cemâl-i Halvetî, yüz dervişi ile 

birlikte İstanbul’a gelmiştir. İstanbul’da kendisi için Koca Mustafa Paşa 

tarafından yaptırılan dergâha yerleşerek irşad faaliyetlerini burada 

sürdürmüştür. Cemâl-i Halvetî, II. Bâyezîd devrinde İstanbul’da meydana 

gelen büyük zelzelenin durması ve ortaya çıkan taun hastalığının def olması 

için dua ve niyazda bulunmak üzere padişah tarafından Hicaz’a gitmekle 

görevlendirilmiştir. 264  Hac seyahati esnasında Şam yakınlarında bulunan 

Tebük Korusu denilen yere geldiklerinde 903 /1497 veya 904/1498 yılında 

vefat etmiştir.265  

Cemâl-i Halvetî, manzûm ve mensur pek çok eser vermiş velud bir 

Halvetî şairidir. Tasavvufî ilimlerin yanı sıra Tefsir, Hadis vb. zâhirî ilimler 

sahasında da eserleri bulunmaktadır. Şiirlerinde Cemâl-i Halvetî ve Cemâlî266 

mahlaslarını kullanmıştır.   

Eserleri: Cemâl-i Halvetî’nin çok sayıda mensur ve manzûm eserleri 

bulunmaktadır. Mensur eserleri: Tefsîr-i Sûre-i Fâtiha, Kitâbu’n-nûriyye ve 

kevkebü’d-dürriyye, Te’vîlu hubbu’llâh re’su külli hatîetin, Risâletü’l-

                                                 
263  Yusuf Küçükdağ, II. Bâyezîd Yavuz ve Kanuni Devirlerinde Cemâlî Ailesi, 

Aksarayî Vakfı Yay., İstanbul 1995, s. 20-23. 
264  Yusuf b. Yakup, age., s. 24; Hulvî, Lemezât, s. 434. 
265  bk. Yazıcı, “Fetih’ten Sonra İstanbul’da İlk Halveti Şeyhleri...”, s. 94-96; Çelebi 

Halife’nin vefat tarihi tartışma konusu olmuştur. Bir çok eserde onun “kad mâte 
şâh-ı evliyâ” terkibinin delalet ettiği 899/1493 tarihinde vefat ettiği yazılmıştır. bk. 
Harîrîzade, Tibyân, c. I, vr. 247/b; Ayvansarâyî, Tercemetü’l-Meşâyîh, vr. 3/b; 
Bursalı, Osmanlı Müellifleri, c. I, s. 51; Vassaf, Sefîne, c. III, s. 230; Mehmet Zeki 
Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü (I-III), Milli Eğitim 
Basımevi (2. bs.), İstanbul 1971, c. I, s. 277. Lemezât müellifi Hulvî de, Çelebi 
Halife’nin, II. Bayezit devrinde 910/1504-1505 yıllarında  İstanbul’da meydana 
gelen büyük zelzele sonrasında zelzelenin durması için dua ve niyazda bulunmak 
üzere Hicaz’a gönderildiğinden hareketle bu tarihten sonra 912/1506 yılında vefat 
etmiş olduğunu belirtir. Hulvî, age., s. 434-435. Hacı Ali ve onu kaynak alan 
Saadettin Nüzhet Ergun da, Çelebi Halife’nin 902/1496 tarihinde vefat etmiş 
olması gerektiğini savunmaktadır. (bk. Hacı Ali, Tuhfetü’l-Mücâhidîn, vr. 533/a; 
Ergun, Türk Şairleri, c. III, s. 967.) Ancak 936/1529 yılında vefat eden Sünbül 
Sinan’ın otuz üç yıl şeyhlik yaptığı doğru kabul edilirse (bk. Vassaf, age., c. III, s. 
255) Çelebi Halife’nin bu tarihten 33 yıl önce yani Tahsin Yazıcı’nın tespit etmiş 
olduğu 903/904-1497/1498 tarihlerinde  vefat etmiş olması gerekir. 

266  Cemâlî mahlası pek çok şair tarafından kullanılmıştır. (Bu şairler için bk. Ergun, 
age., c. III, s. 972-984; Haluk İpekten ve diğerleri, Tezkirelere Göre Dîvân 
Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1988, s. 86-87). 
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İslâmiyye, Kitâbu habbeti’l-mahabbe, Esrâru’l-ilâhiyye, Envâru’l-kulûb, 

Risâletü’n-nusratiyye, Risâletü’r-râhîmiyye, Sirâcu’s-sâlikîn ve minhâcu’t-

tâlibîn, Fasl fî âdâbi’z-zikr, Sirâcu’l-kulûb, Kırk Hadis Te’vili ve Şerhi, Kırk 

Kudsî Hadis Te’vili, Kırk �ebevî Hadis Şerhi, Kitâbu şerhi’l-ebyât, Risâle fî 

beyâni’l-velâye, Tefsîr-i Âyete’l-Kürsî, Esrâru’l-vuzû‘, Sâd Kelime-i Sıddık-i 

Ekber, Risâle fî İsmeyni’l-a‘zameyn Allah ve Rahmân, er-Risâletü’l-

kevseriyye.267 

Manzûm Eserleri: Dîvançe, Cevâhiru’l-Kulûb, Çengnâme, Risâle-i 

Teşrîhiyye, Risâle-i Fakriyye, Risâle-i Sûfiyye, Risâle-i Etvâr-ı Seb‘a. 

 3.1.1. Dîvançe 

3.1.1.1. Genel Bilgiler ve Muhtevâ: 

Cemâl-i Halvetî’nin ilâhîlerini topladığı Dîvançe’sinde aruz ve hece 

ile yazılmış 23 adet ilâhîsi bulunmaktadır. İncelediğimiz nüsha, Süleymaniye 

Kütüphanesi Esad Efendi bölümü 2709 numarada, 179b-185b varakları 

arasında bulunmaktadır. 268  Dîvançe’de 21 adet ilâhî bulunmaktadır. Bu 

ilâhîlerin tamamı M. Serhan Tayşi tarafından yayımlanmıştır.269 

Saadettin Nüzhet Ergun da muhtelif mecmualardan derlediği Cemâl-i 

Halvetî’ye ait 17 şiiri yayımlamıştır. 270  Dîvançe’nin Ali Emîrî ve 

Süleymaniye nüshalarındaki 21 ilâhînin 17 tanesi Cemâlî, dört tanesi Cemâl-i 

Halvetî mahlasını taşımasına karşın, Ergun’un yayımladığı şiirlerin 

tamamının ‘Cemâl-i Halvetî’ mahlaslı olması dikkat çekicidir. Ergun, kimi 

eski mecmualarda Cemâlî mahlasıyla yazılan şiirlerin Cemâl-i Halvetî’nin 

adına kaydedildiğini ve bu şiirlerin Cemâlî mahlaslı başka şairlere ait 

olabileceğini belirtmektedir.271 

                                                 
267  Çelebi Halife’nin eserleri için bk. Bursalı, age., c. I, s. 51; Tayşi, “Çelebi Halife”, 

s. 139; Çakmak, Cemâl-i Halvetî, s. 76-106. 
268  Dîvançe’nin bir diğer nüshası da, Millet Kütüphanesi Ali Emîri Efendi manzûm 

eserler bölümü, 463/1 numarada 2/b-14/b varakları arasında bulunmaktadır. 
Süleymaniye nüshasıyla aynı şiirleri ihtiva etmektedir. 

269  bk. Mehmet Serhan Tayşi, “Çelebi Halife”, ss. 154-164. 
270  bk. Saadettin Nüzhet Ergun, Türk Şairleri, c. III, s. 968. 
271  Ergun, age., c. III, s. 968. 
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İlk beyti: 

äafóa-i ãadrında dâim ‘âşıúın efkârı Hû 
Şâkirin şükrü hüva’llâh õâkirin eõkârı Hû272 

Son beyit: 

Cemâlî’ye úıl iósânuñla tenbîh 

K’ola ‛aşúun yolında intibâhum273 

  

 3.1.2. Cevâhiru’l-Kulûb 

3.1.2.1. Genel Bilgiler: 

Cemâl-i Halvetî’nin tasavvufî eğitim usulüne dair, aruzun remel 

bahrinin fâ‛ilâtün fâ‛ilâtün fâ‛ilün kalıbıyla yazmış olduğu mesnevîsidir.  

İncelediğimiz nüsha Ankara Millî Kütüphane A 3264 numarada kayıtlıdır.274 

Cemâl-i Halvetî’nin Dîvançe hariç manzûm eserlerinin tamamı bu 

numaradaki külliyat içerisinde bulunmaktadır. Cevâhiru’l-Kulûb, külliyatın 

ilk eseri olup 1b-54a varakları arasındadır. Eserin adının Cevahiru’l-Kulûb 

olduğu şu beyitlerde zikredilmiştir: 

Adını bunuñ Cevâhîru’l-Úulûb 
Eyledük Óaúú’un rıøâsını umup275  

Cemâl-i Halvetî, eserini 880/1475’te yazdığını da şöyle ifade etmiştir: 

Heşt ü ãad heştâd iken iy pür-hüner 
Hicreti Faòr-ı dü ‘âlem iy püser276 

 

Cevâhiru’l-Kulûb ve  külliyattaki diğer eserlerin, Risâle-i Sûfiyye’nin 

sonunda verilen bilgilerden hareketle, Ali b. İlyas b. Seydi b. el-Hâc 

                                                 
272  Cemal Halvetî, Dîvançe, Süleymaniye Ktp., Esad Efendi bl. nu: 2709, vr. 179/b. 
273  Cemâl-i Halvetî, age., vr. 185/b. 

 
274  Cemal Halvetî’nin külliyat içersindeki eserlerine dair bir inceleme için bk. Müjgan 

Cunbur, “Çelebi Halife Cemâl-i Halvetî Hayatı ve Eserleri”, Aksaray ve 
Cemaleddin-i Aksarayi Sempozyumu (22-24 Ekim 1993), Aksarayî Vakfı Yay.,  
İstanbul 1994. 

275  Cemâl-i Halvetî, Cevâhîru’l-Kulûb, Milli Ktp., A 3264, vr. 53/b. 
276  Cemâl-i Halvetî, age., vr. 53/b. 
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Fakîhu’l-Aydınî el-Halvetî tarafından 974/1566 yılında İstanbul’da istinsah 

edildiği anlaşılmaktadır.277  

İlk beyti: 

Óamd ü şükr olsun ki Allah Kerîm 
Oldı mebde’ her vücûda ol Raóîm278 

Son beyti: 

Mihr u õerre cümle Óaúú dir tâ ki vâr 
“Leyse fi’d-dâreyni àayrı” dir kibâr 279 

 

3.1.2.2. Muhtevâsı: 

Eser tevhîd, na‘t, dört halife için yazılmış dört ayrı medhiyye ve 

Halvetiyye tarikatının ikinci pîri kabul edilen Yahya Şirvânî için yazılan bir 

medhiyye ile başlamaktadır. Eserde sistematik olarak bir bölümleme 

bulunmamaktadır. Tasavvufî konular kimi zaman ayrı başlık altında kimi 

zaman da zikredilen ayet ve hadislerin açıklaması mahiyetinde anlatılmıştır. 

Bazen konular hikâye temsil ve temsîlât gibi ara başlıklarla 

zenginleştirilmiştir. Müstakil başlıklar altında olmamakla birlikte nokta ve 

onun esrarı, küntü kenz hadisinin açıklaması, devir nazariyesi gibi konular 

eserin başında yer almaktadır. “Temsilât” başlığı altında ebced sırasına göre 

harflere anlamlar verilmiş ve o harfle başlayan Allah’ın isimleri yazılmıştır. 

Eserin en önemli kısmı, tasavvufî eğitimin (seyr u sülûk) anlatıldığı “Etvâr-ı 

Kulûb” bölümüdür. Sülûk mertebeleri, geçilmesi gereken vadilere 

benzetilmiş ve bu vadilerde neler yapılması gerektiği izah edilmiştir. 

Müstakil başlıklar altında anlatılan konulardan ikisi de birbiriyle ilişkili olan 

vecd ve semâ’nın kısımlarının açıklamasıdır. Müellif vecd ve semâyı ‘âm, 

hâss ve ehass olmak üzere üç kısma ayırmıştır. Eserde dervişlik ve fakr 

konusunu işleyen uzun manzûmeler ve bunların arasında tarihî ve tasavvufî 

şahsiyetlere dair çok sayıda hikâyeler de bulunmaktadır. Tâc ve hırkanın 

anlatıldığı kısımda tâc ve hırka kelimelerinde geçen harflerden hareketle bazı 

                                                 
277  Cemâl-i Halvetî, Risâle-i Sûfiyye, vr. 134/a. 
278  Cemâl-i Halvetî, Cevâhîru’l-Kulûb, vr. 1/b. 
279  Cemâl-i Halvetî, Cevâhîru’l-Kulûb, vr. 54/a. 
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anlamlar getirilmiştir. Mesela hırka kelimesinde geçen ة - ق – ر– خ 

harflerinden  خ ile murad edilenin halâ, ر ile rikkat-i kalb, ق ile kurb-ı Hak, ة 

ile tevhîd olduğu söylenerek ve bunların her birisinin ‘can hırkası’ olduğu 

belirtilmiştir. Eserde açıklanan diğer bazı konu başlıkları da şöyledir. 

“Beyân-ı hikmet-i hâl-i âdem”, “Beyân-ı kânûn-nâme”, “Beyân-ı hâl-i ney”. 

Cevahiru’l-Kulûb, mesnevînin iki beyitinin şerhi, bazı ayet, hadis ve kelâm-ı 

kibarların açıklamasıyla sona ermektedir. 

 3.1.3. Çengnâme 

3.1.3.1. Genel Bilgiler: 

Çengnâme, Cemâl-i Halvetî’nin diğer eserleri ile aynı külliyat 

içerisinde bulunmaktadır (54a-68a). İsmini bir musikî aleti olan çeng’den280 

alan Çengnâme, tasavvufî konuların işlendiği 633 beyitlik küçük bir 

risâledir. Remel bahrinin fâ‛ilâtün fâ‛ilâtün fâ‛ilün kalıbıyla yazılmıştır. 

İlk beyti: 

Óamd ü şükr olsun ki her şeyden Òudâ 
Gösteren her cünbüşi iden ãadâ281  

Son beyti: 

İder idi bunda itmen şekk ü ôan 
İdene keşf olmaz esrâr-ı vaùan282  

 

3.1.3.2. Muhtevâsı: 

Eser, çeng’i konu edinen uzun bir mesnevî ile başlamaktadır. Bazı 

tasavvufî hakikatler çeng konuşturulmak suretiyle ifade edilmektedir. 

“Temsîlâtü’l-Ebdân ve Etvâru’l-Kulûb” başlığı altında insan bedeni ile 

senenin ay gün hafta ve mevsimlerinin ilişkisi açıklanmıştır. Yıl, on iki azası 

olan bir beden gibidir. On iki ay, on iki bin sırra işarettir. Otuz gün, otuz 

menzile; gece ve gündüz de nefs ve ruha benzetilmiştir. Yedi gün de sâlikin 

                                                 
280  bk. Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri, c. I, s. 347. 
281  Cemâl-i Halvetî, Çengnâme, vr. 54/a. 
282  Cemâl-i Halvetî, age, vr. 68/a. 
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nefsindeki yedi tavra benzetilmiş ve etvâr-ı seb‘a, haftanın yedi günü ile 

ilişki kurularak anlatılmıştır. 

 3.1.4. Risâle-i Teşrîhiyye  

3.1.4.1. Genel Bilgiler: 

Cemâl-i Halvetî’nin bu eseri Kur’an-ı Kerîm’in 94. sûresi olan İnşirâh 

suresinin iş’ârî mahiyette tefsirini içermektedir. 

Sûre-i Teşrîóile iy nûr-ı yâr 
Olmayan teşrîó anı úılmaz şikâr283  

Risâle-i Teşrîhiyye, 652 beyitlik bir mesnevî olup külliyatının 68a-82b 

varakları arasında bulunmaktadır. Bu eser de fâ‛ilâtün fâ‛ilâtün fâ‛ilün 

kalıbıyla nazmedilmiştir.  

İlk beyti: 

Şükr ü óamd olsun ki Allâh iy nigâr  
Ferd ü vâóiddür gözüñden sil àubâr284  

Son beyti: 

Sırr-ı tedúîúdür bu taóúîú iy mihmân 
Ùutuñuz ma‘õûr çün oldı tamâm285  

 

3.1.4.2. Muhtevâsı: 

Risâle-i Teşrîhiyye, ism-i a’zam’a dair bir manzûme ile başlamaktadır. 

Burada anlatılanlara göre, Allah (cc)’ın isimlerinin sayısı dört bindir. Dört 

binin havassı da bin bir ism-i şeriftir. Bin bir ism-i şerifi, doksan dokuz ism-i 

şerif kapsamaktadır. Kırk tanesi de doksan dokuzun a‘zam ve ekberidir. Kırk 

ism-i şerîfi, on iki isim; on iki ism-i şerîfi yedi isim; aynı şekilde yedisini 

dört, dördünü üç, üçünü de bir ism-i şerîf kuşatmaktadır. O da ‘İsm-i 

A’zam’dır.286  

                                                 
283  Cemâl-i Halvetî, Risâle-i Teşrîhiyye, vr. 70/b. 
284  Cemâl-i Halvetî, age., vr.68/a. 
285  Cemâl-i Halvetî, age., vr. 82/b. 
286  Cemâl-i Halvetî, age., vr. 69/a-69/b. 
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Müteakip manzûmede insanın yaratılışındaki yedi aşama ve zâhir ve 

bâtın gelişimindeki yedi aşamaya dikkat çekilmektedir. Buna göre insan 

bedeninin aslı nutfedir. Sırasıyla, kan, alak (pıhtılaşmış kan), mudga (küçük 

et parçası), can, üstühan (kemik) ve cild oluşmuştur. İnsanın zâhirî gelişim 

mertebeleri de yedi aşamadır. Bunlar süt emme, sütten kesilme, sabi (bebeklik 

sonrası), gulam(çocukluk), şaab(gençlik), kırgıl(orta yaşlılık) ve ehl-i hâb 

(olgunluk)  dönemleridir. Bâtınî mertebeleri de yedi aşamadır. Bunlar, sadr, 

kalb, ruh, sır, sırru’s-sır, arşın altındaki kürsi ve arşu’llâh’tır.  

İnşirah suresinin tefsiriyle etvâr-ı seb‘a açıklanmıştır. “Temsilâtı 

etvâr-ı kulûb” başlığı altında da gökyüzündeki yedi gezegen ile kalbin yedi 

tavrı arasında ilişki kurulmuştur.  

 3.1.5. Risâle-i Fakriyye 

3.1.5.1. Genel Bilgiler: 

Eser, tasavvuftaki fakr konusuna ait olduğu için bu isimle anılmıştır. 

Külliyatın 82b-114a varakları arasında bulunmaktadır. Mefâ‛îlün mefâ‛îlün 

fe‛ûlün kalıbıyla nazmedilmiştir.  

İlk beyti: 

Şükür olsun ki yoúdan bizi ol vâr    
İdüp ehl-i kerem luùf ıssı dildâr287 

Son beyit: 

Şular kim andıyısa òayrıla anı 
İki ‘âlemde şâd ola revânı288  

 

3.1.5.2. Muhtevâsı: 

Risâle-i Fakriyye, fakr’ı öven ve ona ait tarifleri içeren bir mesnevî ile 

başlamaktadır. Hz. Muhammed’in fakr’la övündüğü hatırlatıldıktan sonra 

uzunca bir bölümde fakr’ın tarifleri verilmiştir. Sadeleştirilmiş ve kısaltılmış 

hâliyle bu tariflerden bazıları şöyledir:  

                                                 
287  Cemâl-i Halvetî, Risâle-i Fakriyye, vr. 82/b. 
288  Cemâl-i Halvetî, age., vr. 114/a. 
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Fakr, hiç kimsenin ulaşamadığı yer gibidir; 
onun gül bahçesindeki güllerini kimse deremez. 

Fakr, içkisi vahdet şarabı olan kadehtir; 
onu içenin başı döner. 

Fakr,  Âdem’in aslı olan topraktır. 
Fakr, Allah âşıkı olanların giydiği bir 

hırkadır. 
Fakr, nefs koçunu boğazlamaktır.  
Fakr, kulu, gına (zenginlik) olan sultandır. 

Fakr, ilâhî bir gölgedir; onu tâc edip 
başına giyen çıplak olmaz. 

Fakr, nefs putunu kırmaktır. 

Risâle-i Fakriyye’de tasavvufî muhtevâlı çok sayıda hikâye 

bulunmaktadır. Hikâyelerin konuları şöyledir:  

Hoca ile Papağan, Namazı Terk Eden Kimse, Emir Balad’ın Vasiyeti, 

Nasihat, Mûsâ (a.s.)’a dair iki hikâye, Çoban, Akbaba, Aslan ve Tilki, 

Bağdat Şehrinde Bir Müezzin, Cariyenin Hediyesi, Fâsık Kişi, Mancınık ve 

Sâlih Kişi hikâyeleri. 

 3.1.6. Risâle-i Sûfiyye 

3.1.6.1. Genel Bilgiler: 

Cemâl-i Halvetî’nin sûfiliği anlattığı bu mesnevî, külliyatın içerisinde 

114a-134a varakları arasında yer almakta olup 910 beyittir. Eser genel olarak 

remel bahrinin fâ‛ilâtün fâ‛ilâtün fâ‛ilün kalıbıyla yazılmış olmakla beraber, 

hezec bahrinin mefâ‛îlün mefâ‛îlün fa‛ûlün kalıbıyla yazılan beyitler de 

vardır. Cemâl-i Halvetî külliyatı içerisinde müstensihi ve istinsah tarihi 

bulunan tek risâle budur.289 

İlk beyti: 

Óamd ü li’llâh birligine ol Óaú’un 
Ol Kerîm ü ol Raóîm ü Muùlaú’un290 

 

Son beyti: 

Úopa yârınki gün a’mâ gümânsız 

                                                 
289  bk. Cemâl-i Halvetî, Risâle-i Sûfiyye, vr. 134/a. 
290  Cemâl-i Halvetî, age., vr. 114/a. 
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Bu taóúîúdür i 291 dervîş bil gümânsız292  
3.1.6.2. Muhtevâsı: 

Cemâl-i Halvetî’nin bu risâlesi bir tevhîd ile başlamaktadır. 

Müteakiben “Sûfî oldur...”diye başlayan sûfi tarifleri  ve sûfîlerde olması 

gereken özelliklerin yer aldığı aşağıda matlaı zikredilen 40 beyit civarında 

bir şiir bulunmaktadır:293  

äûfi oldur kim ide ihlâk vücûd 
Úılmayan fi’llâhda i‘lâ’ min sücûd 

Diğer bazı risâlelerinde olduğu gibi bu risâlesinde de pek çok hikâye 

bulunmaktadır. Bu hikâyelerin isimleri/veya konuları şunlardır: 

Uğursuz Fasık, Hükümdar, Dilenci, Şeyh Yahya’nın vefat ettikten 

sonra birisi tarafından rüyada görülmesi hikâyesi, Îsa (a.s.), Ömer b. Hattâb, 

Emîru’l-mü’minîn (Hz. Ömer), Ebû Hureyre, Şeyh, Derviş ve Pâdişâh 

hikâyeleri, Bir kadının kendisine âşık olan adama önce içki içirip sonra 

küfrüne ve adam öldürmesine sebep olmasına dair hikâye. 

 3.1.7. Risâle-i Etvâr-ı Seb‘a 

3.1.7.1. Genel Bilgiler ve Muhtevâ: 

Cemâl-i Halvetî külliyatı içerisindeki son risâledir. 138b-156b 

varakları arasında 815 beyitlik bir mesnevîdir. Aruzun hezec bahrinin 

mefâ’îlün mefâ’îlün fa’ûlün kalıbıyla yazılmıştır. Ancak bu risâle, Pîr 

Muhammed Erzincânî’nin Makâmâtü’l-‘Ârifîn ve Maârifü’s-Sâlikîn isimli 

eseriyle neredeyse aynıdır. Habîb-i Karamânî’nin Makâmâtu’s-Sülûk isimli 

eserindeki kısmî değişiklikler bu eserde yoktur. Sadece Erzincânî’nin 

eserindeki te’lif tarihi ve yeri belirtilen mısralar yazılmamıştır. 

İlk beyti: 

                                                 
291  Kelime اي  şeklinde yazılmıştır. İy okunduğu zaman vezne uymamaktadır. Eski 

Türkçe’de ‘İ’ iy, ey anlamına geldiği için bu kullanımı tercih ettik. bk.  Cem 
Dilçin, Yeni Tarama Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara 1983, s. 112. 

292  Cemâl-i Halvetî, age., vr. 134/a. 

 
293  Cemâl-i Halvetî, Risâle-i Sûfiyye, vr. 115/b-116/a. 
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Tevekkül eyledük ismine anuñ 
Ezelden olunan úısmına anuñ 294  

Son beyti: 

Cemâl’in rûzî úılsun aña Allah 

Du‛âdan yâd ide oúuya her gâh 295  

 

3.2. Bâyezîd Halife (ö. 922/1516 sonrası) 

Cemâl-i Halvetî ’nin müridlerinden olan Bâyezîd Halife’nin doğum 

yeri ve tarihi belli değildir. Bâyezîd-i Rûmî296 veya Edirnevî297 nisbeleriyle 

de bilinen Bâyezîd Halife, Edirneli olarak kabul edilmiştir. 298  Cemâl-i 

Halvetî’nin yanında tasavvufî eğitimini tamamladıktan sonra Edirne’ye 

gönderilmiş ve vefat edinceye kadar burada yaşamıştır. Vefat tarihini, 

Mehmed Tahir 900/1494 küsür,299 Hoca Saadettin Efendi 905/1500300 olarak 

göstermiş olsalar da Sırr-ı Cânân isimli eserini yazdığı 922/1516 tarihinden 

sonra vefat etmiş olması gerekir.301  

Bâyezîd Halife, zühd, vera ve takvada Bâyezîd-i Sânî, yani Bâyezîd-i 

Bistâmî (ö. 234/848[?])’den sonra ikinci Bâyezîd olarak anılmıştır. 302 

Halifelerinden Muhyî, Dâire-i Cihannümâ isimli eserinde şeyhi hakkında şu 

dörtlüğü yazmıştır: 

Âftâb-ı çerò-i ma‛nâ Bâyezîd 

Sâye-i òurşîd-i a‛lâ Bâyezîd 
Vâúıf-ı esrâr-ı subóân-ı Óaú 

                                                 
294  Cemâl-i Halvetî, Risâle-i Etvâr-ı Seb‘a, vr. 138/b. 
295  Cemâl-i Halvetî, Risâle-i Etvâr-ı Seb‘a, vr. 156/b. 
296  Bursalı, Osmanlı Müellifleri, c. I, s. 40. 
297  Kâtip Çelebi, Keşfu’z-Zunûn an Esâmii’l-Kütübi ve’l-Funûn, Maarif Vekâleti 

Matb., İstanbul 1941, c. II, s. 986. 
298  bk. Osman Nuri Peremeci, Edirne Tarihi, Resimli Ay Matb., İstanbul 1939, s. 178; 

Rıdvan Canım, Başlangıçtan Günümüze Edirne Şairleri, Akçağ Yay., Ankara 1995, 
s. 73. 

299  Bursalı, age., c. I, s. 40. 
300  Hoca Saadettin Efendi, Tâcu’t-Tevârîh, c. V, s. 277. 
301  Osman Türer, “Bâyezîd Halife”, DİA, c. V, s. 242. 
302  Mecdî, Şakâik Tercümesi, 371; Latîfî, age., s. 136. 
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Kâşif-i envâr-ı ma‛nâ Bâyezîd303 
Bâyezîd Halife’nin şiirler yazdığı bilinmektedir. Mecdî onun 

şiirlerinde hakikat ve mecazı cem eylediğini belirtir. 304  Molla Cami’den 

çevirdiği aşağıdaki beyit, tasavvuf edebiyatında çok meşhur olmuştur: 

Kendi óüsnün òûblar şeklinde peydâ eyledi 

Çeşm-i ‛âşıúdan ânı dönüp temâşâ eyledi 305 

Bâyezîd Halife’nin mensur ve manzûm eserleri bulunmaktadır. 

Mensur eserleri: Şerh-i Fusûsu’l-Hikem, Şerh-i �usûs, Secencelü’l-Ervâh 

(Fatiha Tefsiri), Tûr-i Sîn â, Beyânü’l-Esrâri li’l-Ahrâr fî...306  

Şeyh Bâyezîd’in Sırr-ı Cânân 307  isminde bir manzûm eseri 

bilinmektedir. Latîfî, Sırr-ı Cânân’ın, İbn Arabî’nin Fusûsu’l-Hikem’ine 

haşiye niteliğinde oduğunu ifade etmektedir.308 Saadettin Nüzhet Ergun da 

şairin, Muhyiddin-i Arabî’nin tasavvuf felsefesine uygun olarak ve 

mutasavvıf şairlerin çoğu gibi şiir tekniğine, vezin ve kafiyeye fazla önem 

vermeyen bir anlayışla, eserini vücûda getirdiğini söylemektedir.309  

                                                 
303  Muhyiddin-i Rûmî, Dâire-i Cihannümâ, Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud Efendi, 

nu: 2360, vr. 1/b. 
304  Mecdî, Şakâik Tercümesi, 371. 
305  Mecdî, age., s. 371; Türer, “Bâyezîd Halîfe”, s. 242. 
306  Bursalı, Osmanlı Müellifleri, c. I, s. 40. 
307  Amil Çelebioğlu, incelemiş olduğumuz Sırr-ı Canân nüshasını (Millet Ktp. 937) 

referans göstererek Derviş Bayezit’in eseri olduğunu kaydetmektedir. (Amil 
Çelebioğlu, Muhammediyye-I, Milli Eğitim Bakanlığı Yay., İstanbul 1996, s. 36). 
Müellifimizle isim benzerliği olan ve Yazıcıoğlu Mehmed (ö. 855/1451)’in 
Muhammediyye’sinde; 

Emîn ü şeyh ü Dervîş Bâyezîd’e 
İrür kadrini ala-yı mezîde 
 
Zamânuñ nite gülmeye zemîni 
Çü Derviş Bâyezîd ola emîni 
 
Gelibolu anuñla oldı Bestâm 
Girü şeyh Bâyezîd’i buldı Bestâm  

 diyerek (bk. Çelebioğlu, aynı yer) methettiği Derviş Bâyezîd veya Bâyezîd-i Sûfî, 
Bâyezîd Halife’den farklı bir şahıs olup, Yıldırım Bâyezîd (1389-1403)’in oğlu 
Çelebi Mehmed (1413-1421)’in hocasıdır. bk. Mecdî, Şakâik Tercümesi, s. 85. 

308  bk. Latîfî, Tezkire, s. 136. 
309  bk. Ergun, Türk Şairleri, c. I, s. 749. 
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 3.2.1. Sırr-ı Cânân 

3.2.1.1. Genel Bilgiler: 

Bayezîd Halîfe’nin bilinen tek manzûm eseri Sırr-ı Cânân’dır. 

İncelediğimiz nüshası Millet Kütüphanesi, Ali Emîrî Manzûm, 937 numarada 

bulunmaktadır. 310  Sırr-ı Cânân, 238 varaktan (1b-238b) oluşan 6000 beyit 

civarında bir mesnevîdir. Hezec bahrinin mefâ’îlün mefâ’îlün fa’ûlün 

kalıbıyla yazılmıştır.  

 Sırr-ı Cânân‘ın telif tarihinin 922/1516 olduğu, tarih beyitleri olarak 

yazılan son on beyitte açıklanmıştır. Eserin yazılış sebebi ise, müellif 

tarafından “Sebeb-i te’lîf-i kitâb”311 başlığı altında şöyle anlatılmıştır: Halk 

arasında tanınmayan, adı sanı bilinmeyen bir dostu müellifin yanına gelir-

gider ve ona bazı tasavvufî inceliklerden bahsedermiş. Müellifin bu meçhul 

dostu, bir gece rüyasında  Şeyh Bâyezîd’i gayb âleminde gördüğünü ve orada 

kendisine kelâm-ı nefsin verildiğini söyler. Ona “Sen de artık bülbül ol ve 

virdi sür” der. Bunun üzerine müellif de aynı rüyayı kendisinin de gördüğünü 

belirtir. Ona da rüyasında ilâhî sırları anlatması söylenmiştir. Bu hadise 

üzerine eserini yazmaya başlamıştır: 

Bu deryada müellif yüzmiş oldı 
äadef süzmiş ü dürler dizmiş oldı 
 
Müellif bunda ilhâmıyla yürür 
Kimün elindedür úalbini bilür312  

Eserin isminin de kendisine ilhamla bildirildiğini şöyle belirtmektedir: 

Didiler ismini sırruma iy cân 
Kitâbuñ oldı senüñ Sırr-ı Cânân313 

 

 

İlk beyti:  

                                                 
310  Sırr-ı Cânân’ın bir nüshası da Afyon Gedik Ahmet Paşa Ktp. 17178 numarada 

Derviş Bâyezîd adına kayıtlı bulunmaktadır. 
311  Bâyezîd Halîfe, Sırr-ı Cânân, Millet Ktp., Ali Emîrî-Manzûm, nu: 937, vr. 8/b. 
312  Bâyezîd Halîfe, age., vr. 10/b. 
313  Bâyezîd Halîfe, age., vr. 18/a. 
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Bióamdik ente Aómed min lisânî 
Li nefsik yâ ilâhî ente bânî314  

Sonu:315 

Taókîk ehl-i Mekke bu ma’nîde feraódur / 
Daòı Medîne ehli neşâù-îde târîò 316  

3.2.1.2. Muhtevâsı: 

Müellif eserinin dört fasıl ve on sekiz babdan oluştuğunu bizzat ifade 

etmektedir. 317  Dört fasıl, dört isme, on sekiz bab da on sekiz bin âleme 

delalet eder. Eserin içeriği hakkında fikir vermesi bakımından fasıl 

başlıklarını ve hangi varakta bulunduklarını aşağıya naklediyoruz: 

1. Fasıl: Fî beyâni’t-tahkîk ve’t-teşbîh (19/b). 

2. Fasıl: Fî beyâni’n-niyyeti ve beyâni kesbiyyeti’n-nübüvve ve’l-

vehbiyye ve beyâni mutâbakâti’l-a’zâ...(31/b). 

3. Fasıl: Fî beyâni ahvâli’l-uşşâk ve beyâni’l-vahdeti ve’l-kesreti 

icmâlen ve beyâni’l-farkı ve’l-cem’... (37/b). 

4. Fasıl: Fî beyâni merâtibi’s-salâseti li’l-kelâm ve beyâni netîceti’n-

nevâfili...(104/a). 

3.3. Sofyalı Bâlî (ö. 960/1553) 

Bâlî Efendi, bugün Arnavutluk sınırları içerisinde bulunan 

Usturumca’da doğmuştur.318 Ne zaman doğduğu bilinmemektedir. Sonradan 

Sofya’ya yerleştiği için Sofyalı olarak anılmıştır. Sofya ve İstanbul’da tahsil 

görmüştür. 319  Osman Nuri Peremeci Sofyalı Bâlî’nin, Halvetiyye’den 

Muhyiddin Efendi isminde bir şeyhe mürid olup senelerce ona hizmet ettiğini 

                                                 
314  Bâyezîd Halîfe, Sırr-ı Cânân, vr. 1/b. 
315  Son beyitin olduğu yerde bu ifadeler yazılıdır. Ancak vezne uymamaktadır. 
316  Bâyezîd Halîfe, age., vr. 238/b. 
317  bk. Bâyezîd Halîfe, age., vr. 17/b. 
318  Süleyman Şeyhî, Bahru’l-Velâye, vr. 164/a; Osman Nuri Peremeci, “Hazreti Bâlî” 

Bulgaristan Türk Muallimleri Mecmuası, 1924, Yıl 1, Sayı: 2, s. 55; Mustafa Kara, 
“Bâlî Efendi, Sofyalı” DİA, İstanbul 1992, c. V, s. 20-21. 

319  Bursalı, Osmanlı Müellifleri, c. I, s. 42; Vassaf, Usturumca’da tahsil gördüğünü 
belirtmektedir. bk. Vassaf, Sefîne, c. III, s. 237. 



 76

yazmaktaysa da 320  biyografik kaynaklar ve silsilenâmeler onun 

Cemâliyye’den Kasım Çelebi (ö: 915/1509)’ye mürid olduğu konusunda 

müttefiktir.321 Bâlî Efendi, tasavvufî eğitimini tamamladıktan sonra Sofya’ya 

giderek irşad görevinde bulunmuştur. On iki bin mürîdi olduğu ve dört yüz 

kadar da halife yetiştirdiği rivayet edilmektedir. Ordunun maneviyatını 

güçlendirmek ve cihada teşvik etmek maksadıyla Kanunî’nin Macaristan 

Seferi’nde bulunmuştur. 322  Şeyh Bâlî, 960/1553 tarihinde Sofya’da vefat 

etmiştir.323 

Bâlî Efendi’nin şiirle meşgul olduğu bilinmektedir. Mecdî onun 

hakkında, “Şeyh Bâlî Efendi’den gâh gâh eş‛âr-ı dil-keş sudûr eder idi” der 

ve şu matla’ını zikreder:  

Çün nasîb oldu ezel meyòâne-i ‘aşúın baña  

Geçmişim òavf u recâdan masivâ neyler baña324 

 

Bâlî Efendi’nin tasavvufa dair telif edilmiş Türkçe ve Arapça eserleri 

bulunmaktadır. İbn Arabî’nin Fusûsu’l- Hikem’ini şerh etmiştir. Diğer 

mensur eserleri de şunlardır: Etvâr-ı Sitte (Usûl-ı Fakr), Etvâr-ı Seb‘a, Şerh-

i Hadîs-i Kudsî (Küntü kenzen...), Mecmua-i �esâyih, Mektûbât, Şerhu 

Risâle-i Kaza ve Kader, Terceme-i Kıssa-i İbrâhîm325  

                                                 
320  Peremeci, “Hazreti Bâlî”, s. 55.  
321  Mecdî, Şakâik Tercümesi, s. 521; Hulvî, Lemezât, s. 437; Yusuf b. Yakup, 

Menâkıb-ı Halvetiyye, s. 31; Süleyman Şeyhî, age., vr. 164/a; Mehmed Şükrî, 
Silsilenâme, s. 45; Belgradlı Münîrî, Hâzâ Silsiletü’l- Mukarrabîn ve Menâkibu’l-
Muttakîn Rahmetu’llahi Aleyhim, Süleymaniye Ktp., Şehid Ali Paşa, nu: 2819/3 vr. 
120/a [Münîrî, Silsiletü’l- Mukarrabîn]; Hacı Ali, Tuhfetü’l-Mücâhidîn, vr. 550/b. 

322  Vassaf, age., c. III, s. 237. 
323  Mecdî, age., s. 521; Müstakimzâde, Mecelletü’n-�isâb, vr. 297/a; Bursalı, age., c. 

I, s. 42; Peremeci, Kanunî’nin en son seferi olan Zigetvar’a giderken Sofya’ya 
uğradığı ve Bâlî ile görüştüğüne dair bir rivayet aktararak onun 974/1566 
tarihinden sonra vefat ettiğini ileri sürmektedir. bk. Peremeci, agm., s. 56. 

324  Mecdî, age., s. 522. 
325  Eserleri için bk. Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyyetü’l-Ârifîn c. I, s. 230; Bursalı, 

Osmanlı Müellifleri, c. I, s. 42; Vassaf, Sefîne, c. III, s. 238. Ergun, Türk Şairleri, 
c. I, s. 739. 
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Bâlî’nin şiirlerini topladığı bir eseri bulunmamakla birlikte müstakil 

olarak kaleme aldığı Manzûme-i Varidât’ı vardır. Bir de kütüphanelerimizde 

çok sayıda nüshası bulunan Etvâr-ı Seb‘a isimli risâlesinde az sayıda 

beyitleri vardır. Bâlî, yedi tavrı anlatırken bazı tavırların başında veya 

sonunda bir beyit söylemektedir. Mesela birinci tavrın sonunda; 

Óaú’a gitmekle ki her kim ùuta râh 
Anun seyri olur seyr-i ila’llâh326 

Ayrıca, Vassaf onun bazı ilâhîleri olduğundan bahs eder.327 Ancak biz 

bu ilâhîlere ulaşabilmiş değiliz. 

 3.3.1. Varidât Manzûmesi 

3.3.1.1. Genel Bilgiler ve Muhtevâ: 

Vâridât Manzûmesi, ya da gör redifli olmasından dolayı diğer adıyla 

Gör Kasîdesi, Bâlî’nin Remel bahrinin fâ‛ilâtün fâ‛ilâtün fâ‛ilâtün fâ‛ilün 

kalıbıyla yazılmış 53 beyitlik bir şiiridir. Süleymaniye Kütüphanesi’nde, 

Hacı Mahmud Efendi bölümü 2338 (1b-5a) ve Düğümlü Baba bölümü 333 

numaralarda bulunmaktadır. (169a-169b) Saadettin Nüzhet Ergun Varidat 

Manzûmesi’ni yayımlamıştır.328 

İlk beyti: 

Beyt-i ma‛mûr ister isen sen dil-i dânâyı 
gör 

Mescid-i Aúãâ dilersen dergeh-i Mevlâ’yı 
gör329 
Son beyti:  

Cümle eşyâ üzre câri oldı bu óükm-i úaøâ 
Óükm-i nâfiõe óuccetu’llâh budur imøâı gör330 
 

                                                 
326 Sofyalı Bâlî, Etvâr-ı Seb‛a Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi bl. nu: 

2927, vr. 6/a. 
327  Vassaf, age., c. III, s. 238. 
328  Ergun, age., c. I, s. 739-740. 

329  Sofyalı Bâlî, Manzûme-i Vâridât, Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud  Efendi bl., nu: 
2338, vr. 1/b. 

330  Sofyalı Bâlî, Manzûme-i Vâridât, vr. 5/a. 
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3.4. Muhyiddin-iiii Rûmî (ö. 946/1539’dan sonra) 

Muhyiddin Efendi hakkında biyografik kaynaklarda doğrudan bilgi 

bulunmamaktadır. Bâyezîd Halife’nin mürîdi olması vesilesiyle kendisinden 

bahsedilmiştir. 331  Sefînetü’l-Evliya’da kaynak gösterilmeksizin müstakil 

olarak anlatılmış olmasına rağmen 332  Osmanlı Müellifleri’nden alındığı 

anlaşılmaktadır. Muhyiddin Efendi, Bâyezîd Halife’nin mürîdidir. Nerede ve 

ne zaman doğduğu bilinmemektedir. Hayatı hakkında da bilgi yok denecek 

kadar azdır. Muhyiddin’nin vefat tarihi hakkında da bilgi yoktur. Vassaf, 

onun 946/1539’da vefat ettiğini yazıyorsa da 333  bu tarih, Devâirü’l-Meârif 

isimli eserinin telif tarihidir.334 Vefatı bu tarihten sonra olmalıdır. 

Şeyh Muhyiddin, tasavvufî düşüncelerini manzum ve mensur olarak 

ifade etmiştir. Muhyî, gerek eserlerine aldığı konular itibariyle, gerekse 

anlatım tarzıyla şeyhi Bâyezîd’e özenmiştir. “Kasîde-i Melîh”inde bu 

durumu itiraf etmektedir: 

Muóyi’yi gör kim Bâyezîd olmuş  
Sözüne benzer [di] hep kelimâtı335 

Aşağıda matla’ı verilen 13 beyitlik şiirinde de şeyhinin izinde 

olduğunu göstermektedir: 

Óaú kemâlinden ‛aceb nuùfeden insan eyledi 
Âdemi icâd idüp kevne ãulùân eyledi 336 

 

Muhyiddîn-i Rûmî şiirlerinde Muhyî mahlasını kullanmıştır. Bazı 

şiirlerinde kendisini, şeyhine izafetle ‘Muhyî-i Bâyezîd’ olarak 

zikretmiştir.337  

                                                 
331  bk. Bursalı, Osmanlı Müellifleri, c. I, s. 40; Osman Türer, “Bâyezîd Halîfe” DİA, c. 

V, s. 242. 
332  bk. Vassaf, Sefîne, c. III, s. 233’ün ilavesi. 
333  Vassaf, age., c. III, s. 233’ün ilavesi. 
334  bk. Muhyiddin-i Rûmî, Devâirü’l-Me‛ârîf, Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud Efendi 

bl., nu: 2360, vr. 2/a. 
335  Muhyiddin-i Rûmî, Dâire-i Cihannümâ, vr. 29/b. 
336  Muhyiddin-i Rûmî, age., vr. 22/a. 
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Muhyî, eserlerini manzûm-mensur karışık olarak yazmıştır. Tespit 

edebildiğimiz eserleri şunlardır: Dâire-i Cihannümâ, Temsîl-i �okta, Temsîl-

i Kâlîçe, Devâirü’l-Me‛ârîf. 

 3.4.1. Dâire-i Cihannümâ 

3.4.1.1. Genel Bilgiler: 

Dâire-i Cihannümâ, Muhyiddîn-i Rûmî’nin insan vücûduna dair bazı 

manevî hususiyetleri iç içe daireler şeklinde gösterip, manzûm ve mensur 

karışık olarak telif etmiş olduğu eseridir. İncelediğimiz nüshası Süleymaniye 

Ktp. Hacı Mahmud Efendi bölümü 2360 numarada bulunmaktadır.338 Eser, 53 

varaktan müteşekkildir (1b-53a). Şeyhi Bâyezîd Halife’nin bir kısım daireler 

ortaya koyduğunu, felekler ve sülûkla ilgili dairelerden birinin de Dâire-i 

Cihan-nümâ olduğundan bahseden Muhyî, şeyhinin bu eserine bir nevi ilave 

yazmıştır. Eserini İbn Arabî’nin eserine nazire olarak yazdığını da ifade 

etmektedir.339 

Başı: 

“el-Óamdü lillâhi’lleõi òalaúa’s-semâvâti ve’l-

arøa ve ce‛ale’ô-ôulumâti ve’n-nûr ve’ã-ãalâtu ve’s-

selâmu ‛alâ seyyidinâ Muóammedin nebiyyihî ve 

óabîbihî ilâ nefòi’ã-ãûr...”340  

Sonu: 

“Hemân şol dâire içinde neyse ‛amel idüp Óaú 

rıøâsı üzre olmaú gerekdür ki Ehl-i Sünnet cemâ‛at 

üzre olasın.”341 

                                                                                                                                          
337  Mesela bk. Muhyiddin-i Rûmî Temsîl-i �okta, Süleymaniye Kütüphanesi Mihrişah 

Sultan bl., nu: 179/1, vr. 11/a. 
338  Eserin bir nüshası da İstanbul Ünv. Nadir Eserler kütüphanesi Ty, 1533 numarada 

bulunmaktadır.  
339  bk. Muhyiddin-i Rûmî, Dâire-i Cihannümâ, vr. 1/b. 
340  Muhyiddin-i Rûmî, age., 1/b. 
341  Muhyiddin-i Rûmî, Dâire-i Cihan-nümâ, vr. 52/b. 
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3.4.1.2. Muhtevâsı: 

Eser yedi bölümden oluşmaktadır. Her bir bölüm daireler şeklinde 

gösterilmiştir. Bu daireler de kendi içlerinde dairelere ayrılmaktadır. 

Muhyî’nin şeyhinden öğrendiğini söylediği  yedi daire şunlardır: 

1. Dâire-i Cihannümâ, 2. Vücûd dairesi, 3. Ruh dairesi, 4. Kalbe 

müteallik daireler, 5. Nefse müteallik daireler, 6. Yedi azanın zikriyle ilgili 

daireler, 7. Mezhebe dair dört daire 

Bu daireler yer yer mensur, çoğunlukla da manzûm olarak 

anlatılmıştır. Eserdeki şiirleri  genellikle gazel ve rubâî nazım şekliyledir. Az 

da olsa kasîde ve müstakil beyitler de bulunmaktadır.  

 3.4.2. Temsîl-i �okta 

3.4.2.1. Genel Bilgiler: 

Muhyî’nin noktanın sırlarını beyan maksadıyla yazmış olduğu 

manzûm-mensur karışık bir eserdir. İncelediğimiz nüsha, Süleymaniye Ktp. 

Mihrişah Sultan bölümü 179/1 numarada bulunmaktadır. Eserde Hz. Ali’den 

rivayet edilen “İlim bir nokta idi, cahiller onu çoğalttı.” anlamında hadis 

zikredilmiştir.342 Eserin telif sebebi ayrı bir başlık hâlinde yazılmış değildir. 

Telif  ve istinsah tarihi de kaydedilmemiştir. Temsîl-i �okta, 22 varaktan 

müteşekkil (1b-22b) bir risâle olup, Muhyî’nin temsilâtı anlattığı diğer 

eserleriyle bir bütünlük arz eder. Risâlenin başında (1a) Temsîlât-ı Muhyî 

yazılı bir daire bulunmaktadır. Bu daire içerisinde Temsîl-i nokta, Temsîl-i 

Kâliçe ve Temsîl-i Şecer bölümleri yer almaktadır. Kitap içindeki birinci 

risâlede Temsil-i �okta, ikinci risâlede de Temsîl-i Kâliçe bulunmaktadır. Bu 

tasniften ve ciltteki risâlelerden anlaşıldığına göre Muhyî’nin bir de Temsîl-i 

Şecer ismiyle bir risâle kaleme almış olması muhtemel gözükmektedir. 

Ancak araştırmamız esnasında bu isimde bir risâlesine rastlamış değiliz. 

Başı: 

                                                 
342  Muhyiddin-i Rûmî, Temsîl-i �okta, vr. 1/b. 
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 “el-Óamdü lillâhi’lleõi òalaúa’s-semâvâti ve’l-

arøa ve ce‛ale’ô-ôulumâti ve’n-nûr ve’ã-ãalâtu ve’s-

selâmu ‛alâ seyyidinâ Muóammedin nebiyyihî ve 

óabîbihî ilâ nefòi’s-ãûr...” 343  

Sonu: 

 “İn nokte ki eãl bûd nâ gofte be-mâned”344 

3.4.2.2. Muhtevâsı: 

Noktanın sırlarının anlatıldığı eser ağırlıklı olarak manzûm olmakla 

birlikte yer yer mensur açıklamalar da bulunmaktadır. Daha çok eserin baş 

kısmında bulunan bu açıklamalarında Muhyî, zâhirî ve bâtınî ilim ayırımını 

yapar ve nokta-hakikat ilişkisine dair izahlarda bulunur. Muhyî’ye göre; ilim 

zâhirî ve bâtınî olmak üzere iki türlüdür. Zâhir ehli, ilmin zahiriyle, bâtın 

ehli ise bâtınıyla meşgul olmuşlardır. Zâhir ve bâtın bilmeyenler cahil 

kalmışlardır. Zâhir bilip bâtın bilmeyenler nakıs; hem zâhir hem bâtın 

bilenler mürşid-i kâmil olmuşlardır. Zâhir ilmi insanı dünya mansıbına 

eriştirir ki bu fânîdir; bâtın ilimi ise kişiyi Hakk’a eriştirir, bâki olan budur.345 

Tevhîdin sırlarını anlayabilmek için noktanın sırlarını bilmek 

gerekmektedir. Noktanın sırlarının anlatıldığı bir müstakil kasîdenin matla’ı 

şöyledir: 

 
Noútadan bildüm ki birdür pes eóad 
Ôâóir oldı noúùa esrâr-ı ãamed346 

Noktayı da şöyle anlatıyor: “Pes insanın efêaliyyeti sayir eşyanın 

üzerine ‛ilimdir, ‛aúıldır, nuùúdur deñilmiştir. ‛İlm, maôóar-ı ‛aúldır. ‛Aúl, 

maôóar-ı nuùúdur. �uùú, maôóar-ı harfdir. Óarf, maôóar-ı noúùadır. 

�oúùa, óaúiúat-ı úalb-i âdemdir...”347 

                                                 
343  Muhyiddin-i Rûmî, Temsîl-i �okta, vr. 1/b. 
344  Muhyiddin-i Rûmî, age., vr. 22/b. Çevirisi: Bu nokta ki öz idi, söylenmemiş kalsın. 
345  Muhyiddin-i Rûmî, age., vr. 1/b. 
346  Muhyiddin-i Rûmî, Temsîl-i �okta, vr. 6/a. 
347  Muhyiddin-i Rûmî, Temsîl-i �okta, vr. 2/b. 
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Eserde, noktanın ve harflerin sırları, ledünn ilmi vb. konularda 15 

kadar kasîde, çok sayıda ilâhî ve rubâî bulunmaktadır. Birkaç adet de Farsça 

ve Arapça müfred vardır.  

 3.4.3. Temsîl-i Kâlîçe 

3.4.3.1. Genel Bilgiler: 

Muhyî’nin temsîlata dair olan eserlerinin ikincisidir. Muhyî’nin diğer 

eserleri gibi bu eseri de manzûm-mensur karışık olarak yazılmıştır. 

İncelediğimiz nüsha, Temsîl-i �okta ile aynı cilt içersinde 23b-43a varakları 

arasında bulunmaktadır. Muhyî’nin  bu eserini Şeyhi Bâyezîd’in sülûka dair 

vaz’ eylemiş olduğu yüz dairesini (on daire içerisinde on daire) açıklamaya 

yönelik yazdığı anlaşılmaktadır.  

Başı:  

“Allâhu nûru’s-semâvâti ve’l-arøa meåelü nûrihî 

kemişkâtin fîhâ misbâhu” 348  ve’ã-ãalâtu ve’s-selâmu 

‛alâ seyyidinâ Muóammedin nebiyyihî ve óabîbihî 

menşe’e’l-ervâói...349 

 

Sonu:  

Maúbûl-ı Óudâ’dur bil her kim ki ider óaccı 
Varup Minâ’da úurbân idüp aúıda bir dem350 

 

3.4.3.2. Muhtevâsı: 

Temsîl-i Kâlîçe, mürşid-i kâmillerin hizmetine girmenin ve onlara tam 

olarak teslim olmanın gereğinden bahseden mensur açıklama ve aynı konuda 

bir ilâhî ile başlamaktadır. Eserde Kâlîçe kelimesinin açıklaması yapılmıştır. 

                                                 
348  Nûr Sûresi, 24/35. Anlamı: “Allah göklerin ve yerin nûrudur. O’nun nûrunun 

misâli, içinde çerağ bulunan bir kandil gibidir.” 
349  Muhyiddîn-i Rûmî, Muhyiddin-i Rûmî, Temsîl-i Kâlîçe, Süleymaniye Ktp., 

Mihrişah Sultan Bölümü, nu: 179/2, vr. 23/b. 
350  Muhyiddîn-i Rûmî, age., vr. 43/a. 
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Küçük halı, seccade anlamına gelen Farsça ‘kâlîçe’ kelimesi, 351  varlık 

mertebelerini açıklamak için seçilmiş bir kavramdır. Kâlîçe’nin aslının yün 

olduğu, nakışın ise görüntü ve renklerden ibaret olduğundan hareketle yünün 

zat mertebesi, nakışların ise isimler ve sıfat mertebesi olduğu vurgulanmıştır: 

“ Faraøa bir münaúúaş úâlîçe vardur ki ol úâlîçenüñ óaúîúatı hep yün. 

Bükdün ip oldı, doúıdun úâlîçe oldı...” 352  “Úâlîçenüñ óaúîúatı hep yün, 

cümle nuúûş hep yünle úâim. Yün olmasa nuúûş ta‛ayyun bulmazdı. ... yün 

õât mertebesi, nuúûş esmâ ve ãıfat mertebesi...”353 

Temsîl-i Kâlîçe‘deki manzûmelerin çoğu kasîde ve rubâîlerden 

meydana gelmektedir. Az sayıda gazel, kıt‛a, mesnevî ile hece vezniyle 

yazılmış manzûmeler bulunmaktadır.  

 3.4.4. Devâiru’l-Me‛ârîf 

3.4.4.1. Genel Bilgiler: 

Muhyî’nin tasavvufî konuları dairelerle anlattığı, manzûm ve mensur 

karışık diğer bir eseri de Devâiru’l- Me‘ârif’tir. İncelediğimiz nüshası 

Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmud Efendi bölümü 2458 numaradadır. 

Müellif eserini, şeyhi Bayezîd Rûmî’nin tertip etmiş olduğu dâireleri 

açıklamak maksadıyla yazmıştır. Şeyh Bâyezîd ve mürîdi Muhyî’nin 

tasavvufî konuları dairelerle açıklama usulüne çok önem verdikleri 

anlaşılıyor. Eserin başındaki kasîdede kişinin dairesini bilmesi gerektiğine 

dikkat çekilmektedir: 

Kişi dâiresin bilmek revâdur 
Ger ehl-i faøl u ger ehl-i gedâdur354  

                                                 
351  Ziya Şükün, Farsça-Türkçe Lügat Gencine-i Güftâr Ferheng-i Ziyâ (I-III), MEB 

Yay., İstanbul 1984, c. III, s. 1458. Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe 
Ansiklopedik Lügat, Aydın Kitabevi Yay. (13. bs.), Ankara 1996, s. 485. 

352  Muhyiddin-i Rûmî, Temsîl-i Kâlîçe, vr. 25/b. 
353  Muhyiddin-i Rûmî, age., vr. 28/a. 

 
354  Muhyiddin-i Rûmî, Devâiru’-Me‛ârîf, Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud Efendi bl., 

nu:2458, vr. 2/a. 
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Eser, 96 varaktan meydana gelmektedir (1b-96a). Muhyî’nin diğer 

eserlerinde olduğu gibi Devâiru’l- Me‛ârif’te de manzûm kısım ağırlıktadır. 

İlk kasîdenin birinci beytinde kitabın isminin Devâiru’l- Me‛ârif olduğu 

belirtilmiştir: 

Devâiru’l- Me‘ârif dindi bes ad 
Óaú’un ilhâmı eşkâl idem icâd355  

Aynı kasîdenin sonunda “Didüm târîò õevúum eyledüm yâd” 356 

mısraında eserin yazılış tarihi ebced hesabıyla 946/1539 olarak verilmiştir: 

Başı: 

“Bi’smillahi’rraómâni’rraóîmi ve bihî nesta‘înu 

el-óamdü li’llâhi’lleõî ce‛ale’l-insâne’l-kâmile 

mu‘allimu’l-meliki ve erâde subóânehû te‘âlâ....”357 

Sonu: 

“...Bâyezîd Rûmî úuddise sırrahu’l-‘azîz bir dâire 

vaø’ eylemişlerdür on altı veche ki, içinde tertîb 

üzre õikr olunur.”358 

3.4.4.2. Muhtevâsı: 

Muhyî bu eserinde Bâyezîd-i Rûmî’nin tertip etmiş olduğu on altı 

dairenin manzûm olarak açıklamasını yapmaktadır. Kitapta sistematik bir 

bölümleme olmasa da, dairelere göre on altı kısma ayırmak mümkündür. Bu 

daireleri açıklayan çok sayıda kasîde, rubâî, kıt’a ve beyitler bulunmaktadır. 

Diğer eserlerinde olduğu gibi nazım şekli olarak en fazla kullanılan sayısı 

40’ı aşan kasîdedir.  

 

                                                 
355  Muhyiddin-i Rûmî, age., vr. 2/a. 
356  Muhyiddin-i Rûmî, age., vr. 96/a. 
357  Muhyiddin-i Rûmî, age., vr. 1/b. 
358  Muhyiddin-i Rûmî, age., vr. 96/a. 
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3.5. Sünbül Sinan (ö. 936/1529) 

Asıl adı Yusuf b. Ali b. Kayabey, lakabı Zeynüddin, şöhreti Sünbül 

Sinan’dır. 359  Doğum tarihi ve yeri konusunda birbirinden farklı rivayet ve 

değerlendirmeler vardır. Vassaf, adını vermediği bir eserde doğum tarihini 

866/1461 gördüğünü, ancak 869/1464 olması lazım geldiğini 

belirtmektedir.360 Sünbül Efendi hakkında bilgi veren diğer eserlerde doğum 

tarihi olarak, 856/1452 361 , 880-885/1475-1480 362  ve 1480 363  yılları 

gösterilmiştir.364 Doğum yeri konusunda ağırlıklı görüş, Merzifon olduğudur. 

Menâkıb-ı Halvetiyye 365  Lemezât 366  Tuhfetü’l-Mücâhidîn 367  ve Sefîne 368 ’de 

Merzifon’da doğduğu ve Isparta’nın Borlu [Uluborlu] kasabasında yaşamış 

olduğu belirtilirken; Tibyân’da Hamideli (Isparta)’nin Sivriler kasabasında 

doğduğu ve Merzifon’a hicret ettiği yazılıdır. 369  Tomâr-ı Halvetiyye 370  ve 

Osmanlı Müellifleri’nde ise doğum yeri olarak Merzifon civarındaki Borlu 

gösterilir;371 Isparta’dan bahsedilmez.  

                                                 
359  Hulvî, Lemezât, s. 445. 
360  Vassaf, Sefîne, c. III, s. 247. 
361  Çalıkoğlu, Sünbül Efendi ve Merkez Efendi’nin Resimli Hayat ve Hüviyetleri, 

İsmail Akgün Matb. (4. bs.), İstanbul 1968, s.11; Ali Eren, İstanbul Evliyalarından 
Sünbül Efendi ve Merkez Efendi Hazretleri, Merkez Efendi Kurs ve Okul 
Talebelerine Yardım Derneği Yay., İstanbul 1993, s. 17. 

362  Yazıcı, “Fetih’ten Sonra İstanbul’da İlk Halveti Şeyhleri...”, s. 98. 
363  Şapolyo, Mezhepler ve Tarikatlar Tarihi, s.177. 

364  Sünbül Sinan’ın medrese tahsili,  Çelebi Halife’nin yanında üç yılda tasavvufî 
eğitimini ikmâl ederek hilafetle Mısır’a gönderilmesi, Cemâl-i Halvetî’nin vefatını 
müteakip 903/1497-98 tarihlerinde şeyh olması ve evlenmesi dikkate alındığında 
Vassaf’ın verdiği tarihler daha makul görünmektedir. 

365  Yusuf b. Yakup, Menâkıb-ı Halvetiyye, s. 32. 
366  Hulvî, age., 445. 

367  Hacı Ali, Tuhfetü’l-Mücâhidîn, vr. 535/a. 
368  Vassaf, age., c. III, 244. 
369  Harirîzâde, Tibyân, c. II, s.144/a. 
370  Vicdânî, Tomâr, s. 60. 
371  Bursalı, Osmanlı Müellifleri, c. I, s. 78. 
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Zâhirî ilimlere kabiliyeti olan Sünbül Sinan, İstanbul’a gelerek 

Efdalzâde (ö:903/1497)’nin hizmetine girmiş ve ondan mülazım olmuştur.372 

İlim ile meşgul olduğu bir sırada gördüğü bir rüyayı tabir etmesi üzerine 

Cemâl-i Halvetî’ye intisap etmiş; üç yıllık riyazet ve mücahedenin ardından 

hilafet verilerek Mısır’a gönderilmiştir.373  

Sünbül Sinan, Cemâl-i Halvetî’nin hac yolculuğu esnasında vefatını 

müteakip vasiyet üzerine Kocamustafapaşa Dergâhı’nda  şeyhlik makamına 

oturmuş ve şeyhinin kızı ile evlenmiştir. 374  Cemâliyye’nin Sünbüliyye 

şubesini tesis eden Sünbül Sinan, yaklaşık otuz üç yıl bu dergâhta şeyhlik 

yaptıktan sonra 936/1529 tarihinde vefat etmiştir. 375  Şeyhülislâm Kemâl 

Paşazâde başta olmak üzere pek çok şair vefatına tarih düşürmüştür.376 

Sünbül Sinan’ın tarikat ve sülûk âdâbı, semâ ve deverân ile ilgili 

eserleri bulunmaktadır: Risâle-i Etvâr, Risâle-i Tahkîkiyye, Risâle-i Sünbül 

der Hakk-ı Zikr u Devrân, Kitâb-ı Tarikatnâme-i Sünbül Efendi 377  Sünbül 

Sinan’ın müstakil olarak manzûm bir eseri yoktur. Eski yazma mecmualarda  

dört adet ilâhîsi bulunmaktadır. 378  Bu şiirlerden bazıları Latin harfleriyle 

yayımlanmış olup günüüzde ilahî olarak okunmaktadır.379 Sünbül Sinan’ın; 

 Gel iy sâlik diyem bir söz ki óaúdur 
 İşidür óaúúı ol kim óaú úulaúdur 

                                                 
372  Mecdî, Şakâik Tercümesi, s. 372; Hulvî, Lemezât, s. 445. 
373  Yusuf b. Yakup, Menâkıb-ı Halvetiyye., s. 33. 
374  Harirîzâde, Tibyân, c. II, s. 144/b; Hulvî, age., s. 447. Vicdânî, Tomâr, 60. 

375  Müstakim-zade, Mecelletü’n-�isâb, s. 260/b; Ayvansarâyî, Tercemetü’l-Meşâyîh, 
vr. 4/b; Mehmed Sâmî, Esmâr, s. 30. 

376  Örnekler için bk. Velikahyaoğlu, Sümbüliyye Tarikatı, s. 178-179.  
377  Eserleri için bk. Bursalı, age., c. I, s. 78; Velikahyaoğlu, age., s.175. 
378  Süleymaniye Ktp.  Esad Efendi bölümü, nu: 2709, vr. 185/b-186/b; Millet Ktp. Ali 

Emîrî Manzûm, nu: 463, vr. 14/b-16/b. 
379  bk. Vasfi Mahir Kocatürk, Tekke Şiiri Antolojisi, Edebiyat Yayınevi, (2. bs.), 

Ankara 1968, s.187-189; Şahin Karataş, Dergâh İlâhiler Kasîdeler, Bahar 
Yayınevi, İstanbul 1985, s. 57; Abdullah Uçman, “XVI. Yüzyıl Tekke Şiiri”, Büyük 
Türk Klasikleri (I-XII), Ötüken-Söğüt Yayıncılık, İstanbul 1986, c. IV, s. 306-307. 
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matlaıyla başlayan 11 beyitlik ilâhîsi, Cabbârzâde Arif Bey (öl. 1329/1911) 

tarafından şerhedilmiştir.380 

 

3.6. Merkez Efendi (ö. 959/1551) 

Halvetiyye’nin Sünbüliyye kolunun ikinci şeyhi olan Merkez 

Efendi’nin asıl adı, Mûsâ, lakabı Muslihuddin, künyesi Ebû Taki, şöhreti 

Merkez’dir381 865-870/1460-1465 yılları arasında382 Denizli’nin Buldan ilçesi 

sınırları içerisinde kalan Sarımahmutlu Köyü’nde doğmuştur.383 İstanbul,384 

ve Bursa’da385 tahsil görmüştür. Tasavvufa meylinin artması üzerine o sırada 

Amasya 386  veya Karaman’da bulunan Habîb-i Karamânî’ye mürid olmak 

istemiş; ancak “Sizin nasibiniz bizden değildir.” denilerek isteğinin geri 

çevrilmesi üzerine İstanbul’a dönmüştür. Merkez Efendi, İstanbul’da Sünbül 

Efendi’ye intisap etmiş ve onun yanında tasavvufî eğitimini 

tamamlamıştır. 387  Hilafet aldıktan sonra Koğacı Zâviyesi’ne şeyh olarak 

görevlendirilmiştir. Kanunî Sultan Süleyman’ın annesinin isteği üzerine bir 

müddet de Manisa’da kalan Merkez Efendi, Sünbül Sinan’ın 936/1529’da 

vefatı üzerine Kocamustafapaşa Dergâhı’na şeyh olmuştur. 388  Bir rivayete 

göre ‘mâte takî’ terkibinin delalet ettiği 951/1544 yılında, 389  daha yaygın 

                                                 
380  bk. Ömür Ceylan, Tasavvufî Şiir Şerhleri, Kitabevi Yay., İstanbul 2000, s. 55. 
381  Hulvî, Lemezât, s. 463.  
382  Krş. Yazıcı, “Fetih’ten Sonra İstanbul’da İlk Halveti Şeyhleri...”, s. 105; 

Çalıkoğlu, Sünbül Efendi ve Merkez Efendi’nin Resimli Hayat ve Hüviyetleri, s. 31. 
Mehmet Serhan Tayşi, “Merkez Efendi Hayatı ve Tasavvufî Şahsiyeti”, Türk 
Kültür Tarihinde Denizli Sempozyumu: Bildiriler, 27-30 Eylül, 1988, Denizli 1989, 
s.74; Ali Eren, İstanbul Evliyalarından Sünbül Efendi ve Merkez Efendi…, s. 103. 

383  Doğum yeri konusunda farklı rivayetler için bk. Vassaf, Sefîne, c. III, s. 268; 
Tayşi, agm., s. 75; Velikahyaoğlu, Sümbüliyye Tarikatı, s.180. 

384  Hulvî, age., s. 462. 
385  Yusuf b. Yakup, Menâkıb-ı Halvetiyye, s. 47. 
386  Yusuf b. Yakup, age., s. 46. 
387  Hulvî, Lemezât, s. 462-463; Vassaf, Sefîne, c. III, s. 268-269.  
388  Yusuf b. Yakup, age., s. 48; Hulvî, age., s. 463; Vassaf, age., c. III, s. 270-271.  
389  Müstakimzâde, Mecelletü’n-�isâb, vr. 392/a; Hüseyin b. İsmail Ayvansarayî, 

Tercümetü’l-Meşayih, vr. 4/b; Înehanzâde Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i �ailî, 
(Tıpkıbasım), Ankara 2000, c. II, s. 1260. 
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kanaate göre ise 959/1551 yılında doksan yaşının üzerinde iken vefat 

etmiştir.390 

Merkez Efendi’nin müstakil bir manzûm eseri bulunmamakla birlikte 

bazı ilâhîleri olduğu bilinmektedir. İlâhilerinde Merkez mahlasını 

kullanmaktadır. Muhtelif şiir mecmualarında üç adet ilâhîsine 

rastlanmıştır.391 Bulunan bu üç ilâhîsi, ayrı ayrı veya birlikte, çeşitli eserlerde 

yayımlanmıştır.392 Bursalı, onun okunmakta olan üç adet ârifane ilâhîsinden 

başka eserinin ele geçmediğini söylerken 393  Ayvansarayî 394  ve Vassaf; 395 

“Garîk-i bahr-i isyânem şefâat yâ rasûlallâh” diye başlayan na‘tın da 

mahlasından dolayı Merkez Efendiye ait olduğunu belirtirler. Ancak 

araştırmalarımız sırasında bu na‘tı bulamadık.  

 

3.7. Yakûb-ı Germiyanî (ö. 979/1571) 

Kocamustafapaşa Dergâhı şeyhlerinden olan Yakup Efendi’nin 

künyesi Ebû Yusuf, lakabı Zeynü’l-İslâm’dır. Kütahya’nın Şeyhlü 

beldesinde, ordu mensubu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir.396 Ne 

                                                 
390  Mecdî, Şakâik Tercümesi, s. 523; krş. Hulvî, Lemezât, s. 467; Hacı Ali, Tuhfetü’l-

Mücâhidîn, vr. 540/a; Vassaf, Sefîne, c. III, s. 272; Mehmed Süreyya, Sicill-i 
Osmânî, c. IV, s.363; Çalıkoğlu, Sünbül Efendi ve Merkez Efendi’nin Resimli 
Hayat ve Hüviyetleri, s. 45. 

391  Merkez Efendi’nin ilâhîlerinin bulunduğu mecmualar şunlardır: Süleymaniye 
Kütüphanesi, Esad Efendi bölümü, nu: 2709, vr. 187/a; Millet Kütüphanesi, Ali 
Emîrî, manzûm, nu: 463, vr. 17/a; Millî Kütüphane, Mecmu’a-i Eş’âr, 06 Mil. FB, 
A-401, vr. 8/a; Millî Kütüphane, 06 Mil. Cönk 23, vr. 22/b-23/a. 

392  bk. Veli Behçet Kurdoğlu, Şair Tabipler, İstanbul Fetih Cemiyeti İstanbul 
Enstitüsü Neşriyat, Baha Matb., İstanbul 1967, s. 90; Vasfi Mahir Kocatürk, Tekke 
Şiiri Antolojisi, Edebiyat Yayınevi, (2. Bs.), Ankara 1968, s. 192-193; Karataş, 
Dergâh İlâhîler Kasîdeler, s. 71-72.; İsmail Yakıt, “Merkez Efendi ve Şiirlerindeki 
Tasavvuf Felsefesine Ait Kavramların Açıklanması”, Türk Kültür Tarihinde 
Denizli Sempozyumu: Bildiriler, 27-30 Eylül, 1988, Denizli 1989, s. 124-129; 
Mehmet Serhan Tayşi, “Merkez Efendi”, Türk Kültür Tarihinde Denizli 
Sempozyumu: Bildiriler, 27-30 Eylül, 1988, Denizli 1989, s. 81. 

393  Bursalı, Osmanlı Müellifleri, c. I, s. 161. 
394  Ayvansarâyî, age., vr. 4/b. 
395  Vassaf, age., c. III, s. 275. 
396  Yusuf b. Yakup, Menâkıb-ı Halvetiyye, s .58; Atâî, Şakâik Zeyli, s. 204; Hulvî, 

Lemezât, s. 477. 
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zaman doğduğu bilinmemektedir. İstanbul’a geldikten sonra Sünbül 

Efendi’ye intisap etmiştir. 397  Sünbül Efendi’nin vefatından sonra Merkez 

Efendi’ye -önce tereddüt etmişse de- biat etmiştir. Yakup Efendi,  Merkez 

Efendi’den hilafet aldıktan sonra irşad vazifesiyle Yanya’ya gönderilmiştir. 

Merkez Efendi’nin vefatını müteakip yerine geçen oğlu Şeyh Ahmed 

Efendi’nin memleketine göç etmesiyle boşalan Kocamustafapaşa Dergâhı’na 

şeyh olmuştur. Şeyh Yakup, 979/1571 tarihinde vefat etmiştir. 398  Oğlu 

Sinanüddin Yusuf (ö: 989/1581) babasının vefatına şu tarihi düşürmüştür: 

 “Didi óâtif gitdi úutb-ı rûzigâr”399 

Yakup Efendi’nin manzûm veya mensur herhangi bir eseri 

bilinmemektedir. Ancak Atâî, onun zikr-i cehrî ve deveran hakkında 

risâleleri olduğundan bahsetmektedir. 400  Şiirle meşgul olduğunu oğlu 

Sinanüddin Yusuf’tan öğreniyoruz. Sinanüddin Yusuf babasını anlatırken 

“...gahi mevzun-ı kelâm dahi söyler idi.” diyerek onun zaman zaman şiir 

söylediğini belirtir ve ona ait olan şu beyti zikreder: 

Ben ne òidmetkâr ne maòdûm olaydum kâşki 
Gelmeyeydüm ‘âleme ma‘dûm olaydum kâşki401 

 

3.8. �ureddinzâde (Şeyh Muslihuddin Filibevî)(ö. 981/1574) 

Sofyalı Bâlî Efendi’nin halifelerinden olan Nureddinzâde, 908/1503 

yılında  Filibe şehrinde doğmuştur.402 Asıl adı Mustafa’dır. Menâzilü’s-Sâirîn 

isimli eserini istinsah eden mürîdi Süleyman-ı Rûmî, (öl. ?) esere düştüğü 

notta şeyhini; “Şeyòu’l-İslâm eş-Şeyò Muãùafâ ki şarúda ve àarbda 

                                                 
397  Atâî, age., s. 205; Peçevî İbrahim Efendi, Peçevî Tarihi (I-II), (hzl. Bekir Sıtkı 

Baykal), Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1992, c. I, s. 327; Hulvî, age., s. 478. 
398  bk. Yusuf b. Yakup, age., s. 70; Atâî, age., s. 205-206; Hulvî, age., s. 478-481; 

Ayvansarâyî, Tercümetü’l-Meşayih, vr. 6/b. 
399  Yusuf b. Yakup, age., s. 71. 
400  bk. Atâî, age., s. 205. 
401  bk. Yusuf b. Yakup, Menâkıb-ı Halvetiyye, s. 70.  
402  Atâî, Şakâik Zeyli, s. 212; Bursalı, Osmanlı Müellifleri, c. I, s. 171. 
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‛Arab’da ve Acem’de �ureddînzâde dimekle ma‛rûfdur” 403  şeklinde 

tanıtmaktadır. Memleketinde tahsilini ikmal ettikten sonra Sofyalı Bâlî’ye 

intisap etmiş ve ondan hilafet almıştır. İstanbul’da Küçük Ayasofya 

Zâviyesi’nde şeyhlik görevinde bulunmuştur. 404  Zamanında pek çok kimse 

ondan feyz almıştır. Öyle ki Belgradlı Münîrî’nin Silsilenâme’sinde 

bahsedildiğine göre Rumeli’de onun tarikatından ‘Nureddinzâde tarikatı’ 

diye bahsedilir olmuştur. 405  Vezir-i azam Sokullu Mehmet Paşa (öl. 

987/1579) da kendisine mürid olanlardandır.406 Nureddinzâde, òayru’l-‛amel 

terkibinin delalet ettiği 981/1574 yılında 73 yaşında iken vefat etmiştir.407 

Vefatına pek çok tarih düşürülmüştür. Bunlardan biri mürîdi Süleyman-ı 

Rûmî (öl. ?)’nin düşürdüğü tarihtir: 

Târòin didüm yigirmi kinci gün õi’l-úa‘denüñ 
Göçdi dünyâdan düşenbe gicesi pîrüm benüm408 

 (22 Zilka‘de 981 / 16 Mart 1574 Pazartesi günü)  

Nureddinzâde’nin tefsir ve tasavvufa dair eserleri bulunmaktadır: 

En’am Suresine Kadar Tefsir, Fatiha Tefsiri, Şerh-i alâ Vâridât-ı Kübrâ li’ş-

Şeyh Bedreddîn, Şerh-i alâ �usûs li’ş-Şeyh Sadreddîn Konevî, Tercüme-i 

Menâzilü’s-Sâirîn,  Risâle fî Hakkı’l-Mi‘râc. 409  Bunların dışında Fukaraya 

�asihat isminde civar memleketlere gönderdiği tek sayfalık nasihat 410  ile 

Zigetvar Seferi’nde iken iki oğluna yazdığı mektup411 bulunmaktadır. 

                                                 
403  Nureddinzâde, Menâzilü’s-Sâirîn, Süleymaniye Ktp., Hâlet Efendi, nu: 818/1 vr. 

59/a (Eserin müstensihi Süleyman-ı Rûmî’nin notu). 
404  Atâî, age., s. 212. 
405  Münîrî, Silsiletü’l- Mukarrabîn  vr. 113/a. 
406  Atâî, age., s. 213. 

407  Atâî, age., s. 213; Hüseyin Ayvansarâyî, Tercemetü’l-Meşâyîh, vr. 46/b; 
Müstakimzâde, Mecelletü’n-�isâb, vr. 429/b; Vassaf, Sefîne, c. III, s. 228. 

408  Menâzilü’s-Sâirîn içinde vr. 59/a. 
409  Atâî, Şakâik Zeyli, s. 214; Bursalı, Osmanlı Müellifleri, c. I, s. 171; Vassaf, Sefîne, 

c. III, s. 228. 
410  Menâzilü’s-Sâirîn içinde vr. 58/a. 
411  Menâzilü’s-Sâirîn içinde vr. 99/a. 
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Nureddinzâde’nin bilinen müstakil manzûm bir eseri yoktur. 

Ayvansarayî ve Vassaf onun nutukları bulunduğundan bahseder ve aşağıdaki 

dörtlüğü zikrederler: 

Dâr-ı óasretdür bu dünya aàla daim zâr zâr 
Göz yaşıyla yarlıàar mücrimleri Perverd-gâr 
Yâ ilâhî geçdi ‘ömri nurınuñ ‘isyânı ile 
Úalmadı artıú ricâsı vaãlıñadur intiôâr412 

 

Menâzilü’s-Sâirîn413 isimli eserinin Hâlet Efendi 818/1’deki nüshası,414 

mürîdi Süleyman-ı Rûmî tarafından 974/1567 tarihinde istinsah edilmiştir. 

Bu nüshada, Nureddinzâde’nin ölümünden dört beş ay evvel matlaını 

söyleyip ölümüne az kala üç beyit daha ilave ederek ölümüne işarette 

bulunduğu şiiri yer almaktadır:  

Özledi bu òaste-dîl derdine dermân ellerüñ 
Derdine dermân olurdı görse cânân ellerüñ 
 
“Eynemâ küntü” òıtâbıyla tesellî eyledüñ 
Görmedi ‘âşıúlaruñ dünyâda hicrân ellerüñ415 

 

                                                 
412  Ayvansarâyî, Tercemetü’l-Meşâyîh, vr. 46/b; Vassaf, age., c. III, s. 228. 

413  Menâzilü’s-Sâirîn, tasavvufî muhtevâlı bir eser olup, Şeyh Abdullah el-Ensârî el-
Herevî (öl. 481/1088)’nin aynı isimdeki eserinin Türkçe’ye şerhli bir çevirisidir. 

414  Diğer bir nüshası da Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud Efendi, nu: 3043’te 
bulunmaktadır. 

415  Nureddînzâde, Menâzilü’s-Sâirîn, vr. 56/a. 
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3.9. Şeyh Sinan Efendi416(ö. 989/1581) 

Yakub-ı Germiyani’nin oğlu ve halifesidir. Sinan Efendi, 942-

44/1535-37 yılları arasında Yanya’da doğmuştur. 417  İlmiye mesleğinden 

ayrılıp tasavvufa yönelmiş, babasının yanında tasavvufî eğitimini 

tamamladıktan sonra 972/1565 senesinde Ferruh Efendi’nin Balat’ta 

yaptırdığı tekkeye şeyh olmuştur. 418  Babasının vefatından sonra 979/1571 

Kocamustafapaşa Dergâhı’na postnişîn olan Sinan Efendi, altı yıl bu 

makamda kalmıştır. 985/1577 senesinde kendi arzusu ve padişah III. 

Murat’ın tensibiyle Şeyhu’l-Harem-i Nebevî tayin edilerek Medine’ye 

gitmiştir. Dört yıl bu görevde kalan Şeyhu’l-Harem Sinan Efendi, 989/1581 

yılında Medine’de vefat etmiştir.419  

Sinan Efendi, âlim, şair ve musıkîşinas bir kişidir.Tespit edilebilen 

eserleri mensur olmakla birlikte içerisinde beyitler bulunmaktadır. Eserleri 

şunlardır. Tenbihü’l-Gabî fî Rü’yeti’n-�ebî, Tadlîlü’t-Te’vîl, Risâletü’l-

Hakîka li-tâlibi’l-îkân, ve Menâsiku’l-Hac‘dır.420 Bu eserlerin dışında hemen 

                                                 
416  İsmi, bazı kaynaklarda Sinan (bk. Atâî, Şakâik Zeyli, s. 206,359,757; Hulvî, 

Lemezât, s.383; Mehmed Sâmî, age., s. 30.), bazılarında da Yusuf Sinan veya 
Yusuf Sinaneddin (Mehmed Şükrî, Silsilenâme, s. 47; Vassaf, Sefîne, c. III, s.283; 
Vicdânî, Tomâr, s.61; Bursalı, Osmanlı Müellifleri, c. I, s. 200; Harîrîzâde, Tibyân, 
c. II, vr. 145/a.) olarak geçmektedir. Menâkıb-ı Halvetiyye’de ise Silsile verilirken 
“...ve Yakup Efendi’den sonra oğulları Sinan Çelebi Efendi -ki birader-i müellif-i 
hâza’l-Kitab’dır- anlar cülûs idüp...”(bk. Yusuf b. Yakup, Menâkıb-ı Halvetiyye, 
s.14). Müellif kendisini ise; “ Bu hakîr-i kesîru’z-zunûb-ı mübtelâ-yı belâ-yı uyûb 
Yusuf bin Yakûb ki hâlâ tarîk-ı Halvetînin çâkeriyim/ mezâr-ı Sünbül’ün hâk-i 
deriyim.” diye tanıtmaktadır (s. 13). Bu ifadelere göre müellif, Şeyh Sinan 
Çelebi’nin kardeşi olmaktadır. Buradan anlaşılan Yakub-ı Germiyanî’nin biri Sinan 
ve biri de Yusuf olmak üzere iki oğlu bulunmaktadır. Vassaf da Sinan Çelebi’nin 
Yusuf adında bir kardeşinin bulunduğunu, âlim bir kimse olan Yusuf Efendi’nin 
Tarikatnâme’si olduğunu belirtmektedir (Vassaf, age., c. III, s. 284).  Ancak 
müellifin Sinan Çelebi’yi kendi kardeşi olduğuna dair Menâkıb-ıHalvetiyye’den 
yaptığımız alıntı, eserin incelediğimiz yazma nüshalarında yer almamaktadır. bk. 
Yusuf b. Yakup, Tezkire-i Halvetiyye, Süleymaniye Ktp., Esad Efendi bl. vr. 7/b; 
İstanbul Belediye Ktp., Osman Nuri Ergin Yazmaları, nu: 422, vr. 6/b; Çorum 
Hasan Paşa Ktp., nu: 861/1, vr. 8/b. 

417  Yanya’da doğduğunu ve Yanya Valisi Lütfi Paşa’nın sadrazamlığı esnasında 
İstanbul’a geldiklerinde dört yaşında olduğunu Menâkıb’ında bizzat yazmıştır. bk. 
Yusuf b. Yakup, age., 62-63. 

418  Hulvî, age., s.483-84; Atâî, age., s. 359;Vassaf, age., c. III, s. 283. 
419  Atâî, age., s. 359;  Vassaf, age., c. II, s. 283.   
420  Eserleri için bk. Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyyetü’l- Ârifîn, c. II, s. 564; Bursalı, 

Osmanlı Müellifleri, c. I, s. 200; Velikahyaoğlu, Sümbülüyye Tarikatı, s. 198-199. 
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bütün biyografik kaynaklarda Sinan Çelebi’ye ait olarak gösterilen 

Tezkiretü’l-Halvetiyye adlı eserin hem yazma nüshalarında421 hem de matbû 

nüshada422 yazar kendisini Yusuf b. Yakup olarak tanıtmaktadır. Bu durumda 

Sinan Çelebi’nin Yusuf isminde bir kardeşi olduğu bilgisini423  doğru kabul 

etmek gerekecektir. Bu durumda eserin Şeyh Sinan’a değil, kardeşi Yusuf’a 

ait olması gerekir.Ayrıca kaynaklarda Sinan Efendi’nin ilahilerinin de olduğu 

zikredilmektedir. Ancak bu ilâhîlerin bir araya getirildiği bir mecmuaya 

rastlayabilmiş değiliz. Bu ilâhîlerden ikisinin matlaı şöyledir: 

Beni benlikden al úurtar ilâhî 
Ki gide bendeden benlik günâhı424 
  … 
Arzû-yı vuãlatuñ gitmez göñülden bir nefes 
Yâ Rasûlallâh  cemâl-i bâ-kemâliñ úıl 

naãîb425 
 

3.10. Mahvî (ö. ?) 

Asıl adı Hasan Çelebi’dir. Kastamonulu’dur. Ne zaman doğduğu 

bilinmemektedir. Şâbâniyye kolu kurucusu Şeyh Şaban Efendi’nin 

müridlerindendir. Ömer Fuâdî onu, Kastamonu ulema ve şuarâsından aklî ve 

naklî ilimlerde âlim ve irfân sahibi bir kimse olarak tanıtır.426 

Mahvî’nin bilinen müstakil bir eseri yoktur. Ömer Fuâdî, 

Menâkıbnâme’de onun Şeyh Şaban Velî’ye yazdığı; 

Añladım bir bahr-ı bî-pâyân imiş Şa‘ban Dede 
“Küntü kenz”in gevherine kân imiş Şa‘ban 

Dede 

                                                 
421  Meselâ bk. Tezkire-i Halvetiyye, Süleymaniye Ktp., Esad Efendi bl. nu: 1372/1, vr. 

7/b. 
422  bk. Yusuf b. Yakub, Menâkıb-ı Halvetiyye, s. 13. 
423  bk. Vassaf, Sefîne, c. III, s. 284. 
424  Bursalı, age., c. I, s. 200; Vassaf, age., c. III, s. 283. 
425  Vassaf, age., c. III, s. 283. 
426  bk. Ömer Fuâdî, Menâkıb-ı Şerîf, s.38. 
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matla’lı bir medhiyyesini nakletmektedir.427 Mahvî’nin ne zaman vefat ettiği  

de bilinmemektedir. Müstakimzâde, Kastamonulu bir adam olarak tanıttığı 

Mahvî’nin 988/1580 yılında öldüğünü belirtir.428 Ancak, bu tarihte vefat eden 

Kastamonulu Mahvî mahlaslı bir başka şair vardır. Bu şahsın da Şaban 

Velî’nin müridlerinden olduğuna dair bir bilgi yoktur.429 

 

3.11. Hüseyin b. Ahmed Sirozî (ö. 1000/1591 [?])î (ö. 1000/1591 [?])î (ö. 1000/1591 [?])î (ö. 1000/1591 [?]) 

Sirozlu olan Hüseyin b. Ahmed’in ne zaman doğduğu 

bilinmemektedir. Selahattin430 isimli bir Halvetiyye şeyhine intisap etmiştir. 

Hayatı hakkında fazla bir şey bilinmeyen Hüseyin b. Ahmed, 1000/1591 

tarihi civarında vefat etmiştir.431  

Hüseyin b. Ahmed’in iki eseri bilinmektedir. Bu eserlerden ikisi de 

manzûmdur: Câmi‘u’l-Envâr ‛âlâ Tefsîri’l-İhlâs ve Câmiu’n-�asâyîh. 

Hüseyin b. Ahmed Sirozî, şiirlerinde ‘Hüseynî’ mahlasını kullanmıştır.  

Bu iki eserin dışında Osmanlı Müellifleri’nde Hüseyin b. Ahmed’e ait 

olarak gösterilen bir başka eser de Dürr-i Meknûn isimli eserdir. 432 

Cezerî’nin Kasîde-i Cezeriyye’sinin Türkçeye nazmen çevirisi olan bu eser, 

Hüseyin b. Ahmed’e ait değildir. Dürr-i Meknûn üzerinde yaptığımız 

incelemede, yazarının adının Seyyid Hüseyin b. Ali el Amâsî olduğunu tespit 

ettik. 433  ‘Hüseynî’ mahlasını kullanan Hüseyin b. Ali el Amâsî, eserini 

                                                 
427  bk. Ömer Fuâdî, Menâkıb-ı Şerîf, s.45-46. 
428  Müstakimzâde, Mecelletü’n-�isâb, vr. 387/a 
429  bk. Kınalızâde, Tezkiretü’ş-Şuarâ, c. II, s. 876. 
430  Halvetiyye’nin bu döneme ait silsilelerinde, Selahaddin isminde sadece bir şeyhin 

adı geçmektedir. O da Cemâl-i Halvetî’nin halifelerinden İznikli Selahaddin 
Efendi’dir. Hüseyin Ahmed b. Sirozî’nin şeyhi olan Selahaddin muhtemelen bu 
şahıstır. Sünbül Efendi’nin, İznikli Selahaddin için; “Eğer Çelebi Efendi’ye 
erişmeseydim bu zata iradet getirirdim.” dediği rivayet edilmektedir. Yusuf b. 
Yakup, Menâkıb-ı Halvetiyye, s. 31. 

431  Bursalı, Osmanlı Müellifleri, c. I, s. 59. 
432  Bursalı, age., c. I, s. 59-60. 
433  bk. Seyyid Hüseyin b. Ali el-Amâsî, Dürr-i Meknûn, Süleymaniye Ktp., 

Kasîdecizâde, nu: 8, vr. 56/b. 
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1053/1644 yılında tamamlamıştır. 434  Osmanlı Müellifleri’ndeki yanlışlık, 

kanaatimizce, bu kişinin müellifimizle aynı mahlası kullanmış olmasından 

kaynaklanmaktadır. 

 3.11.1. Câmi‘u’n-�esâyîh 

3.11.1.1. Genel Bilgiler: 

Hüseyin b. Ahmed’in bu eseri Yâsin Sûresi’nin çok geniş manzûm bir 

tefsiri mahiyetindedir. Câmi‘u’n-�esâyîh, yaklaşık on bin beyit civarındadır 

İncelediğimiz nüsha   Süleymaniye Kütüphanesi, Serez, 1744’de 

bulunmaktadır. 435  el-Hâc Muhammed b. el-Hâc Ali tarafından 1059/1649 

tarihinde Siroz’da istinsah edilmiş olup 311varaktır (1b-311b). Eserin 

müstakil bir sebeb-i telif kısmı olmamakla birlikte nasihat amacıyla yazıldığı 

aşikardır. Eserde aruz vezninin muhtelif kalıpları kullanılmıştır. 

İlk beyti: 

İlâhî sensin ol Òallâú u Mevlâ 
Ki õâtundur münezzeh úadrün a’lâ436 

Son beyti: 

Du‛âdur Óak úabûl itsün o kimse óaú yola 
gitsün 

Sözümüz burada bitsün sa‛âdet bulasız her 
bâr437 
 

3.11.1.2. Muhtevâsı: 

Camiu’n-�esâyîh’in bölümlere göre sistematik bir dökümünü yapmak 

mümkün gözükmemektedir. Yâsin sûresinin ayetlerinin tefsiri sırasında pek 

çok tasavvufî konu işlenmiştir. Tevhîd, münacaat, özellikle Hz. Peygambere 

dair yazılan na‘t, mi’raciyye, esmâ-i nebi, mevlid, mucizât-ı nebi gibi edebî 

                                                 
434  el-Amâsî, Dürr-i Meknûn, vr. 57/b. 
435  Diğer nüshaları: Süleymaniye ktp, Raşid Efendi, nu: 1334/2, Hacı Mahmud Efendi, 

nu: 1604, İstanbul Ünv. Merkez Ktp, nu: 567. 
436  Hüseyin b. Ahmed Sirozî, Câmiu’n-�esâyîh, Süleymaniye Ktp., Serez bl. nu: 1744, vr. 1/b. 
437  Sirozî, age., vr. 311/b. 
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türler, çehâr yâr hakkında medhiyeler ve nasihatnâmeleri ihtiva eden çok 

sayıda manzûme bulunmaktadır. Câmiu’n-�esâyîh, manzûm bir Yâsin sûresi 

tefsiri gibi görünse de aslında Hz. Muhammed ve tarikat âdâbı ile ilgili 

konuların ağırlıkta olduğu görülmektedir. Eserde ayrıca bazı peygamberlerin 

kıssalarına da yer verilmiştir. 

Câmiu’n-�esâyîh’te, tarikat âdâbı, mürşid ve mürid olmanın şartlarına 

geniş yer ayrılmıştır. Mürid ve mürşidde aranan şartlar yirmi olarak tespit 

edilmiştir. Mürşidde aranan şartlar: İtikad, İlim (ilm-i bâtın), Akıl, Sehâvet, 

Bahâdırlık, Sabit-i nefs, Himmet, Şefkat, Hilm, Afv, Hüsn-i hulk (güzel 

ahlâk), Îsâr, Kerem, Tevekkül, Teslim, Rızâ, Vakar, Evmemek (acele 

etmemek), Sabit kadem ve Heybet’tir.  

Müridliğin yirmi şartı ise şunlardır: Tevbe, Zühd ü salâh, Tahdîd 

(masivadan uzak olması, şeyhinden başkasını düşünmemesi), Ehl-i Sünnet 

itikadı, Takvâ, Sabır, Nefisle cihad, Bahadırlık, Dilin pak olması (mürîdin 

zikir ve tesbihi dilinden düşürmemesi), Sehâvet, Meskenet, Yalandan 

sakınma, Doğruluk, Himmeti yüce olmak, Melâmet, Akl-ı selîm, Edeb, 

Ahlâkı güzel olmak, Teslîmiyet ve Tefvîz.  

 3.11.2. Câmi‘u’l-Envâr ‘‘‘‘alâ Tefsîri’l-İhlâs 

3.11.2.1. Genel Bilgiler: 

Eser, ihlâs sûresinin çok geniş manzûm bir tefsiridir. Bulabildiğimiz 

tek nüshası, İstanbul Arkeoloji Müzesi Kütüphanesi 66 numarada kayıtlıdır. 

Nüshanın  başında eserin adı, Câmi‘u’l-Envâr ‛alâ Tefsîri’l-İhlâs olarak 

kaydedilmiştir. Câmi‘u’l-Envâr’ın müstakil bir sebeb-i te’lif bölümü 

bulunmamakla birlikte, müellifin diğer eserinde olduğu gibi didaktik bir gâye 

ile yazıldığı anlaşılmaktadır. Câmi‘u’l-Envâr, 388 varak (1b-388a) olup 

yaklaşık 11 bin beyitten meydana gelmektedir.  

Hüseyin b. Ahmed, eserini üç ay on günde Ramazan ayının on ikisinde 

tamamladığını belirtmektedir. Ancak incelediğimiz nüshada eserin telif yılı 

ile ilgili bilgi bulunmamaktadır. Müellif bu eserinde de değişik aruz 

kalıplarını kullanmıştır. 
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İlk beyti: 

İlâhî Òâlik-i kevneyn senüñdür arø hem eflâk 
Saña maòãûãdur ol ancak yaratmak nûruñu kim 

òâk438 

Son beyti: 

Cümle mü’minlere olsun hem selâm 

Uş burada òatm olsun bu kelâm439 
 

3.11.2.2. Muhtevâsı: 

Manzûm bir tefsir kitabı olan Câmi‘u’l-Envâr, sistematik olarak tasnif 

edilmiş bir eser değildir. Eserin baş kısmında tevhîd, na‘t ve Besmele’nin 

faziletine dair şiirler bulunmaktadır. 12a’dan itibaren  İhlâs Sûresi’nin 

tefsirine başlanmıştır. Sûrenin nüzul sebebi ve sevabı hakkında bilgiler 

verilmiştir. Eser, her ne kadar İhlâs suresinin tefsiri gibi görünse de ayetlerin 

tefsîri arasında, oldukça detaylı bir şekilde işlenen pek çok dinî ve tasavvufî 

konu bulunmaktadır. Allah’ın sıfatları, Hz. Peygamberin özellikleri, 

peygamber kıssaları, nefsin hâlleri, ruh ve bedenin keyfiyeti ve pek çok 

nasihat içerikli şiir eserde yer alan konular arasındadır. 

 

3.12. Şâh Velî Ayıntâbî (ö. 1007/1598’den sonra) 

Şâh Velî, er-Rihletü’s-Seniyye 440  isimli eserinde kendi verdiği 

bilgilere göre 938/1532 yılında Maraş’ta doğmuştur.441 Daha sonra babasının 

                                                 
438  Hüseyin b. Ahmed Sirozî, Câmi‘u’l-Envâr ‛alâ Tefsîri’l-İhlâs, İstanbul 

Arkeoloji Müzesi Kütüphânesi, nu: 66, vr. 1/b. 

439  Sirozî, age., vr. 388/a. 
440  Şah Velî Ayıntâbî, er-Rıhletü’s-Seniyye ve’l-Vasiyyetü’l-Behiyye li’l-Fukrâi’l-Halvetiyye, 

Bâyezit Devlet Kütüphanesi, nu: 3188/1. Şah Velî’nin bu eseri vasiyetnâme olarak kaleme 
alımış olmasına rağmen bir nevi otobiyografidir. Şah Velî’ye dair müstakil biyografiler de 
kaleme alınmıştır. Bk. Cemil Cahit Güzelbey, Gaziantep Evliyaları, Güneş matb., 
Gaziantep 1964, ss. 78-86; Cevat İzgi, “Türk Tasavvuf Bilimcisi Kabanâyiboğlu Şahveli” 
VII. Milli Türkoloji Kongresi, 17 Eylül 1986 Çarşamba günü saat 11.20’de 3. Anfide 
Sunulan Bildiri.  İzgi’nin adı geçen tebliği, yayımlanmamış olduğundan dolayı 
tarafımızdan görülememiştir. Merhum İzgi’nin Diyanet İslâm Ansklopedisi için “Şah Velî” 
maddesini hazırlamış olduğunu da  İSAM yetkililerinden öğrenmiş bulunuyoruz. 

441  Şah Velî, er-Rıhletü’s-Seniyye,  vr. 2/b. 
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isteği üzerine ailesiyle birlikte Antep’e yerleşmişlerdir. 442  Müridlerine 

yazdığı vasiyetnâmesinde ailesi, ataları, hocaları ve şeyhleri hakkında 

bilgiler verir.443 Şâh Velî, Risâletü’l-Bedriyye isimli eserinde de kendisini; 

“Hâdimü’l-Fukarâ Şâh Velî Halvetî b. Mehmed Bey b. Kaya Nâyib el-

Askerî”444  olarak tanıtır.  

Şâh Velî’nin silsilesi, Molla Ahmed el-Halvetî, Yakup b. Muhyiddin, 

Darendeli 445  ve Cemâleddin-i Halvetî vasıtasıyla Pîr Muhammed 

Erzincânî’ye oradan da Yahya Şirvânî’ye ulaşır.446 Mehmed Şükrî’nin tespit 

ettiği silsilede ise Şâh Velî, Ahmed Rûmî,Yakup Ayıntâbî, Şeyh Dâvud 

(öl.?), Şemsüddin Ahmed Şâmî (öl.?), Üveys-i Karamânî (öl. 920/1514) 

vasıtasıyla Cemâl-i Halvetî (Çelebi Halife)’ye oradan da Pîr Muhammed 

Erzincânî ve Yahya Şirvânî’ye ulaştığı belirtilmiştir.447  

Şâh Velî, Kevâkibü’l-Muzî’e isimli eserinde 956/1549 yılında Yakup 

Efendi’ye intisap ettiğini yazmaktadır.448 Bu şahıs, Yakup b. Muhyiddin el-

Ayıntâbî’dir. 449  Yine Şâh Velî’nin bir başka eseri olan Etvâr-ı Seb‘a’dan 

öğrendiğimize göre Yakup Efendi Antep’te meskundur. Şâh Velî, Yakup 

Efendi’nin yanında 9 sene; bu zatın vefatını müteakip  22 sene de yerine 

geçen Molla Ahmed Efendi’nin hizmetinde bulunduğunu ifade etmektedir.450 

Bu bilgilerden anlaşıldığına göre Yakup Efendi 965/1558 yılında, Molla 

Ahmed Efendi de 987/1579 yılında vefat etmişlerdir. Şâh Velî de bu tarihte 

987/1579 şeyhlik makamına oturmuş olmalıdır.  

                                                 
442  Şah Velî, er-Rıhletü’s-Seniyye, vr. 3/b. 
443  Şah Velî, age., vr. 2/a. 
444  Şah Velî, Risâletü’l-Bedriyye, Süleymaniye Ktp. Ayasofya bl. nu: 2022/2, vr. 14/a. 

445  Yakup b. Muhyidddin’in şeyhinden bahsedilirken Darendeli ve Hac-ı Hâmid-i 
Velî’nin akrabasından olduğu belirtilmekte, ancak ismi verilmemektedir (vr. 19/b). 

446  Şah Velî, age., vr. 19/a. 
447  Mehmed Şükrî, Silsilenâme, s. 45. 
448  Şah Velî, el-Kevâkibu’l-Muzî’e, Süleymaniye Ktp. Ayasofya, nu: 2022, vr. 3/b. 
449  Vassaf, Kevâkibü’l-Muzî’e’de ismi geçen Yakup Efendi’nin Kocamustafapaşa 

Dergâhı şeyhlerinden Yakub-ı Germiyanî olduğunu zannetmiştir.  Hatta, Yakub-ı 
Germiyani’nin vefat tarihini (979/1571) dikkate alarak, Şah Velî’nin 24 sene kadar 
onun feyzinden istifade ettiğini yazmıştır (bk. Vassaf, Sefine, c. III, s. 282). 
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Bazı kaynaklarda Şâh Velî’nin 1000/1591 tarihi civarında Antep’te 

vefat ettiği yazılmıştır.451 Onun vefatını tam olarak bilemesek de eserlerinin 

yazılış tarihinden en azından ne zamana kadar yaşadığını tespit etmemiz 

mümkündür. Etvâr-ı Seb‘a isimli eserinin telif tarihi, müellifin ifadesine 

göre 1006/1597 dır.452 Müellif on sekiz seneden beri şeyhi Molla Ahmed’in 

verdiği icazet üzere hizmete devam ettiğini de belirtmiştir. 453  Buradan 

anlaşıldığına göre Şâh Velî, 1006/1597 tarihinde hayattadır.454 Cemil Cahit 

Güzelbey, Şah Velî’nin ahfadınıdan Abdullah Kaya Daleren’in kendisine 

gösterdiği Arapça bir vakfiyeden söz etmektedir. 455  Vakfiye, Şah Veli 

tarafından 1007/1598 senesinde tanzim edilmiştir. Bu bilgiye göre, Şah 

Velî’nin vefatını bu tarihten sonra aramak gerekecektir.   

Şâh Velî Ayıntabî’nin mensur ve manzûm eserleri bulunmaktadır. 

Mensur Eserleri: Etvâr-ı Seb‘a, Hâzihi Risâletü’n-�edâmeti ve’l-Huşu, er-

Rıhletü’s-Seniyye ve’l-Vasiyyetü’l-Behiyye li’l-Fukarâi’l-Halvetiyye, el-Kevâkibu’l-

Muzî’e fî’t-Tarîkati’l-Muhammediyye. 456  Bir de Gunyetu’s-Sâlikîn isminde bir 

eser müellifimize atfedilmiş457 ve kütüphanelerde onun adına kaydedilmiştir. 

Adı geçen eser, Şâh Velî b. Üveys b. Şâh Velî el- Halvetî’ye aittir. Bu şahsın  

Şâh Velî ile aynı ismi taşıyan torunu olması muhtemeldir. Zira eser, 

1073/1663 tarihinde telif edilmiştir.458 

                                                                                                                                          
450  Şah Velî, Etvâr-ı Seb‘a, Süleymaniye Ktp. Hâlet Efendi, nu: 827/7, vr. 57/a. 
451  Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyyetü’l-Ârifîn, c. II, s. 501; Bursalı, Osmanlı Müellifleri, 

c. I, s. 97; Vassaf, Sefine, c. III, s. 282. 
452   Şah Velî, Etvâr-ı Seb‘a, vr. 66/b. 
453  Şah Velî, age., vr. 66/b. 
454  Şah Velî’nin Etvâr-ı Seb‘a isimli eserinin baş kısmına (vr. 56/b) düşülen bir notta, 

müellifin sene-i tehciriyyesinin 1006 olduğu kaydedilmiştir. Bu bilgi notu, şeyhi 
tanıyan veya vefatını kesin olarak bilen birisi tarafından yazılmış olabileceği gibi, 
eserin telif tarihini, müellifin vefat tarihi zanneden bir okuyucu tarafından ilave 
edilmiş de olabilir. 

455  bk. Güzelbey, Gaziantep Evliyaları, s. 82. 
456  İsmi geçen eserlerin tamamı tarafımızdan görülmüş ve incelenmiştir. 
457  bk. Bursalı, age., c. I, s. 97. 
458  Şah Velî b. Üveys b. Şah Velî, Gunyetu’s-Sâlikîn, Süleymaniye Ktp., Aşir Efendi 

bl. nu: 164, vr. 88/a. 
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Şâh Velî’nin, Risâletü’l-Bedriyye fî Beyâni Tarîkati’l-Marziyye isimli 

manzûm bir eseri ve ‘gelsün’ redifli müstakil kasîdesi bulunmaktadır. 

Bunların dışında bazı mensur eserlerinde de beyitlerine rastlanmaktadır. 

Mesela Etvâr-ı Seb‘a’sında bazı tavırların sonuna birer ikişer beyit 

yerleştirmiş ve bu beyitlerin bazılarını şerh etmiştir. Şâh Velî şiirlerinde 

‘Askerî’ mahlasını kullanmıştır. 

 3.12.1. Risâletü’l-Bedriyye 

3.12.1.1. Genel Bilgiler: 

İncelediğimiz nüsha, Süleymaniye Kütüphanesi Ayasofya Bölümü, 

2022 numarada 14a-77a varakları arasında bulunmaktadır. Bilinen başka bir 

nüshası yoktur. Mehmed b. el-Hâc Halife tarafından 1000/1591 senesinde 

istinsah edilmiştir. Eser genel olarak tarikat ve sülûk âdâbından 

bahsetmektedir. Kitabın başına konulan Arapça mensur açıklamada eserin adı 

Kitâbu’r-Risâleti’l-Bedriyyeti fî Beyâni Tarîkati’l-Marziyyeti olarak 

geçmektedir.459 Şâh Velî, Risâletü’l-Bedriyye’yi 990 yılının Ramazan ayında 

(Ekim-1582) senesinde Antep’in Salâhiyye Camiinde itikafta iken 

tamamlamıştır.460 

Müellif, eserin yazılış sebebini, “Der beyân-ı sebebi’t-tahrîr”(20a-b) 

başlığı altında açıklamıştır. Şâh Velî, kendi kendisine nefsinden şikayetçi 

olduğu bir sırada uykuya dalar ve rüyasında kulağına Hz. Muhammed’e 

ümmet olmayı arzu edenlere nasihat içeren bazı sesler işitir. Bunları 

düşünürken birden bir pîrin elinden tuttuğunu görür. Pîrin yanında nura 

batmış bir delikanlı durmaktadır. Delikanlı avcı gibi elinde doğan kuşu 

tutmaktadır. Bu delikanlıya pîrin kim olduğunu sorar. Delikanlı ona pîrin 

Cemâl-i Halvetî olduğunu söyler. Delikanlı doğanı pişirir ve pîrin önüne 

koyar. Pîr, kebaptan Şâh Velî’ye yedirir ve temiz bir içecek ikram eder. 

Gördüğü rüyanın tesiri altında kalan Şâh Velî’de ayrılık acısı ve Cemâl-i 

Halvetî’nin memleketine gitme arzusu meydana gelir. Bu rüyanın delaletiyle 

eserini yazmaya teşebbüs eder.  

                                                 
459  Şah Velî, Risâletü’l-Bedriyye, vr. 14/a. 



 101 

Risâletü’l-Bedriyye’nin 69a-72b varakları arasında bulunan ‘ışk 

elinden’ redifli kasîde hariç tamamı mesnevî nazım biçiminde yazılmıştır. 

Eserde biri , mefâ‛î lün  mefâ‛î lün fa‛ûlün, diğeri fâ‛ilâtün  fâ‛ilâtün  fâ‛ilün 

olmak üzere iki kalıp kullanılmıştır. Şâh Velî hakkında pek muhtasar bilgi  

veren Saadettin Nüzhet Ergun, Risâletü’l-Bedriyye’den iki şiir 

yayımlamıştır.461 

İlk beyti: 

Hüve’l-evvel didüm el-óamdü lillâh 
Hüve’l-âòir yine eş-şükrü lillah462 

Son beyti: 

Ey sebîlü’l-aczi ani’l-idrâki 
Li ennehü’l-idrâku fi’l-idraki463 

 

3.12.1.2. Muhtevâsı: 

Risâletü’l-Bedriyye’nin baş kısmında bulunan Arapça mensur 

açıklamada müellif tarafından kitabın muhtevâsı ile ilgili bilgiler verilmiştir. 

Bu açıklamada, kitabın üç bölümden oluştuğu, birinci bölümde tâlibîne 

gerekli olan yirmi şart, ikinci bölümde etvâru’l- kulûb ve ahvâli’n-nüfûs, 

üçüncü bölümde de mürşide gerekli olan yirmi şartın yer aldığı 

belirtilmiştir.464 

Eserin ana konularının üç bölümden oluştuğu belirtilmiş olmakla 

beraber bu bölümlerden önce ve sonra farklı başlıklar altında manzûmeler 

epeyce yer tutmaktadır. Şâh Velî, Allah’a hamd ve şükür ederek başladığı ilk 

şiirinin sonunda kendisiyle ilgili bilgiler vermiş, sonra “Der Beyan-ı Na‘t-ı 

Pîrân” 465  başlığı altında şeyhlerinden bahsetmiş, “Der Beyân-ı Sebebi’t-

                                                                                                                                          
460  bk. Şah Velî, age., vr. 74/b. 
461  bk. Saadettin Nüzhet Ergun, Türk Şâirleri, c. II, s. 510. 
462  Şah Velî, Risâletü’l-Bedriyye, vr. 14/a. 
463  Şah Velî, age., vr. 77/a. 
464  Şah Velî, age., vr. 14/a. 
465  Şah Velî, Risâletü’l-Bedriyye, vr. 19/a. 
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Tahrîr”466de eserin yazılış sebebini zikretmiştir. “Der Beyân-ı Na‘t-ı Refîk” 

(21b)’de mürşidin gerekliliğini, mürşid olmanın vasıflarını, özellikle de 

mürşidliğin babadan oğula geçen bir müessese olmadığını belirtmiştir. 

Gerekçe olarak da Hz. Peygamber’den sonra hilafetin onun soyundan devam 

etmeyişi ve dört halifenin oğullarından hiç birinin halife olmayışı 

gösterilmiş; efdaliyyetin esas olduğu ve bunun da Hz. Muhammed’in bir 

işareti olduğu vurgulanmıştır. 

Eserin birinci bölümünde (23a-42b), ilim talebeleri için vacip olan 

yirmi şart, manzûm olarak açıklanmış; her maddenin izah edildiği 

manzûmenin sonunda ilgili bir ayet veya hadis zikredilmiştir. Yirmi şart 

şunlardır: Tevbe, Sıdk, İtikad, İlim, Tecerrüd (tecrid), Teslim, Zühd, Sabır, 

Mücahede, Azâim (azimetler), Şecaat, Sehâvet, Kerâmet, Rıza, Tevekkül, 

Melâmet, Akl-ı maaş (ahiret işlerini tedbir ve azaların Allah yolunda 

kullanılması), Edep, Hüsn-i hulk ve Tefvîz (Hakdan gelene rıza gösterme ve 

Allah’a havale etme). 

İkinci bölümde (42b-54a), nefsin yedi mertebesinin özellikleri, bu 

mertebelere karşılık gelen seyir ve hâller anlatılmıştır.  

Üçüncü bölümde (54a-66b) ise kâmil mürşidlere vacip olan esbâb-ı 

seb‘a (yedi vasıta) zikredilmiştir. Bunlar; Asâ, Sünnet, Seccade, Kemer, 

Ridâ, Siyah imâme ve Hırka’dır. Eser, ana konularını oluşturan bu üç 

bölümden sonra mürşid ve müridlere bir nevi nasihatnâme türünde bir 

manzûme,467  yukarıda bahsedilen “Kasîdetü fî Beyâni’l-Işk”468 ve münacât469 

ile son bulmaktadır. 

  3.12.2. ‘Gelsün’ Redifli Kasîde 

3.12.2.1. Genel Bilgiler: 

                                                 
466  Şah Velî, age., vr. 20/a-b. 
467  Şah Velî, Risâletü’l-Bedriyye, vr. 66/b. 
468  Şah Velî, age., vr. 69/a. 
469  Şah Velî, age., vr. 76/a. 
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Şâh Velî’nin bu kasîdesi, aynı cilt içinde Risâletü’l-Bedriyye’yi 

müteakip 77b-80b varakları arasında yer almaktadır. Mehmed b. Hacı Halife 

b. Ömer el-Beriyy el-Ayıntâbî (Risâletü’l-Bedriyye’nin de müstensihidir) 

tarafından 1000 tarihinin muharrem ayında (Kasım-1591) istinsah edilmiştir. 

Şâh Velî bu kasîdesini, Allah’ın rızasını ve O’nun salih bir kulunun duasını 

umarak, Allah’tan yardım isteyip O’na tevekkül ederek nazmettiğini 

belirmektedir.470 Kasîde otuz altı beyit olup, hezec bahrinin me fâ î lün / me 

fâ î lün / me fâ î lün / me fâ î lün kalıbıyla yazılmıştır. 

İlk beyti: 

Faúirlik şeb külâhın ‛ışú elinden bes giyen 
gelsün 

Nedür şeb sâil olana sevâdü’l-vech diyen 
gelsün471 

Son beyti: 

Vücûdun dâàına dîye ki ãor ki “yevme yünfaò” 
bes  

Aña şekk idene “lâ raybe fî hî” di “hüden” 
gelsün472  
 

3.12.2.2. Muhtevâsı: 

Risâletü’l-Bedriyye’de olduğu gibi Gelsün kasîdesinin başında da 

Arapça bir açıklama bulunmaktadır. Açıklamada, besmele, hamd ve 

salavattan sonra kasîdenin Hz. Peygamber’den rivayet edilen yedi hadisi 

içerdiği belirtilmiş ve aşağıda anlamları verilen hadisler zikredilmiştir. 

Kasîde bu yedi hadisin tasavvufî şerhi mahiyetindedir.  

1- “Fakirlik iftiharımdır ve ben onunla övünürüm.”473 

2- “Fakirlik iki cihanda yüz karasıdır.”474 

                                                 
470  Şah Velî, Gelsün Redifli Kasîde, Süleymaniye Ktp. Ayasofya bl. nu: 2022/3, vr. 

77/b. 
471  Şah Velî, age., vr. 77/b. 
472  Şah Velî, age., vr. 80/b. 
473  İsmâil b. Muhammed el-Aclûnî, Keşfu’l-hafâ’ ve müzîlü’l-ilbâs ‘amme’ş-

teheremine’l-ehâdîs ‘alâ elsineti’n-nâs, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1988, c. 
II, s. 87; Hadis ile igili değerlendirme için bk. Muhittin Uysal, Tasavvuf 
Kültüründe Hadis, Yediveren Yay., Konya 2001, s. 353. 
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3-“Ben Rahman’ın nefesini (lütfunu/keremini)Yemen cihetinde 
göremiyorum.”475 

4-“Benim Allah (c.c.) ile birlikte olduğum öyle bir ânım vardır ki o vakitte 
bana ne bir mukarreb melek ne de resul peygamberlerden biri yaklaşabilir.”476 

5-“(Ezelde) yalnız Allah vardı. O’ndan başka hiçbir varlık yoktu.”477 

6-“Bir bedevînin; ‘mahlukatı yaratmadan önce rabbimiz neredeydi?’ 
sorusuna cevaben: ‘Altında ve üstünde hava olmayan, içinde hiçbir isim ya da 
sıfatın bulunmadığı amâ makamındaydı’ buyurdular.”478 

7-“Ölmeden önce ölünüz.”479 

Kasîdenin şerh edilen hadislere göre beyit dağılımı şöyledir: İlk sekiz 

beyit, ilk iki hadisin; dokuzuncu beyit, üçüncü; onuncu beyit, dördüncü; on 

bir yirmi dört arası beyitler, beşinci; yirmi beş yirmi yedi arası beyitler, 

altıncı; yirmi sekiz otuz arası beyitler, yedinci hadisin açıklamasıdır. 

 

4. AHMEDİYYE KOLU ŞAİRLERİ 

4.1. Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî (ö. 910/1505) 

İsmi Ahmed, lakabı Şemseddin’dir. 839/1435 yılında Manisa 

yakınlarında Akhisar‘a bağlı Gölmarmarası isimli köyde doğmuştur. 480  İlk 

tahsilini memleketi olan Gölmarmarası’nda aldıktan sonra bir Halvetiyye 

mensubu olan babası İsa Halife tarafından manevî terbiye görmesi için 

Uşak’ın Kabaklı köyündeki şeyh Alaaddin’e bizzat teslim edilmiştir. 481 

Ahmed Şemseddin, Şeyh Kabaklı Alaaddin Efendi’nin yanında tasavvufî 

                                                                                                                                          
474  Aclûnî, Keşfu’l-hafâ’, c. II, s. 87. 
475  Aclûnî, age., c. I, s. 217. 
476  Aclûnî, age., c. II, s. 173; ayrıca bk. Uysal, Tasavvuf Kültüründe Hadis, s. 260. 
477  Aclûnî, age., c. II, s. 130. 
478  İbn Mâce, Sünen, Mukaddime, 13 (1/65), Çağrı Yay., İstanbul 1992, c. I, s. 65; 

Tirmizî, Sünen, Tefsîrü’l-Kur’an, Çağrı Yay. İstanbul 1992, c. V, s. 288; Ahmed b. 
Hanbel, Müsned, Çağrı Yay., İstanbul 1992, c. IV, s. 11-12. 

479  Aclûnî, age., c. II, s. 291; ayrıca bk. Uysal, age., s. 340. 
480  Vicdânî, Tomâr, s. 91; Mehmed Sâmî, Esmâr, s. 35. 
481  bk. Mehmet Akkuş, “Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî’nin Hayatı ve Eserleri-I”, 

İlim ve Sanat, İstanbul (Eylül-Ekim)1988, Sayı: 21, s. 30; Ahmet Ögke, Yiğitbaşı 
Velî Ahmed Şemseddin–i Marmaravî Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri, İnsan 
Yay., İstanbul 2001, s. 38. 
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eğitimini tamamladıktan sonra hilafetle Manisa’ya gönderilmiştir. 482 

Manisa’da irşad görevinde bulunurken İstanbul’da bazı şeyhler arasında 

ortaya çıkan ihtilafları bâtın cihetinden çözmek üzere görevlendirilmesi, 

‘Yiğitbaşı’ ünvanıyla şöhret bulmasına sebep olmuştur.483 

Yiğitbaşı, Halvetiyye tarikatında ‘orta kol’ olarak isimlendirilen ve en 

çok şubeye sahip olan Ahmediyye kolunu tesis etmiştir. 484  Ahmed 

Şemseddîn-i Marmaravî, 910/1505 yılının sonlarına doğru Manisa’da vefat 

etmiştir.485  

Yiğitbaşı’nın mensur ve manzur risâleleri bulunmaktadır. Mensur 

Risâleleri: Risâle-i Tevhîd, Mukaddimetü’s-Sâliha, Keşfu’l-Esrâr, Ravzatü’l-

Vâsilîn, İrfânü’l-Me‛ârîf, Hurde-i Tarîkat, Risâletü’l-Hüdâ, Etvarnâme-i 

Seb‛a, Tabakâtü’l-Evliya, Risâle-i Makâmât-ı Şeyh Muhyiddin-i Arabî, 

Ahvâlü’l-Ebrâr, Bahreyni’l-Aşk, Silsile-i Ehl-i Tarîkat. Manzûm eserlerine 

gelince, Yiğitbaşı’nın müstakil olarak  Câmi‘u’l-Esrâr adında 830 beyit 

civarında seyru sülûk’a dair bir  mesnevîsi ile, İrfânu’l-Me‘ârîf isimli 

eserinin baş tarafında on bir beyitlik şiiri bulunmaktadır. Yiğitbaşı’nın tüm 

risâleleri Ahmet Ögke tarafından yayımlanmıştır.486  

 4.1.1. Câmi‘u’l-Esrâr: 

4.1.1.1. Genel Bilgiler: 

Yiğitbaşı’nın ilk eseri487 olan Câmi‘u’l-Esrar, 830 beyit civarında seyr 

ü sülûka dair bir mesnevîdir. Aruzun remel bahrinin fâ’ilâtün fâ’ilâtün 

fâ’ilâtün fâ’ilün kalıbıyla yazılmıştır. İncelediğimiz nüshası, Millet 

Kütüphanesi, Ali Emîrî yazmaları Şer’iyye bölümü 1343/1 numarada 

                                                 
482  Vicdânî, Tomâr,s. 91. 
483  Harîrîzade, Tibyân, c. I, vr. 52/a; Vicdânî, age., s. 92. 
484  bk. Sarı Abdullah Efendi, Semerâtü’l-Fuâd, s. 142; Vicdânî, age., s. 92. 
485  Vicdânî, age., s. 92; Harîrîzâde, age., vr. 52/a; Yiğitbaşının vefatı tartışmalıdır. 

Onun vefat tarihini geri götürenler olduğu gibi , daha ileri götürenler de vardır. Bu  
konudaki tartışmalar için bk. Ögke, age., s. 52. 

486  Ögke, age., s. 355-600. 
487  Ögke, Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddin–i Marmaravî,  s. 69. 
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bulunmaktadır.488 Bu nüsha 944/1537 istinsah tarihiyle, en eski nüsha olma 

özelliğine sahiptir. Eserin ismi şu beyitten anlaşılmaktadır: 

Bu kitâbuñ Câmi‛u’l- Esrâr diñildi ismine 
Cümle emåâli muvâfıúdur şerî‘at úısmına489 

İlk beyti: 

İbtidâ úılduú kitâba faøl-ı bi’smi’llâh ile 
Õikr olunsun hem daòı tevóîd-i õâtu’llâh 

ile490 

Son beyti: 

Òâtem olan dest-i úudretde Muóammed óaúúıçün 
Fâtióa oúına maúbûl ola Aómed óaúúıçün491 

 

4.1.1.2. Muhtevâsı: 

Câmi‘u’l-Esrâr, Allah’ın sıfatlarından bahseden bir tevhîd, münâcât 

ve na‘t ile başlamaktadır. Eserde âlemin ve insanın yaratılışına dair bazı 

konulardan sonra, esas olarak etvâr-ı seb‘a konusu ele alınmıştır. Nefsin 

mertebeleri ve o mertebelere karşılık gelen hâller anlatılmıştır. Câmi‘u’l-

Esrâr’ın  geneli mesnevî tarzında olmakla beraber, nefsin mertebeleri 

anlatılırken her mertebe için bir kasîde yazılmıştır. 

 

4.2. Ümmî  Sinan (ö. 976/1568 ) 

Halvetiyye tarikatının Sinâniyye kolunun kurucusu olan Ümmî  

Sinan’ın asıl adı İbrahim’dir. İbrahim Ümmî Sinan, 882/1477 492  veya 

893/1488493 tarihinde doğmuştur. Ayvansarâyî onun Arnavutluk’tan geldiğini 

                                                 
488  Ahmet Ögke, Câmi‘u’l-Esrâr’ın Türkiye kütüphanelerinde 28 adet nüshasını tespit 

etmiştir. bk. Ögke, age., s. 72. 
489  Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî, Câmi‘u’l-Esrâr, Millet Kütüphanesi, Ali Emîrî 

yazmaları, Şer’iyye bl., nu: 1343/1, vr. 6/b. 
490  Marmaravî, age., vr. 1/b. 
491  Marmaravî, age., vr. 25/b. 
492  Vassaf, Sefîne, c. IV, s. 161. 
493  Mehmed Sâmî, Esmâr, s. 37. 



 107 

belirtirken, 494  Bursalı Mehmet Tahir, doğum yerinin Prizren olarak 

nakledilmiş olmakla birlikte, sahih bir icazetnâmede Bursalı olarak 

gösterildiğini, ayrıca Karamanlı olduğunun rivayet edildiğini de 

yazmaktadır.495 Bursa’da ilim tahsil ettikten sonra tasavvufa yönelmiştir.496 

İbrahim Ümmî  Sinan’ın tarikat silsilesi, Kasım Çelebi (ö: 947/1540) ve Hacı 

İzzeddin Karamânî (ö:933/1527) vasıtasıyla Ahmed Şemseddîn-i 

Marmaravî’ye ulaşır. 497  İbrahim Ümmî  Sinan, hilafet aldıktan sonra bir 

müddet Manisa ve Uşak havalisinde faaliyette bulunmuş; bilahare İstanbul’a 

gelmiştir. İstanbul’a hangi tarihte geldiği ve burada ne kadar kaldığı belli 

değildir.498 Ancak İstanbul’da Kürkçü Bostan sokağı üzerinde bulunan Ümmî  

Sinan tekkesinin 958/1551 tarihinde kendisi tarafından yaptırıldığı dikkate 

alındığında bu tarihten önce İstanbul’a gelmiş olması muhtemeldir.499 Ümmî 

Sinan, 976/1568 tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir.500 Na’şı, halifesi Nasuh 

Efendi’nin Oklukbayırı’nda yaptırdığı aynı isimle anılan 501  zâviyeye 

defnedilmiştir.502 

                                                 
494  Ayvansarayi, Tercümetü’l-Meşâyîh, vr. 12/b. 
495  Bursalı, Osmanlı Müellifleri, c. I, s. 20. 
496  bk.Harîrizâde, Tibyan, vr. 142/b. 
497  Vicdânî, Tomâr, s. 99. Bazı kaynaklarda İbrahim Ümmî Sinan’ın şeyhi olarak 

yalnızca İzzeddin Karamânî gösterilir. (bk. Ayvansarâyî, age., vr. 12/b; Harîrizâde, 
age., c. II, vr. 142/b; Vassaf, age., c. IV, s. 161) ; Hocazâde Ahmed Hilmi, Seyyid 
Yahya Şirvânî, İstanbul 1319, s. 20; Bandırmalızade, age., s. 35. Şakâik Zeyli ve 
Semeratu’l-Fuad’da Kasım Çelebi ile İzzedddin Karamanî pîrdaş olarak 
görünmektedir. bk. Atâî, Şakâik Zeyli, s. 63; Sarı Abdullah Efendi, Semeratu’l-
Fuad, s. 142. Yiğitbaşı’nın vefatını müteakip önce İzzeddin Karamânî, sonra da 
Kasım Çelebi şeyh olmuşlardır. Öyle anlaşılıyor ki, Ümmi Sinan, önce İzzedin 
Karamânî’ye mürid olmuş; onun vefatından sonra da yerine geçen Kasım Çelebi’ye 
intisap etmiştir. Benzer bir değerlendirme ile ilgili bk. Öngören, Osmanlılar’da 
Tasavvuf, s. 95. 

498  Vassaf, age., c. IV, s. 166. 
499  bk. M. Baha Tanman, “Ümmi Sinan Tekkesi”, DBİA, İstanbul 1994, c. VII, s. 338 
500  Harîrizâde, Tibyan, 143/b; Vassaf, Sefîne, c. IV, s. 162. 

501  Ümmî Sinan’ın kabrini bulunduğu tekke de Ümmi Sinan Tekkesi adını 
taşımaktadır. Ancak bu tekke, XVI. Yüzyılın ortalarında Ümmi Sinan’ın 
halifelerinden Nasuh Efendi tarafından kurulmuştur. bk. Tanman, “Ümmi Sinan 
Tekkesi”, DBİA, c. VII, s. 336. 

502  Vassaf, age., c. IV, s. 167. 
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Ümmî  Sinan, âlim bir kişi olduğu halde ‘Ümmî ’ lakabını, gördüğü 

bir rüya üzerine 503  veya Hz. Muhammed’in Ümmî  bir peygamber olarak 

övülmesi dolayısıyla teberruken tercih etmiştir.504 Ümmî  Sinan’ın Risâle-i 

Şerîfe-i İstanbûlî Ümmî Sinan isminde mensur bir eseri ile ilâhîlerini muhtevî 

Dîvançe’si vardır. 505  Ümmî  Sinan’ın hece ile şiirleri Yunus tarzının bir 

devamı olarak görülmüştür. 506  İlâhîlerinden bazıları çeşitli antolojilerde 

yayımlanmıştır.507  

 4.2.1. Dîvançe: 

4.2.1.1. Genel Bilgiler ve Muhtevâ: 

Ümmî Sinan’ın ilâhîlerini derlediği Dîvançe’sinin kütüphanelerimizde 

ve özel şahısların elinde pek az nüshası bulunmaktadır.508 Dîvançe, Şevket 

Gürel tarafından yayımlanmıştır. 509  Şevket Gürel, Ümmî  Sinan’ın 

ahfadından bugün hayatta olan kişilerin elinde bulunan Ahmed Orhan 

(öl.12401825) ve Halil Rüşdü Tekirdağzâde (öl. 1296/1879) nüshaları ile 

Beyazıt Kütüphanesi nüshalarından faydalanarak eseri hazırladığını ifade 

etmektedir. Beyazıt Kütüphanesi nüshasının demirbaş numarasını vermediği 

için Kütüphanede yaptığımız araştırmada söz konusu nüshaya rastlayamadık. 

Bayezit Kütüphanesinde Ümmî  Sinan adına kayıtlı görebildiğimiz nüshalar 

Elmalılı Ümmî  Sinan’a aittir. Ailenin elinde olduğu söylenen nüshalara 

ulaşmamız ise mümkün olmamıştır. 

                                                 
503  Vassaf, age., c. III, s. 162. 
504  Haririzâde, Tibyan, c. II, vr. 143/a. 
505  Bursalı, Osmanlı Müellifleri, c. I, s. 21. 
506  bk. Fuad Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Ankara 1991, s. 345. 

Dipnot:12; Nihad Sâmi Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi (I-II), Milli Eğitim 
Basımevi, İstanbul 1983, c. I, s. 625. 

507  bk. Vasfi Mahir Kocatürk, Tekke Şiiri Antolojisi, s. 109; Abdullah Uçman,”Ümmi 
Sinan”, Büyük Türk Klasikleri (I-XII), c. IV, ss 320-322; Asım Bezirci, Türk Halk 
Şiiri (Tarihçesi, kaynakları, şairleri ve seçme şiirleri) (I-II), Say Yay., İstanbul 
1993, c. I, ss. 131-133. 

508  Bu nüshalardan biri, İÜ Nadir Eserler Ktp., Ty. 9774 numarada kayıtlı 
görünmektedir. İÜ Nadir Eserler Kütüphanesi 17 Ağustos 1999 tarihinden beri 
kapalı olduğu için adı geçen nüshayı inceleme imkânımız olmamıştır. 

509  Şevket Gürel, Ümmi Sinan Dîvânı, Bayrak Matb., İstanbul 2001. 
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Şevket Gürel tarafından hazırlanan Ümmî  Sinan’ın Dîvançe’sinde 

çoğu hece vezniyle yazılmış 128 ilâhî bulunmaktadır. 

 

4.3. Vâhib Ümmî (ö. 1004/1596) 

Vehhab Ümmî , Abdülvehhab Ümmî gibi isimlerle de anılan Vâhib 

Ümmî, Elmalı’lıdır. Ne zaman doğduğu bilinmemektedir. Yiğitbaşı Ahmed 

Şemseddin’in halifelerindendir.510 Bazı eserlerde Abdülvehhab ile Yiğitbaşı 

arasında Tâlib Ümmî (öl.?) 511 ’nin bulunduğunu belirtmektedir. 512  Oysa ki 

Vâhib Ümmî , Divân’ında Yiğitbaşı’nın mürîdi olduğunu muhtelif yerlerde 

belirtmektedir: 

Mürşidüm Aómed yüzinden bulmuşam maúãûdumı 
Görmezidüm vechini ãadrumda îmân olmasa513 
 
Aldı elüm girdi yola óasbeten li’llâh içün 
Mürşidüm Aómed benüm her óâlüme óaldâş idi514 

Diğer taraftan Niyazi Mısrî (öl.1105/1694)’nin şeyhi Elmalılı Ümmî 

Sinan (öl.1067/1657) silsilesini verirken kendisinin Eroğlu Nûrî’den, onun 

Vâhib Ümmî’den, Vâhib Ümmî’nin de Yiğitbaşı Ahmed Şemseddin’den 

tarikat aldığını belirtmiştir. 515  Belgradlı Münîrî de Silsilenâme’sinde 

Belgrad’da Muslihuddin Dede (1012/1104) 516   isminde bir halifesinden 

bahsetmekte ve onun Menâkıb’ında Vâhib Ümmî hakkında çok şey anlattığını 

                                                 
510  Müstakimzâde, Mecelletü’n-�isâb, 433/b; Ayvansarayî, Tercemetü’l-Meşâyîh, vr. 

47/b; Münîrî, Silsiletü’l-Mukarebîn, vr. 105/b-106/a; Vassaf, Sefîne, c. IV, s. 158. 

511  Talip Ümmî hakkında adı geçen eserlerde hiçbir biyografik bilgi bulunmamaktadır. 
Mecelletü’n-�isab’da sadece isim ve lakab olarak zikredilmiştir. bk. 
Müstakimzâde, age., vr. 299/b. 

512  Vassaf, age., c. IV, s. 158; Mehmed Şükrî, Silsilenâme, s. 42; Vicdânî, Tomâr, s. 
111. 

513  Ali Torun, Vâhib Ümmî Dîvânı (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Gazi Ünv. 
SBE, Ankara 1987, s. 143 [Vâhib Ümmî, Dîvân]. 

514  Vâhib Ümmî, age., s. 492 
515  Azmi Bilgin, Ümmî Sinan Dîvânı (İnceleme-Metin), Milli eğitim Bakanlığı Yay., 

İstanbul 2000, s. XIII; Mustafa Tatçı-Cemal Kurnaz, Ümmî Sinân Hayatı ve 
Şiirleri, Akçağ Yay., (2. bs.), Ankara 1998, s. 16. 

516  Belgradlı Muslihuddin Dede hakkında bilgimiz bulunmamaktadır. Sadece 
Münîrî’nin Silsilenâmesi’nde onun 1012/1604 tarihinde vefat ettiği 
belirtilmektedir. Münîri, Silsiletü’l-Mukarrebîn, vr. 105/b. 
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belirtmektedir. 517  Ancak adı geçen şahsın menâkıbnâmesine kütüphane 

araştırmalarımız sırasında ulaşabilmiş değiliz. 

Pek çok halife yetiştiren Vâhib Ümmî,  1004 yılının Şâbân ayında 

(Nisan-1596) vefat etmiştir. Şeyhinin vefat tarihi (910/1505) ile kendi vefat 

tarihi dikkate alındığında epeyce uzun bir ömür sürdüğü anlaşılmaktadır.518 

Dîvân’ında da yaşının ilerlediğinden 519  bahsetmekte ve “ah kocalık vah 

kocalık” diyerek yaşlılıktan kaynaklanan rahatsızlıklarından serzenişte 

bulunmakta, cuma namazına gidemediğinden şikayet etmektedir.520 

Vâhib Ümmî ’nin aruz ve hece vezniyle Yunus Emre tesirinde yazdığı 

şiirlerinden oluşan Dîvân’ı bulunmaktadır. 

 4.3.1. Dîvân: 

4.3.1.1. Genel Bilgiler ve Muhtevâ: 

Vâhib Ümmî’nin Dîvân’ı üzerinde Abdullah Ekiz’in hususi 

kütüphanesindeki nüshaya dayanarak Ali Torun tarafından yüksek lisans tezi 

hazırlanmıştır. Dîvân’da, 350’den fazla gazel, 25 civarında kasîde, 12 

murabba, 3 terbi’ ve 90’a yakın da hece ölçüsüyle olmak üzere toplam 485 

adet şiir bulunmaktadır. Dîvân’daki bazı şiirler muhtelif kitap ve 

antolojilerde yayımlanmıştır.521 

 

4.4. Memicân Mehmed Efendi (ö. 1008/1599) 

Asıl adı Mehmed b. İlyas olan Memicân Efendi’nin doğum yeri 

Saruhan (Manisa)’dır. Ne zaman doğduğu bilinmemektedir. Atâî, kimden 

hilafet aldığını isim olarak belirtmez; sadece bazı meşayihten tevbe ve inabet 

                                                 
517  Münîri, age., vr. 105/b. 
518  Vassaf, Sefîne, c. IV, s. 158. 
519  Vâhib Ümmî, Dîvân, s. 300. 
520  Vâhib Ümmî, age., s. 518; ayrıca bk. Ekiz, Dünden Bugüne Elmalı, s. 148. 

 
521  Kocatürk, Tekke Şiiri Antolojisi, s. 202; Abdurrahman Güzel, Dînî Tasavvufî Türk 

Edebiyatı, s. 359. 
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alıp tarikatını tamamladıktan sonra irşad makamına geçtiğini söylemekle 

yetinir.522 Müstakimzâde, onun İbrahim Ümmî  Sinan’dan tarikat aldığını523 

Mehmet Tahir ise, Hüsameddin Uşşaki’den hilafet aldığını nakleder. 524 

Ancak Metâlibü’s-Sülûk isimli eserinde Hüsameddin Uşşakî’nin halifesi 

olarak Bursa’ya görevlendirildiği525 daha sonra Manisa’ya gittiği526 yazılıdır. 

Anlaşılan o ki Memicân, önce  Ümmî Sinan’a onun vefatını müteakip de 

Hüsameddin Uşşâkî’ye intisap etmiştir. 527  Memicân, 1008/1599 tarihinde 

İstanbul’da vefat etmiştir.528 

Memicân Efendi’nin Lübbü’l-Usûl fî Ma‘rifeti Tarîkati’l-Vusûl ve III. 

Murad’a sunduğu Arapça Metâlibü’s-Sülûk fî Beyâni Tarîki’l-mulûk isimli 

mensur eserleri ile İlahîlerini topladığı Dîvân-ı İlâhiyyât’ı ve Sultan III. 

Murad’ın medhine dair yazmış olduğu  şiirlerini şerhetmiş olduğu Uknûmu’l-

Hikem fî Ma‘rifeti Sırri’l-Kıdem529 isimli bir eseri bulunmaktadır. 

 4.4.1 Dîvân-ı İlâhiyyât530: 

4.4.1.1. Genel Bilgiler ve Muhtevâ: 

                                                 
522  Atâî, Şakâik Zeyli, s. 467. 
523  Müstakimzâde, Mecelletü’n-�isâb, vr. 408/a. 
524  Bursalı, Osmanlı Müellifleri, c. I, s. 161. 

525  Mehmed b. İlyas (Memicân), Metâlibü’s-Sülûk fî Beyâni Tarîki’l-Mulûk, 
Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud Efendi bl., nu: 3145, vr. 18/b. 

526  Mehmed b. İlyas, age.,  vr. 19/a. 
527  Mahmud Erol Kılıç, “Manisalı Şeyh Memicân-ı Saruhânî (v. 1008/1600) ve 

Eserlerinde Mevlânâ’dan Tesirler”, Birinci Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî ve 
Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri (19-21 Aralık 2001-Manisa), Manisa 2002, 
s. 209. 

528  Atâî, age., s. 467; Müstakimzâde, age., 408/a; Bursalı, age., c. I, s. 161. 

 
529  Adı geçen şerh, Osmanlı Müellifleri’nde Memicân’ın halifelerinden Mehmed el-

Kâdî-i Çorûmî’ye ait gösterilmiştir (bk. Bursalı, age., c. I, s. 161). M. Erol Kılıç, 
Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih, 2559 numarada kayıtlı olan bu eserin aslında 
Memicân’a ait olduğunu ve Mehmed el-Kâdî-i Çorûmî’nin eseri imlâ eden kişi 
olduğunu tespit etmiştir. bk. Kılıç, “Manisalı Şeyh Memicân-ı Saruhânî (v. 
1008/1600) ve Eserlerinde Mevlânâ’dan Tesirler”, s. 211. 

530  Nuran Altuner, Memicân’ın ilâhîlerini, Câhidî Ahmed Efendi ve Ömer Karîbî’nin 
Dîvanları ile birlikte  yayına hazırlamakta olduğunu belirtmektedir. bk. Nuran 
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Memicân’ın ilâhîleri, Süleymaniye Kütüphanesi H. Hüsnü Paşa 

bölümü, 796 numarada (2b-21a) kayıtlıdır. Dîvançe’de çoğu hece vezniyle 

yazılmış 53 adet ilâhî bulunmaktadır. İlâhîlerinde Memi ve Memicân 

mahlaslarını kullanmıştır. Memicân’ın bazı şiirleri, müridlerinden Subhî 

Abdullah Efendi (öl. 1032/1623) tarafından şerh edilmiştir.531  

başı: 

Úapuña geldüm àarîbem umarum senden vefâ 

Meróabâ iy ‛âşıúân-ı yâ Muóammed Muãùafâ 
Óamdü li’llâh cümle ‘âlem buldılar sende 

vefâ 

Meróabâ iy ‛âşıúân-ı pür uãûl-i Muãùafâ532 

Sonu: 

Yaratduñ cümle ‛âlemi ‘âãî içün yapdun ùamû 
Õikr-i ãâfi oldı Memi el-óamdü li’llâh ya 

Mevlâ533 

4.5. Seyyid Seyfullah (ö. 1010/1601) 

Asıl adı Seyfullah Kasım’dır. Bağdat’tan İstanbul’a gelen Seyyid 

Nizamettin (öl.957/1550) 534  isminde bir dervişin oğludur. İstanbul’da 

doğmuştur. Ne zaman doğduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte, 957/1550 

tarihinde vefat eden babasının onu bizzat Ümmî  Sinan’a teslim ettiği dikkate 

alındığında bu tarihten 10-15 yıl önce doğmuş olması lazımdır. 535  Ümmî  

Sinan’ın yanında tarikatını tamamlayarak hilafet almıştır. Seyyid Seyfullah, 

Şeyhi Ümmî  Sinan’dan itibaren Hz Ali’ye kadar silsilesini Mi‘râcü’l-

Mü’minîn isimli eserinde kaydetmiştir. 536  Seyyid Seyfullah, isminin 

başındaki Seyyid kelimesinden de anlaşılacağı gibi Hz. Muhammed’in 

                                                                                                                                          
Altuner, “Câhidî Ahmed Efendi (ö. 1070/4659)” Tasavvuf İlmî ve Akademik 
Araştırma Dergisi, Ankara (Mayıs) 2001, Yıl:2, Sayı: 6, s. 175. 

531  bk. Atatürk Kitaplığı, Osman Nuri Ergin Yazmaları, 822/1. 
532  Mehmed b. İlyas, Dîvân-ı İlâhiyyât, Süleymaniye Ktp., Hasan Hüsnü Paşa bl. nu: 

796, vr. 2/b. 
533  Mehmed b. İlyas, age., vr. 21/a. 
534  Seyyid Nizam ile ilgili bk. Çalışmamız, s. 52. 
535  bk. Vassaf, Sefîne, c. IV, s. 170. 
536  bk. Seyyid Seyfullah, Mi‘râcü’l-Mü’minîn, s. 18. 
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soyundan gelmektedir. Nesebini gösteren silsilenâmesinde, Hz. Ali’ye kadar 

dedelerinin isimlerini saymaktadır.537 Seyyid Seyfullah, 1010/1601 tarihinde 

İstanbul’da vefat etmiştir.538 Vefatına ilişkin pek çok tarih söylenmiştir. Şeyh 

Emir Efendi’nin(öl.?) tarih beyti şöyledir: 

Vâãıl-ı Óaú olınca óâtif didî târîòini 
Hey Seyfullâh Efendi úutb-ı dîn gitti el-

vedâ‘ 539 

Seyyid Seyfullah, Tekke edebiyatının, bilhassa ilâhî olarak okunan 

şiirleriyle, günümüze kadar şöhreti devam eden meşhur temsilcilerinden biri 

olarak kabul edilmektedir. 540  Caferî mezhebine mensup olan Seyyid 

Seyfullah’ın şiirlerinde Ehlibeyt sevgisi geniş bir yer tutar. Şiirleri, Alevî-

Bektâşî ve Hamzavî-Melâmî edebiyatlarına dâhil edilmemekle birlikte 

Ehlibeyte bağlılığı sebebiyle bu zümreler tarafından da benimsenmiştir. 541 

Şiirlerinde, Seyfi, Seyyid Seyfi, Seyyid Seyfullah, Seyyid Nizamoğlu, 

Nizamoğlu Seyfullah, Nizamoğlu, Nizamîoğlu ve Şeyh Nizamoğlu 

mahlaslarını kullanmıştır.  

Seyyid Seyfullah’ın mensur ve manzûm eserleri bulunmaktadır.  

Mensur eserleri: Tâc-nâme ve Miftâh-ı Vahdet-i Vücûd 542 

Manzûm eserleri: Dîvân, Mi‘râcu’l-Mü’minîn, Câmi‘u’l-Me‘ârîf, 

Şeref-i Siyâdet, Ma‘denu’l-Me‘ârîf, Seyr-i Sülûk, Esrâru’l-‘Ârifîn.543 

                                                 
537  bk. Seyyid Seyfullah, age., s. 18. 
538  Vassaf, age., c. IV, s. 171. 
539  Seyyid Seyfullah, Külliyât, Topkapı Müzesi Ktp., M. Reşat Yazmaları nu: 213, s. 

238. 
540  Amil Çelebioğlu, Kanuni Sultan Süleyman Devri Türk Edebiyatı, MEB. Yay. 

İstanbul 1994, s. 26; Günümüzde okunan bazı ilâhîleri için bk. Mustafa Necati 
Bursalı, Gönül Pınarı, İlâhiler, Kasîdeler, �a’t-ı Şerîfler, Mevlid-i Şerîf ve Mehter 
Marşları, Çelik Yayınevi, İstanbul 1982, s. 197-207; Karataş, Dergâh İlâhîler 
Kasîdeler, s. 100. 

541 Abdülbâki Gölpınarlı, “Seyyid Seyfullah (Nizamoğlu)”, Türk Dili Türk Halk 
Edebiyatı Özel Sayısı, Ankara (Aralık) 1968, Sayı: 207, s. 411; Son zamanlarda 
yayımlanan bir antolojide Nizamoğlu’nun Alevî-Bektâşî şairleri arasında 
değerlendirildiği görülmektedir. bk. İsmail Özmen, Alevî Bektâşî Şiirleri Antolojisi 
(I-V), Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1998, c. II, s. 469. 
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 4.5.1. Dîvân  

4.5.1.1. Genel Bilgiler ve Muhtevâ: 

Seyyid Seyfullah’ın Dîvân’ı, Mi‘râcu’l-Mü’minîn, Câmi‘u’l-Me‘ârîf, 

Şeref-i Siyâdet, Ma‘denu’l-Me‘ârîf ve Esrâru’l-‘Ârifîn ile birlikte külliyat 

olarak eski harflerle iki defa, 544  yeni harflerle de bir defa basılmıştır. 545 

Dîvân’ının yanı sıra meşhur ilâhîlerden bazıları çeşitli antolojilerde 

yayımlanmıştır. 546  İncelememizde külliyatın eski harflerle olan birinci 

baskısını esas aldık. Dîvân, külliyatın 86-190 sayfaları arasında 

bulunmaktadır.  

Nizamolu’nun Dîvân’ı, Duvazdeh İmam547 (on iki imam)’a medhiye ile 

başlamaktadır.548 İlk yirmi beş manzûme tamamen Ehlibeyt sevgisi ve on iki 

imam’a hürmet ile alâkalıdır. Dîvân’da iki yüz civarında gazel, 3 murabba, 3 

                                                                                                                                          
542  Eserle ilgili bk. İsmail Erdoğan, “Seyyid Seyfulah Kasım Efendi (ö. 1010/1601) ve 

Miftâh-ı Vahdet-i Vücût adlı Risâlesi”, Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma 
Dergisi, (Ocak-Haziran ,2002), Sayı: 8, s. 47-61. 

543 Seyyid Seyfullah’ın hayatı ve eserleri konusunda bir değerlendirme için bk. Necdet 
Tosun, “Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hayatı ve Eserleri”, İlâm Araştırma Dergisi, 
İstanbul (Ocak-Haziran) 1997, c. II, Sayı: 1, ss. 153-164.  

544  Birinci baskısı, İstanbul’da 1288/1871 yılında Yahya Efendi Matbaasında; ikinci 
baskısı da 1329/1908 yılında Ahmed Kâmil Efendi Matbaasında basılmıştır. 

545  Mehmet Yaman-Adil Ali Atalay, Seyyid �izamoğlu Hayatı  Eserleri ve Dîvânı, Can 
Yay., İstanbul 1976. 

546  Kocatürk, Tekke Şiiri Antolojisi, s. 233; Abdülbâki Gölpınarlı, Türk Tasavvuf Şiiri 
Antolojisi, Milliyet Yay., İstanbul 1972, s.78; Abdullah Uçman, “Seyyid 
Nizamoğlu”, Büyük Türk Klasikleri, c. IV, ss. 331-335; Asım Bezirci, Türk Halk 
Şiiri, Tarihçesi Kaynakları, Şairleri ve Seçme Şiirleri (I-II), Say Yay., İstanbul 
1993, c. I, ss. 155-158; İsmail Özmen, age., c. II, s. 469. 

 

 
547  Duvazdeh İmam: On iki imamı ifade eden Farsça bir terkiptir. Alevî-Bektâşî ve 

Şiî literatürde Hz. Muhammed’den sonra Hz. Ali, Hz. Hasan ve Hüseyin, Hz. 
Hüseyin’in oğlu ve onun sekiz torunu, on iki imam olarak kabul edilir. bk. 
Abdülbâki Gölpınarlı, “Duvazdeh İmam”, Türk Ansiklopedisi, Ankara 1966, c. 
XIV, s. 225. 

548  Türk edebiyatında on iki imamı öven medhiyyelere duvazdeh, kısaca duvaz denir.  
“Duvaz”lar, cem âyinleri başta olmak üzere bazı özel merasimlerde okunmuştur. 
Duvazdehler ile ilgili bk. F. Ahsen Turan, Filiz Kılıç, “Türk Edebiyatında 
Duvazdehler”, Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Baktaş Velî Araştırma 
Merkezi I. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Sempozyumu Bildirileri (22-24 Ekim, 
1998), Ankara 1999, s. 357-367. 
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müseddes, 8 terci, 1 terkib, 2 mesnevî, 5 kıta ve 17 müfred bulunmaktadır. 

Ayrıca 52 adet de hece vezniyle yazılmış ilâhîsi vardır.549 

 4.5.2. Mi‘râcü’l-Mü’minîn 

4.5.2.1. Genel Bilgiler ve Muhtevâ: 

Mi‘râcü’l-Mü’minîn, adından da anlaşılacağı gibi, mü’minlerin miracı 

kabul edilen namaz konusunu, şeriat, tarikat ve hakikat merkezli, zâhirî ve 

bâtınî yönleriyle anlatan nasihat amaçlı bir kitaptır. Eser, 164 beyit olup, 

külliyatın 4-17. sayfaları arasında bulunmaktadır. Seyyid Seyfullah bu küçük 

eserinde, abdesten başlayarak, nafileler dâhil bir günlük namaz ibadetini, 

fazileti, vakitleri ve erkânı ile birlikte bâtınî bir yorumla anlatılmaktadır. 

Risâlede, mürşidin gerekliliği, riyazet ve erbaînin önemine de dikkat 

çekilmektedir. Kitabın ana konusu namaz olmakla beraber, iki adet münacât, 

kahvehanelerin kötülüklerini anlatan sosyal içerikli 72 beyitlik bir mesnevî, 

değişik konularda yazılmış terci ve kasîdeler bulunmaktadır. Miracu’l-

Mü’minin’in sonuna ilave edilmiş550 bir de silsilenâme bulunmaktadır.  

 

 4.5.3. Câmi‛u’l-Me‘ârîf 

4.5.3.1. Genel Bilgiler ve Muhtevâ: 

Tasavvuf geleneğindeki mürid-mürşid ilişkileri ve tasavvufî eğitim 

yönteminden bahseden 373 beyitlik bir eserdir. Külliyatın 20-34. sayfaları 

arasında bulunmaktadır. Eserin ilk üç sayfasında on adet gazel, bir kıt’a ve 

beyitler bulunmaktadır. Allah’ın varlığı ve birliğinden bahseden bu 

manzûmelerden sonra, Esma-i Hüsnâ, dört kitap, peygamberler, çehar yâr-ı 

güzîn, Ehlibeyt, on iki imam, dört mezhep imamını  içeren 57 beyitlik uzun 

bir münacât yer almaktadır. “Der Beyân-ı Evsâf-ı Mürşid-i Kâmilîn” 551 

başlığı altında şeyh olan kimsede bulunması gereken yirmi vasıf sayılmıştır. 

                                                 
549  Gölpınarlı, agm., s.407. 
550  bk. Seyyid Seyfullah, Mi‘râcu’l-Mü’minîn, s. 17. 
551  Seyyid Seyfullah, Câmi‛u’l-Me‘ârîf, s. 25. 
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Yirmi nitelik şunlardır: Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat üzere itikâd, İlm-i bâtın, 

Kâmil akıl, Sehâvet, Şecâat, Şehveti olmamak (hatun taifesinden sakınmak), 

Dünyaya iltifat etmemek, Müride şefkat, Hilm, Dervişleri afv etmek, Güzel 

Ahlâk, Mürîdin ihtiyacı için duacı olmak, Kerem, Tevekkül, Teslîm, Rıza, 

Vakar, Sükûnet, Sabit kadem ve Heybet. 

“Der Beyân-ı Adâb-ı Mürşidîni’s-Sâdıkîn”552 başlığı altında da mürid 

olmak isteyen kimsede bulunması gereken yirmi özellik zikredilmiştir. Mürid 

olmanın yirmi şartı da şunlardır: Tevbe ve telkin, Zühd ve takva, Mücerred 

olmak (ehl-i iyalden tecrid olmak), Bid’at ehl-i  olmamak, Takvâ ehli olmak, 

Sabır, Cehd, Bahadırlık (nefs ve şeytâna karşı), Cimri olmamak, Sehâvet, 

İftiradan sakınmak, Bâtın ilmini bilmek, Niyaz ehli olmak, Gönülde ağyâra 

yer bırakmamak, Melâmet, Şeyhe münkir olmamak, Edep, Tekebbürden 

sakınmak, Şeyhin murakabe ettiğini bilmek, Tefvîz (Her şeyi Allah’tan 

beklemek). 

Eserin son kısmında ise etvâr-ı seb‘a yer almaktadır.553 

 4.5.4. Şeref-i Siyâdet 

4.5.4.1. Genel Bilgiler ve Muhtevâ: 

Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hasan’ın soyundan gelenlere verilen 

seyyidlik rütbesinin üstünlüğünden bahseden manzûmeleridir. Toplam 179 

beyittir. Külliyatın 36-45 sayfaları arasında yer almaktadır. Şeref-i 

Siyâdet’de Hz. Muhammed’in soyundan gelenlerin (Âl-i Muhammed) 

üstünlüğü, hususiyetleri, Ehlibeyti sevmenin gerekliliği, buğz edenlerin 

durumu, Allah Resûlü ve evladının, Hz. Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali’nin, 

on iki imamın uğradığı zulümler anlatılmıştır. Evlad-ı Resûlü önemsemeyen 

zamane şeyhlerinin yanlış tutumları eleştirilmiştir. Genelde mesnevî nazım 

biçimindeki bu manzûmeler arasında muhammes, murabba’, rubaî ve 

müfredler de bulunmaktadır. 

                                                 
552  Seyyid Seyfullah, age., s. 26. 
553  Osmanlı Müellifleri’nde Evâr-ı Seb‘a ayrı bir eser olarak kaydedilmiştir. bk. 

Bursalı, Osmanlı Müellifleri, c. I, s. 81.  
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 4.5.5. Ma‘denü’l-Me‘ârîf 

4.5.5.1. Genel Bilgiler ve Muhtevâ: 

Ma‘denü’l-Me‘ârîf, bazı ayet ve hadislerin tasavvufî şerhlerini ihtiva 

eden 690 beyitlik bir eserdir. Seyyid Nizamoğlu’nun bu risâlesinde 

diğerlerinden farklı olarak sebeb-i te’lif kısmı bulunmaktadır. Nizamoğlu 

“Sebeb-i Te’lîf-i Kitâb Bâ Sevâb” başlığını taşıyan bu kısımda eserini, şeyhi 

Ümmî  Sinan’ın himmetine mazhar olmak için ona hediye olarak yazdığını 

belirtmektedir.554 Eser, külliyatının 44-75 sayfaları arasında bulunmaktadır. 

Ma‘denü’l- Me‘ârîf, Allah’a hamd ve senadan sonra “Küntü kenzen...” 555 

diye başlayan meşhur kudsî hadisi ve “ve mâ halaktü’l-cinne ve’l-inse illa li 

ya’budûn” 556  ayetini açıklayan manzûmelerle başlamaktadır. Bundan sonra 

Hz. Muhammed, Ehlibeyt ve çehâr-yâr’ı medheden manzûmeler 

bulunmaktadır. Sebeb-i te’lifden sonra mürşidi Şeyh İbrahim Ümmî  Sinan’ın 

medhedildiği manzûmeler yer almaktadır. Eserin önemli bir bölümünü de 

çeşitli konularda otuz kadar ayet ve on iki hadisin tasavvufî yorumları 

oluşturmaktadır. 

 4.5.6. Esrâru’l-‘Ârifîn  

4.5.6.1. Genel Bilgiler ve Muhtevâ: 

 Ârif kişilerin gizli hâllerinden bahseden bu risâle külliyatın 76-85 

sayfaları arasında bulunmaktadır.  “Şi‘r-i Münâsib-i Hâl”, “Şi‘r-i Gûyende”, 

Mesnevî-i Guyende”, “Fasl-ı Gûyende” gibi başlıklar verdiği şiirlerinde, Aşk 

ehlinin sırları ve manevî halleri, vahdet-i vücûd, insanın manevî tekâmülü ve 

“ene’l-hak”a dair konular âşıkane bir üslûpla işlenmiştir.  

 

                                                 
554  Seyyid Seyfullah, Ma‘denü’l-Me‘ârîf, s. 47. 
555  Aclûnî, Keşfu’l-hafâ’, c. II, s. 132. 
556  Zariyat Suresi, 51/56. 
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5. ŞEMSİYYE KOLU ŞAİRLERİ 

5.1. Şemseddin Sivâsî (ö. 1006/1597) 

Halvetiyye tarikatının Şemsiyye kolunun kurucusu olarak kabul edilen 

Şemseddin Sivâsî’nin tam adı, Şemseddin Ahmed bin Ebi’l-Berekât 

Muhammed bin Arif Hasan ez-Zîlî (sonra Sivâsî)’dir. 557  926/1520 yılında 

Zile’de dünyaya gelmiştir.558 Tahsil hayatına Zile’de başlamış, Tokat’ta ve 

İstanbul’da devam ettirmiştir.559 

Şemseddin Sivâsî’nin Halvetiyye tarikatıyla tanışması henüz çocuk 

yaşlardayken gerçekleşmiştir. Daha yedi yaşındayken bir Halvetî mensubu 

olan babası tarafından duasını almak maksadıyla Amasya’da bulunan, Habîb-

i Karamânî’nin halifelerinden Şeyh Halebî Hızır Efendi’nin (ö: ?) yanına 

götürülmüştür. 560  Medrese tahsilini İstanbul’da tamamlayıp memleketine 

döndükten sonra, Amasya’da irşad görevini sürdüren Halebî Hızır Efendi’nin 

halifelerinden Şeyh Muslihuddin Efendi (öl. ?)’ye intisap etmiştir. 561 

Muslihuddin Efendi’nin vefatıyla birlikte henüz tasavvufî eğitimini 

tamamlamamış olan Şemseddin Ahmed, bir takım manevî sıkıntılara müptela 

olur ve bu sıkıntılarından kendisini kurtaracak bir şeyh aramaya başlar. Bir 

müddet sonra Abdülmecid Şirvânî (ö:972/1565)’nin Tokat’a geldiğini haber 

alır ve bir işaret üzerine ona intisap eder.562  

Şemseddin Sivâsî’nin silsilesi iki koldan Yahya Şirvânî’ye ulaşmış 

olmaktadır. Birinci kol, Muslihuddin Efendi (ö:), Halebî Hızır Efendi (ö:) ve 

Habîb-i Karamânî vasıtasıyla; ikinci kol, Abdülmecid Şirvânî563, Şah Kubad 

                                                 
557  Harîrîzâde, Tibyân, c. II, s. 209/b. 
558  Nazmî, Hediyyetü’l-İhvan (hzl. Osman Türer, yayımlanmamış doktora tezi), AÜİF, 

Ankara 1982, s. 60. 
559  Harirîzâde, age., c. II, s. 210/b;Vassaf, Sefîne, c. III, s. 347. 
560  Receb Sivâsî, �ecmü’l-Hüdâ fî Menâkıbı’ş-Şeyh Şemsi’d-dîn Ebi’s-Senâ (çev. 

Hüseyin Şemsi Güneren)[ �ecmü’l-Hüdâ], Seçil Ofset, İstanbul 2000, s. 9; Vassaf, 
age., c. III, s. 347. 

561  Receb Sivâsî, �ecmü’l-Hüdâ, s. 15. 
562  Receb Sivâsî, age., s. 21; Nazmî, Hediyye, s. 58; Vassaf, Sefîne, c. III, s. 347. 
563  Şemseddin Sivâsi, İbretnümâ isimli eserinde Abdülmecid Şirvânî’ye nasıl intisap 

ettiğini anlatır. Sivâsî’nin verdiği bilgiye göre Şeyh Abülmecid, Anadolu’ya 963 
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eş-Şirvânî (ö:950/1543), Şeyh Muhyiddin Muhammed Rukıyye (ö:902/1497) 

ve Pîr Ziyaüddin Yusuf Şirvânî (ö:886/1481) vasıtasıyla Yahya Şirvânî’ye 

ulaşır.564  

Memleketinde irşada devam ederken Sivas Valisi Hasan Paşa 

tarafından Sivas’a davet edilen Şemseddin Sivâsî, bu daveti kabul ederek 

Sivas’a gelmiş ve vali tarafından yaptırılan dergâhta irşad faaliyetini 

sürdürmüştür.565 Şemseddin Sivâsî’nin irşad faaliyetlerinin Sivas ve Zile ile 

sınırlı kalmadığı görülmektedir. II. Selim zamanında İstanbul’a gittiğinde 

padişah tarafından kendisine hürmet edilmiştir. III. Murad zamanında da 

İstanbul’da irşad faaliyetinde bulunmuştur. Ayrıca III. Mehmed’le Eğri 

Seferi’ne katılmıştır.566  Şemseddin Sivâsî, çok sayıda halife yetiştirmiştir. 

Receb Sivâsî, Menâkıb’ında onun yirmi bir halifesini kısa hâl tercümeleriyle 

birlikte  zikreder.567 Şemseddin Sivâsî, 1006/1597 senesinde Sivas’ta vefat 

etmiştir.568 

Şemseddin Sivâsî, manzûm ve mensur otuzu aşkın eseri bulunan bir 

Halvetî müellifi ve şairidir. O, her şeyden önce bir mutasavvıf şairdir. 

Yazdığı mesnevîlerin sayısının beşten fazla olması sebebiyle  Şemseddin 

Sivâsî’yi hamse sahibi olarak kabul etmek mümkündür. Hatta, Akkaya’nın da 

                                                                                                                                          
tarihinde gelmiştir. bk. Şemseddin Sivâsî, İbretnümâ, Süleymaniye Ktp., Mihrişah 
Sultan bl., nu: 248, vr. 192/a.  

564  Receb Sivâsî, age., s. 71; Nazmî, age., s. 58; Harirîzâde, Tibyân, c. II, 209b-210a; 
Vassaf, age., c. III, s. 347; Vicdânî, Tomâr, s. 114. Lemezât yazarı, yukarıdaki 
bilgilerden farklı olarak Şemseddin Sivâsî’nin silsilesini Şah Kubad’dan sonra 
Dede Ömer Rûşenî’ye ulaştırır ki bunu ihtiyatla karşılamak gerekir (bk. Hulvî, 
Lemezât, s. 597). Mehmed Şükrî’nin Silsilenâme’sinde de Şah Kubad, bir yerde 
Muhyiddin Muhammed Rukiyye’nin (bk. Silsilenâme, 21), başka bir yerde de Dede 
Ömer Rûşenî’nin (bk., s. 41), halifesi olarak görülür. Rûşenî’nin vefatı, 892/1487, 
Muhammed Rukiyye’nin ise 902/1497’dir. Vefat tarihlerinin yakınlığını dikkate 
alarak, Şah Kubad’ın önce Rûşenî’ye sonra da Muhammed Rukiyye’ye intisap 
etmiş olabileceği ihtimalini düşünebiliriz. 

565  Vassaf, age, c. III, s. 348; Hocazâde, Ziyaret-i Evliya, s. 91. 
566  bk.: Recep Sivâsî, �ecmü’l-Hüdâ, s. 78; Vassaf, Sefîne, c. III, s. 348; İsmail Hakkı 

Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, c. III, TTK Yay., 3. Bs., Ankara 1983, s. 348. 
567  bk. Receb Sivâsî, age., s. 60. 
568  Müstakimzâde, Mecelletü’n-�isâb, 278/a.  
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belirttiği gibi bugüne kadar ele geçmediğini söylediği İrşâdü’l-Avâm569  ve 

Menâsik-i Hac, isimli eserlerinin ilavesiyle onu iki hamse sahibi kabul etmek 

gerekir. 570  Onun şiirlerinde diğer mutasavvıf şairlerinkinde olduğu gibi 

didaktik unsur baskındır. Gölpınarlı, onun aruza ve dile hâkim olmakla 

beraber coşkun bir şair ruhu taşımadığını ileri sürmüştür. 571  Şemsî’nin, 

şiirlerinde Ehl-i Sünnet akidesine özellikle de Ebû Hanife’nin öğretilerine 

karşı duyarlı olduğu görülmektedir.  

Mensur Eserleri: Menâkıb-ı Çehâr-yâr-ı Güzîn (Menâkıbü’l-Hulefâ, 

Riyâzu’l-Hulefâi’r-Râşidîn) Menâzilü’l-Ârifîn, Huccet-i İlâhiyye (Emr-i İlâhî 

ve Hüccet-i İlâhî), �akdü’l-Hâtır, Umdetün fî Lügati’l-Fürs (Umdetü’l-Edîb 

fi’t-Ta‛allümi ve’t-Te’dîb), es-Safâyıh fî Terceti’l-Levâyıh, Şerh-ı 

Gazeliyyât-ı Sultan Murâd-ı Sâlis, Şerh-i Gazel-i Mevlânâ, Kelimât-ı Kümeyl 

b. Ziyâd (Şerh-i Terceme-i Ecvibe ‛Ali bin Ebî Tâlib li-Es’ilet-i Kümeyl b. 

Ziyâd), Dâiretü’l-usûl hallu ma‛âkıdi’l-kavâ‛îd (Arapça), Zübdetü’l-esrâr fî 

şerh-i muhtasari’l-menâr (Arapça). 

Manzûm eserleri: Dîvân, Süleymaniyye, İbretnümâ, Gülşenâbâd, 

Mevlid, Heşt-Bihişt, Mir’âtü’l-Ahlâk, Menâkıb-ı İmâm-ı A’zam, Terceme-i 

Kasîde-i Bür’e, İrşâdü’l-Avâm,  Menâsik-i Hac.572 

 5.1.1. Dîvân 

5.1.1.1. Genel Bilgiler ve Muhtevâ: 

                                                 
569  İrşâdü’l-Avâm, tarafımızdan bulunmuş olup araştırmamızda değerlendirilmeye 

alınmıştır.  
570  bk. Akkaya, Süleymâniyye, s. 133. 
571  Gölpınarlı, “Halvetiyye”, 422-423. 
572  Manzûm ve mensur eserlerinin listesi için bk. Şemseddin Sivâsî, Menâkıb-ı İmâm-ı 

A’zam, İstanbul 1291/1874, s. 162-163; Receb Sivâsî, �ecmü’l-Hüdâ, s. 6; Bursalı, 
Osmanlı Müellifleri, c. I, s. 95;  Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri, c. III, s. 336; 
Gölpınarlı, “Şemsîye”, İA, İstanbul 1979, c. XI, s. 423; Müjgan Üçer, “Şemseddin 
Sivâsî ve Sivas’ın Sosyal, Kültürel Hayatındaki Yeri Üzerine”, Erciyes,  Kayseri, 
(Mart) 1992, Sayı: 171, s. 12-13; Hüseyin Akkaya, Osmanlı Türk Edebiyatında 
Süleyman Peygamber ve Şemseddin Sivâsî’nin Süleymaniyyesi (Süleymâniyye), 
Harvard Üniversitesi Yakındoğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü, Harvard 
1997,.s. 134.  
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Otuza yakın manzûm ve mensur eser sahibi olan Şemseddin Sivâsî’nin 

çoğunluğu gazellerden oluşan bir Dîvân’ı bulunmaktadır. Mürettep bir dîvân 

olmayıp daha ziyade dîvançe mahiyetindedir. Şemseddin Sivâsî’nin Dîvân’ı, 

1984 yılında Recep Toparlı tarafından Sivas’ta yayımlanmıştır. 573  Dört 

nüshadan yararlanılarak edisyon kritiği yapılan Dîvân, transkripsiyon 

işaretleri kullanılmadan sadece Latin harfleriyle bastırılmıştır. Basılı 

Dîvanlar Kataloğu’nda Şemsî Dîvânı’nın eski harflerle 1290/1873 yılında 

İstanbul’da basıldığına dair bir bilgi varsa da 574  bu baskıya ulaşabilmiş 

değiliz.  

Dîvân, murabba nazım şekliyle yazılmış bir Tevhîd ile başlamaktadır. 

Tevhîd’i müteakip gazel biçiminde yazılmış beş adet na‘t bulunmaktadır. 

Recep Toparlı’nın yayımladığı Şemsî Dîvânı’nda, tevhîd ve na‘tlar da dâhil 

toplam 104 gazel, 5 murabba, 2 muhammes, 1 kıt’a ve 8 müfred yer 

almaktadır. Şemsî’ye ait olduğu bilinen ancak matbu dîvânında sadece 

dipnotta yer alan bir gazeli575 daha bulunmaktadır. 

 5.1.2. Süleymâniyye 

5.1.2.1. Genel Bilgiler: 

Süleymaniyye Şemseddin Sivâsî’nin Hz. Süleyman’ın kıssalarını 

anlattığı bir mesnevîsidir. Hüseyin Akkaya tarafından eserin yurt içinde ve 

yurt dışında tespit edilen beş yazma nüshasının karşılaştırılmasıyla 

oluşturulan tenkitli metni yayımlanmıştır.576 Tenkitli metne göre eser 1684 

beyittir. Şemseddin Sivâsî, sebeb-i telif bölümünde eserini, ağabeyi ve hocası 

olan Muharrem Efendi (öl. 1000/1592)577 ile arasında geçen bir muhavereyi 

                                                 
573  Recep Toparlı, Şemseddin Sivâsî Dîvânı, Gurbet Yay., Sivas, 1984 [Şemseddin 

Sivâsî, Dîvân]. 
574  Haluk İpekten-Mustafa İsen, Basılı Dîvanlar Kataloğu, Akçağ Yay., Ankara 1997, 

s. 99. 
575  Toparlı, age., s. 11; Bursalı, age., c. I, s. 96; Hocazâde, Ziyaret-i Evliya, s.92-93; 

Akkaya, age., s.132. 
576  Akkaya, Osmanlı Türk Edebiyatında Süleyman Peygamber ve Şemseddin Sivâsî’nin 

Süleymaniyyesi (Süleymâniyye), [Şemseddin Sivâsi, Süleymaniyye]. 
577  Muharrem Efendi için bk. Bursalı, Osmanlı Müellifleri., c. II, s. 21. 
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naklettikten sonra onun ricası üzerine kaleme aldığını belirtmektedir. 578 

Müellif, hâtime bölümünde mesnevîsini Zile şehrinde yazdığını,579 “Tarih-i 

kitâb” kısmında da 964/1557 yılında tamamladığını belirtmektedir: 

Çün ùokuz yüz altmış u dörde úadem 
Baãdı hicret târîòi iy õü’l-kerem580  

Menâkıb-ı İmâm-ı A’zam isimli eserinde bizzat belirttiğine göre 

Süleymâniyye, müellifin ilk manzûm eseridir.581 

5.1.2.2. Muhtevâsı: 

Süleymaniyye mesnevîsi, Besmele’nin yani her işe Allah adı ile 

başlamanın önemine dair 40 beyitlik bir manzûmeyle başlamaktadır. 

Sırasıyla tevhîd münâcât, na‘t, dört halife’ye övgü ve eserin yazılış 

sebebinden sonra Hz. Süleyman’ın kıssası anlatılmıştır. Süleymaniyye’de, 

Hz. Süleyman’ın tahtının özelliklerinden başlayarak, Belkıs’ın iman etmesi 

Hz. Süleyman’ın vefatına kadar Süleyman (a.s.)’ın kıssası manzûm olarak 

anlatılmıştır.   

Süleyman kıssasının bitimini müteakip zamanın Süleyman’ı Kanunî 

Sultan Süleyman’ı anlatan bir mesnevî ve onu öven bir medhiye 

bulunmaktadır. Eser, hâtime ve târîh ile sona ermektedir. 

 5.1.3. İrşâdü’l-Avâm 

5.1.3.1. Genel Bilgiler: 

Şemsî’nin cahil insanları din ve tasavvuf istismarcılarına karşı 

uyarmak amacıyla kaleme almış olduğu 255 beyitlik küçük bir mesnevîdir. 

İncelediğimiz nüshası Süleymaniye Kütüphanesi, Hafid Efendi bölümü 122 

numarada  kayıtlıdır. 582  Eserde ne zaman yazıldığına dair bir bilgi 

                                                 
578  Şemseddin Sivâsi, Süleymaniyye, s. 212. 
579  Şemseddin Sivâsi, age., s. 320. 
580  Şemseddin Sivâsi, age., s. 321. 
581  Şemseddin Sivâsî, Menâkıb-ı İmâm-ı A’zam, s. 163. 

 
582  İrşadü’l-Avâm’ın bir nüshası da Çorum Hasan Paşa Kütüphanesi, 3156/3 numarada 

kayıtlı olup 8/b-12/b varakları arasındadır. 
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bulunmamaktadır. Ancak Şemseddin Sivâsî, Menâkıb-ı İmâm-ı A’zam isimli 

eserinde İrşâdü’l-Avâm’ın Sultan Süleyman devrinde yazıldığını 

belirtmektedir. 583  İlk manzûm eseri Süleymâniyye’yi 964/1557 tarihinde 

tamamlamış olduğuna göre, İrşâdü’l-Avâm, 964/1557 ile Kanunî Sultan 

Süleyman’ın vefat tarihi olan 974/1566 tarihleri arasında yazılmış olmalıdır.  

Nüsha, 1120/1708 tarihinde istinsah edilmiş olup dokuz varaktır (315b-

324a). Aruzun hezec bahrinin, mefâ‛îlün  mefâ‛îlün  fa'ûlün kalıbıyla 

yazılmıştır. 

İlk beyti: 

Elâ iy pâdişâhlar pâdişâhı  
Úolay eyle saña varmaàa râhı584  

Son beyti: 

Budur Şemsî’yinüñ dâim murâdı 
Erenler meclisinde ola yâdı585  

 

5.1.3.2. Muhtevâsı: 

Nefsin hilelerinden Allah’a sığınan dua beyitleriyle başlayan 

mesnevîde şair, mürşidin gerekliliği ve gerçek mürşidleri tanımanın yollarını 

anlatmaktadır. Şeriatı hafife alan sahte mürşidlerin  hâl ve tavırlarına da 

dikkat çeken şair, bunlara uyanların dinden çıkacağı uyarısında 

bulunmaktadır. 

Mesnevîde ayrıca, mürşid geçinenlerin istismar vasıtalarından biri 

olan nesep konusunda uyarı olmak üzere, Hz. Ali soyundan geldiğini iddia 

eden bir kimse ile zebanîler arasında geçen temsilî konuşma da hikâye 

edilmiştir. Bir de Hz. Ebû Bekir, Ömer ve Osman’a dil uzatan bir kişinin 

hikâyesi anlatılmıştır  

                                                 
583  Şemseddin Sivâsî, Menâkıb-ı İmâm-ı A’zam, s. 163. 
584  Şemseddin Sivâsi, İrşâdü’l-Avâm, Süleymaniye Kütüphanesi, Hafid Efendi bl., nu: 

122, vr. 315/b. 
585  Şemseddin Sivâsi, age., vr. 324/a. 
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 5.1.4. İbretnümâ 

5.1.4.1. Genel Bilgiler: 

Şemseddin Sivâsî’nin Feridüddin Attar’ın İlâhînâme isimli eserinden 

kısaltarak yapmış olduğu çeviri mesnevîsidir. İncelediğimiz nüshası 

Süleymaniye Kütüphanesi Mihrişah Sultan bölümü 248 numarada  1b-195a 

varakları arasında bulunmaktadır.586 Müellif, eserini niçin yazdığını temsilî 

bir anlatımla özetle şöyle hikâye eder: Şemseddin Sivâsî, şeyhi 

Abdülmecid’in vefatından sonra bir gün tefekkür âleminde iken çarşıya çıkar 

ve bir ‘attar’ dükkanının yanına varır. Görür ki attar dükkanı mükemmel bir 

şekilde düzenlenmiştir. Bu kadar özelliğe rağmen geleni gideni olmayan attar 

dükkanı iflasa düşmüştür. Bu durumdan etkilenen müellif dükkanın 

kapısından içeri girer ve dükkanda bulunan kokulardan biraz arkadaşlarına 

takdim eder. Kokuyu alan dost ve yakınları, attar dükkanının içinde bulunan 

insanların istifadesine sunulmasını isterler. Bunun üzerine müellif, attar 

dükkanı istiaresiyle anlattığı Attar’ın İlâhînâme’sini, özetleyerek Türkçe’ye 

çevirmeye karar verir. Eser 983/1575 yılında Sivas’ta yazılmıştır.  

İlk beyti: 

Fe subóâne’l-ilâhi’l-müste‛ân 
Lede’l-aóvâli fî külli’l-evân587 

Son beyti: 

Bizi cem‛ eyle der firdevs-i a‛lâ 
Müyesser eyle faøluñla tecellâ 588 

5.1.4.2. Muhtevâsı: 

İbretnümâ, Şemseddin Sivâsî’nin tercüme eseri olmasına rağmen, 

başında ve sonunda telif olan manzûmeleri de bulunmaktadır. Eser, klâsik 

mesnevî tertibine uygun olarak Tevhîd, münâcât ve na‘t ile başlamaktadır. 

Müteakiben sahabenin ve özellikle dört halife Hz. Hasan ve Hüseyin’in 

                                                 
586  Eserin diğer nüshaları:  Süleymaniye, Ktp., Hasan Hüsnü Paşa bl. nu. 1038; H. 

Mahmud Efendi bl. nu: 3623. 
587  Şemseddin Sivâsî, İbretnümâ, vr. 1/b. 
588  Şemseddin Sivâsî, age., vr. 195/a. 
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övüldüğü manzûmeler ile III Murad (1574-1595) ve devrin veziri Sokullu 

Mehmet Paşa’ya yazılan medhiyyeler bulunmaktadır. Eserin asıl tercüme 

bölümünde ise Attar’ın İlâhînâme’sinden çevrilen 100 hikâye ve bunlara 

bağlı olarak kıssadan hisse ve ibret başlıkları altında öğüt verici tarzda 

manzûmeler yer almaktadır. Tercüme kısmın sonunda Sivâsî’nin bir 

münâcâtı, Attar’ın eserini niçin tercüme ettiğini anlattığı bir bölüm 

bulunmaktadır. İbretnümâ, hâtimeyle sona ermektedir. 

 5.15. Gülşenâbâd 

5.1.5.1. Genel Bilgiler: 

Sivâsî’nin talebelerine tasavvufî eğitim metodunu öğretmek için 

çiçekleri konuşturmak suretiyle yazmış olduğu 557 beyitlik kısa bir 

mesnevîdir. Aruzun hezec bahrinin mefâ‛îlün  mefâ‛îlün  fe‛ûlün kalıbıyla 

yazılmıştır. Gülşenâbâd’ın karşılaştırmalı metni Hasan Aksoy tarafından 

yayımlanmıştır. 589  Eserin müstakil bir sebeb-i telif bölümü olmamakla 

birlikte, hâtime kısmında dervişlere sülûk işini öğrettiğini, mürid ve şeyhin 

âdâbını yazdığını, çiçekleri bahane eylediğini belirtmektedir.590 Mesnevî’nin 

“Fi’t-Târîh ve’t-Tesmiye” başlığını verdiği son iki mısraında eserin adını ve 

telif tarihini vermiştir. Buna göre eserin adı: Gülşenâbâd; yazılış tarihi de 

986/1578’dir: 

Diledüm ki diyem târîò-ile ad 
Didi óâtif dilümde Gül-şen-âbâd 
 

Óisâb eyle bu åânî mıãra‛aynı 

Ùoúuzın ùaró idüp bul anda ‛aynı591 
 

5.1.5.2. Muhtevâsı: 

Gülşenâbâd, eserin konusunu teşkil eden çiçeklerin isimlerini 

zikrederek sülûktaki anlamlarını anlattığı bir manzûme ile başlamaktadır. 

                                                 
589  Hasan Aksoy, Şemseddin Sivâsî Gülşenâbâd, İnceleme-Metin-Sözlük, İslâm 

Medeniyeti Vakfı Yay., İstanbul 1990 [Şemseddin Sivâsî, Gülşenâbâd]. 
590  bk. Şemseddin Sivâsî, Gülşenâbâd, s. 102. 
591  Şemseddin Sivâsî, age., s. 103. 
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Bunu müteakip Hz. Peygamber’i öven bir na‘t yer almaktadır. Mukaddime 

bölümünde şair, Allah’ın Cemâl ve kemalini açığa çıkarmak amacıyla 

yarattığı bitkiler içinde çiçekler meclisinden söz eder. Her türlü sırların ve 

bilgilerin kendisinde toplandığı Gül, bu meclisin ‘kutbu’l-aktab’ıdır. 

Sevenleri onun etrafında ledünnî bilgi öğrenmek için toplanırlar. Onun 

meclisinde bulunanlar aşk şarabından içerek sarhoş olurlar. Şair bunları 

duyunca o meclise girmeye ve her bir çiçekten ders almaya, rengiyle ve 

kokusuyla gönlünü süslemeye karar verir. Kendisini okul çocuğuna, gül 

bahçesini de irfân mektebine benzetir.  

Meclise giren şair, burada, meclise ilk gelen çiğdemden başlamak 

üzere, sırasıyla sünbül, zerrin-kadeh (nergis çiçeği), menekşe, lâle, susam 

çiçeği, zambak, nilüfer, nergis ve isimleri anılmayan diğer çiçeklerle 

konuşur. 592  Onlara nereden geldiklerini, renklerinin ve kokularının 

kaynağının ne olduğunu sorar ve cevaplar alır. Son olarak da, meclise en son 

gelen gül’e rengini ve kokusunu nereden aldığını sorar. Gül ona bu renk ve 

kokunun  budaktan kendisine intikal ettiğini, ona gidip sorması gerektiğini 

söyler. Kendisine sorulan budak, soruyu gövdeye, gövde köküne, kök 

toprağa, toprak yağmura, yağmur buluta, bulut rüzgâra, havale eder. Rüzgâr 

da bu kokunun kendisine yokluk makamından geldiğini, fenâ ve bekâ 

makamına erişenlerin oraya varabileceğini bildirir. Buradan geri dönüşte ise 

önce buluta, ardından yağmur olup toprağa varır ve aslına kavuşur. Oradan 

da köke gövdeye, en sonunda gül ile bir olmaya kadar varan devir hâli 

anlatılır. Neticede görüntülerin Cemâlin yansımasından başka bir şey 

olmadığı öğrenilmiş olur:  

Velî ‛aús-i cemâl imiş o ôâhir 
Aña mir’ât imiş cümle meôâóir593  

Eser, hâtimeyle sona ermektedir. 

                                                 
592  Güleşenâbâd’ın Türk çiçek kültürü  ve estetiği açısından bir değerlendirmesi için 

bk. Beşir Ayvazoğlu, Güller Kitabı, Türk Çiçek Kültürü Üzerine Bir 
Değerlendirme, Ötüken Yayınevi, İstanbul 2001, s. 141. 

593  Şemseddin Sivâsî, Gülşenâbâd, s. 100. 
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 5.1.6. Kasîde-i Bür’e Tercümesi 

5.1.6.1. Genel Bilgiler ve Muhtevâ: 

 

İmam Bûsirî (öl. 694/1294)’nin yazmış olduğu Kasîde-i Bür’e’nin 

nazmen tercümesidir. Hezec bahrinin mef‛ûlü mefâ‛îlün mef‛ûlü mefâ‛îlün 

kalıbıyla 986/1578 yılında yazılmış olup 160 beyittir. İncelediğimiz nüsha 

Süleymaniye Ktp, Hamidiye bölümü 388 numarada, 76a- 80a varakları 

arasında bulunmaktadır.594 

 

İlk beyti: 

Añdın mı yine göñlüm ol yirdeki yârânı  
Kim yaş aúıdur didüñ òalù idüp aña kânı595 

 

Son beyti: 

Her ki òâned du‛â ùam’ı vârem 
Z’an ki men bende-i günehkârem596 

 5.1.7. Mevlid 

5.1.7.1. Genel Bilgiler: 

Şemseddin Sivâsî’nin ünü en çok yaygın olan eseri Mevlid’idir. 

Mevlid’in çok sayıda yazma nüshasının yanısıra eski harflerle İstanbul 

(1286, 1300,1307,1328,1331)’da beş defa, yeni harflerle de ikisi İstanbul 

(1947, trz 597 )’da ve biri Sivas (1949)’ta olmak üzere üç defa basılmıştır. 

Mevlid üzerinde bir Öğretim üyeliği tezi hazırlayan Hasan Aksoy, Mevlid’in 

                                                 
594  Eserin bir diğer nüshası da İstanbul Ünv. Ktp., nu: 3053’te bulunmaktadır. 
595  Şemseddin Sivâsî, Kasîde-i Bür’e Tercümesi, Süleymaniye Ktp. Hamidiye bl. nu: 

388, vr. 76/a. 
596  Şemseddin Sivâsî, Kasîde-i Bür’e Tercümesi, vr. 80/a; Farsça olan beytin anlamı: 

Ben günahkar bir kimse olduğum için bana dua eden herkese minnettârım. 
597  Bu eser, Şemsî Mevlid’inin müstakil bir baskısı değildir. Süleyman Çelebi’nin 

mevlidi ile birlikte basılmıştır. bk. Süleyman Dede, En büyük Mevlûdu Şerif, Naci 
Kasım-İstanbul Maarif Matbaası, İstanbul trz., ss. 70-94 
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altı nüshasını karşılaştırarak bir tenkitli metin oluşturmuştur. 598  Hasan 

Aksoy’un oluşturduğu tenkitli metne göre Mevlid, 1217 beyittir.  

Şemseddin Sivâsî, niçin bir mevlid yazma gereğini duyduğunu da 

sebeb-i telif kısmında açıklamaktadır. 599  Bu açıklamaya göre Mevlid’in 

yazılış sebebi özetle şöyledir: 

Şairimiz, Hz. Muammed’in doğumunu ve onun üstün özelliklerini 

anlatmak için mevlid türünde bir eser kaleme almayı çoktan beri arzu 

edermiş. Dünyada hayırla anılmak, yılda bir kez olsun hatırlanmakla âbâd 

olmak arzusu taşırmış. Gerçi Hz. Muhammed’i anlatmak için pek çok kitap 

yazılmış ancak her birini okumanın zevki ayrı olduğundan bu düşüncesinden 

vazgeçmemiş. Mevlidini yazmak için kalemi eline aldığında gönlüne birkaç 

beyit gelir ve onları yazar. Ancak bu sırada kalbine gelen bir ilham ile , Hz. 

Muhammed’i vasfetmek ve gül bahçesinde onun gülüne el uzatmak için 

icazeti olup olmadığı sorulur. Eğer icazeti yoksa nazım kuvveti olsa da 

yazdığının kimseye fayda vermeyeceği söylenir. Şayet bu isteğinin 

gerçekleşmesini isterse selam ile  Hazrete tevecüh etmesi istenir. Bu 

ihtarlardan sonra ravzaya yüz tutar ve çokça salât ve selam getirir ve dergâha 

hâlini arz eder. Bu manevî hâl üzerinde bulunduğu bir sırada, kendini Hz. 

Peygamber’in meclisinde oturuyor görür. O sırada, mana çocuğu (tıfl-ı 

ma‛âni) 600  vasıtasıyla okuması için bir kağıt gönderilir. Şemsî yazıyı 

okuyunca kendine gelir ve dili çözülür. 

Şemseddin Sivâsî Mevlid’i yazmaya 987/1579 yılında başlamış ve 

988/1580 yılında tamamlamıştır. Mevlid, remel bahrinin fâ‛ilâtün fâ‛ilâtün 

fâ‛ilün kalıbıyla yazılmıştır. 

5.1.7.2. Muhtevâsı: 

                                                 
598  Hasan Aksoy, Şemseddin Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Mevlidi (Tenkidli Basım), 

(Yayımlanmamış öğretim üyeliği tezi), İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü, İstanbul 
1980 [Şemseddin Sivâsî, Mevlid]. 

599  bk. Şemseddin Sivâsi, Mevlid, s. 82. 
600  Mana çocuğu: Bir gönüle manevî yardım ve Rabbanî feyzin erişmesiyle, gönülde 

Muhammedî maya muharrik ise, onda mana çocuğu ortaya çıkar. Ona kalb çocuğu 
(veled-i kalb) da denir. İbrahim Has, Tasavvufî İncelikler (Kelâm-ı Azîz), (hzl. 
Mustafa Tatçı-Cemâl Kurnaz), Bizim Büro Yay., Ankara 2001, s. 42. 
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Şemsî’nin bu eserini, mevlid türü içerisinde ayrıca 

değerlendireceğimiz için bu kısımda bir eser olarak muhtevâsından 

bahsedeceğiz. Mevlid, tevhîd, na‘t, sebeb-i telif ve Hz. Muhammed’in güzel 

ahlâkından bahseden manzûmelerden sonra “Âgaz-ı Kitâb” başlığıyla mevlid 

konularına girmektedir. Her bir konu bir fasıl hâlinde tertip edilmiş olup, 

bazı fasıllardan sonra hikâyeler yer almaktadır.  

 5.1.8. Heşt Behişt 

5.1.8.1. Genel Bilgiler: 

Şemseddin Sivâsî’nin tasavvufî ve ahlâkî nasihatlerini içeren bir 

mesnevîsidir. İncelediğimiz nüshası Topkapı Müzesi Kütüphanesi, Hazine 

bölümü, 285 numarada 1b-49a varakları arasında bulunmaktadır. 601  Eserin 

mukaddime kısmında (vr. 7a) Hz. Peygamberin dört sınıf insandan bahseden 

bir hadisi nakledilmektedir. Eser, hadis-i şerifin mazmunu mucibince genel 

olarak bu dört sınıf insanı açıklamaya yöneliktir.  Heşt Behişt, 2800 beyit 

civarında bir mesnevî olup, aruzun hafif bahrinin fe‛ilâtün mefâ‛ilün fe‛ilün 

kalıbıyla yazılmıştır. Müellif eserinin adını sekiz ravzayı açıklamasından 

dolayı sekiz cennet manasında Heşt Behişt olarak adlandırdığını ve 998/1590 

yılında Sivas’ta tamamladığını hâtime kısmında belirtmektedir.602 

Heşt ravøâtıyla çün oldı tamâm 
Heşt Behişt ola bu kitâba nâm603  
... 
Çün dokuz yüz sekiz daòı doúsan 
Olmış-idi beyâøuma óisbân604 

 

                                                 
601  Diğer nüshaları: Süleymaniye Ktp., Mihrişah Sultan bl., nu: 282; Süleymaniye 

Ktp., Fatih bl. 2863/6. 
602  Ancak bu tarih, eserin ilk yazım tarihi değildir. Muhtemelen bu tarihte Şemsî, 

eserini gözden geçirerek temize çekmiştir. İlk yazılış tarihi ise eserin diğer 
nüshalarında geçen; 

 �üh sad u doksan ikideydi hisab 
 Anda geldi vücûda iş bu kitâb 

 beytinde geçen 992/1584 tarihi olmalıdır. bk. Şemseddin Sivâsî, Heşt Behişt, 
Süleymaniye Ktp. Mihrişâh Sultân bl. nu: 282, vr. 116/b. 

603  Şemseddin Sîvâsî, age., Topkapı Müzesi Kütüphanesi, Hazine bl, nu: 285, vr. 49/a. 
604  Şemseddin Sîvâsî, age., vr. 49/a. 
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İlk beyti: 

Allâh adını mübtedâ eyle 
Òaberi ref‘ idüp edâ eyle605 

Son beyti: 

Ka’be-i maúãada irişdi úalem 
Gül-i pâyını yüze sürdi o dem606 

 

5.1.8.2. Muhtevâsı: 

Heşt Behişt, Allah kelimesinin harflerinin ihtiva ettiği anlamları 

açıklayan bir manzûme ile başlamaktadır. Müteakiben klâsik mesnevî 

tertibine uygun olarak tevhîd, na‘t ve münâcât ve Hz. Peygamber’in âl ve 

ashabına övgü yer almaktadır. Ayrıca III. Murad (1574-1595) ve veziri 

Osman Paşa (öl. 993/1585)’ya da medhiyyeler bulunmaktadır. Mukaddime 

kısmında eserin muhtevâsı hakkında bilgiler verilmektedir. Bu bilgilere göre, 

müellif, eserini dört makam ve her makamda ikişer olmak üzere sekiz 

ravzaya ayırmıştır: 

Birinci Makam: Sultanlar ve Emirler hakkındadır. (7b) 

Birinci ravza: Adaletin mahiyeti ve ona övgü 

İkinci ravza: Zulm ve zulmedenlere yergi 

İkinci Makam: İlim ve âlimler (14a) 

Birinci ravza: İlime ve ilmiyle âmil Rabbanî âlimlere övgü 

İkinci ravza: İlmiyle âmil olmayanları yergi 

Üçüncü Makam: Sehavet (Cömertlik) (29b) 

Birinci ravza: Cömertlik ve cömert kişilerin övülmesi 

İkinci ravza: Cimriliği yergi 

Dördüncü Makam: Fukara (Derviş kimseler)nın duası (39b) 

Birinci ravza: Fukaraya (dervişlere) övgü 

                                                 
605  Şemseddin Sîvâsî, age., vr. 1/b. 
606  Şemseddin Sîvâsî, age., vr. 49/a. 
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İkinci ravza: Derviş geçinenlere yergi  

Her makam ve ravza konuya uygun hikâyelerle süslenmiştir. Ayrıca 

çoğu ravzanın sonunda bir de münâcât bulunmaktadır. Eser hâtime kısmıyla 

sona ermektedir. 

 5.1.9. Mir’âtü’l-Ahlâk 

5.1.9.1. Genel Bilgiler: 

Sivâsî’nin güzel ahlâka sahip olmak, kötü ahlâktan korunmanın 

yollarını açıklamak maksadıyla kaleme almış olduğu 3600 beyit civarında bir 

mesnevîsidir. İncelediğimiz nüsha Süleymaniye Kütüphanesi, Hâlet Efendi 

bölümü, 17 numarada bulunmaktadır. 607  İsmail b. Şahin İbrahim b. el-Hâc 

Ömer tarafından 1141/1729 tarihinde istinsah edilmiştir. Hezec bahrinin 

mefâ‛îlün mefâ‛îlün fe‛ûlün kalıbıyla yazılmıştır. Şemseddin Sivâsi, eserin 

hâtime kısmında, 996 yılının Recep ayında (Haziran-1588) tamamlandığını 

bizzat söylemektedir.608 

İlk beyti 

İlâhü’l-külli lâ ma‘bûde àayruhû 
Bihi’ù-ùavlu felâ mescûde àayruhû609 

Son beyti: 

Óabîbüñle olup dâru’l-beúâda 
äafâda olavüz yevmü’l-liúâda610 

 

5.1.9.2. Muhtevâsı: 

Mir’âtü’l-Ahlâk, İçerisinde Hz. Ali’den rivayet edildiği söylenen bir 

rubâinin de yer aldığı Allah’ın erişilmez yüceliklerinin anlatıldığı Arapça-

                                                 
607  Diğer nüshaları: Topkapı Müzesi Ktp., nu: Y. 270; İstanbul Üniversitesi Ktp., nu: 

TY 2750. Bu nüsha üzerinde bir inceleme için bk.: Eşref Biçen, Şemseddin 
Sivâsî’nin Mir’âtü’l-Ahlâk Mesnevîsi Üzerinde Bir Gramer İncelemesi 
(Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Dicle Ünv. SBE, Diyarbakır 1996. 

608  Şemseddin Sivâsî, Mir’âtü’l-Ahlâk, Süleymaniye Ktp., Hâlet Efendi bl., nu: 17, vr. 
144/a. 

609  Şemseddin Sivâsî, age., vr. 1/b. 
610  Şemseddin Sivâsî, age., vr. 145/a. 
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Türkçe ve Farsça mülemma bir mesnevî ile başlamaktadır. Tevhîd ve 

na‘tlardan sonra mukaddime başlığı altında esere dair bilgiler verilmektedir. 

Buna göre: 

İnsan vücûdu, bir şehre benzetilmiştir. Bu şehrin sağ tarafında 

sermayesi ilim, hikmet ve nakl-i ahbar olan çarşı ve dükkanlar 

bulunmaktadır. Bu çarşı-pazarda ehl-i hamîde sahibi olan insanlar alış-veriş 

yaparlar. Şehrin bu kısmı mescit ve medreselerle süslüdür, hankâhlarında 

zikir meclisleri kurulmuştur. Şehrin sol tarafında ise bir harabat mahallesi 

bulunmaktadır. Burada var olan şey, pislikten ibarettir. Mahallenin sakinleri 

de ahlâk-ı zemîme sahipleridir. Buranın çarşı-pazarlarında da cehâlet ve 

düşmanlık satılmaktadır. Her iki mahalleyi de koruyan bir ordusu vardır. 

Ahlâk-ı hamîde ordusuna akıl ve ruh, ahlâk-ı zemîme ordusuna da nefis ve 

hevâ komuta etmektedir. Ruhun askerleri ashâb-ı yemin, nefsin askerleri de 

ashâb-ı meşâim olarak isimlendirilir. Ruhun komutasında on seçkin bey 

vardır ki her biri bir kapıda durur ve hazır vaziyette düşmanı beklerler. 

Nefsin emrinde de on dev bulunmaktadır. 

Mir’âtü’l-Ahlâk, on fasıl ve on babdan meydana gelmiştir. Sivâsî’nin 

askerlere benzettiği ve tablo üzerinde birbirine karşılık gelecek şekilde  

gösterdiği ahlâk-ı hamideye ait olan kavramlar babları; ahlâk-ı zemimeye ait 

olan kavramlar da fasılları oluşturur. Bu tabloya göre Mir’âtü’l-Ahlâk’ın bab 

ve fasılları şunlardır: 

Ahlâk ı Zemime Ahlâk-ı Hamide 

Zikru’l-mevt Tûl-ı emel 
Kanaat Hırs 
Tevbe ve mücâhede Şehevât 
Tevâzu’ Ucub 
Rıza Hased 
İhlas Riya 
Şükür Küfrân-ı ni’met 
Cûd ve seha Buhl (Cimrilik) 
Muhabbet ve şevk Adâvet-i Hak 
Muhasebetü’n-nefs İhmal 
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Şemseddin Sivâsî, tasavvufî kavramlarla ifade ettiği güzel ve çirkin 

huyları, kötü huylara düşüren sebepleri ve bunlardan kurtulma yollarını 

müstakil başlıklar hâlinde anlatmıştır. Anlatımını yer yer hikâyelerle 

zenginleştirmiştir. Eser III. Murad (1574-1595)’a dua ve onun devrinde 

tasnif ettiği eserlerin isimlerinin verildiği hâtime kısmıyla sona ermektedir. 

 5.1.10. Menâkıb-ı İmâm-ı A’zam 

5.1.10.1. Genel Bilgiler: 

Menâkıb-ı İmam-ı A’zam, Şemseddin Sivâsî’nin, İmam-ı Azam’ın 

menâkıbı, görüşleri ve bazı itikadî konulardan bahsettiği eseridir. Menâkıb, 

daha çok mesnevî nazım biçiminde ve hezec bahrinin mefâ‛îlün mefâ‛îlün 

fe‛ûlün kalıbıyla yazılmıştır. İshak b. Hasan-ı Tokâdî (öl.1100/1689)’nin iki 

adet akâid manzûmesi ile birlikte ve haşiyesinde Tabakâtül’l-Ümem olduğu 

halde 1291/1874 yılında İstanbul’da basılmış olup 164 sayfadır. Sivâsî 

eserini, ağabeyi ve hocası Muharrem Efendi’nin, İmam-ı Azam gibi, 

insanlara dinini öğreten büyük bir zâtın Türkçe bir menâkıbının 

olmamasından şikayetle kardeşinden böyle bir menâkıbnâme yazmasını rica 

etmesi üzerine yazmıştır. Müellif eserini, Arapça kaynaklardan bulup 

çıkararak Türkçe olarak telif ettiğini şu beyitleriyle ifade ediyor: 

Ta‛arüf hem tefâsîr zübdesinden 
Didüm sâir kitâblar zümresinden 
 
‘Arab dilinden itdüm anı iòrâc 
Giyürem pes ana Türkîce libâs611 

Şemseddin Sivâsi eserini 1001/1593 yılında tamamlamıştır.612 

5.1.10.2. Muhtevâsı: 

Menâkıb-ı İmam-ı A’zam, genel olarak mukaddime, eserin aslını teşkil 

eden İmam-ı Azam’ın menâkıbının anlatıldığı on bir bölüm ve hâtimeden 

oluşmaktadır. Eser, Esmâ-i Hüsnâ’nın zikredildiği ve ilmin faziletine dair 

ayet ve hadislerin açıklandığı bir manzûme ile başlamaktadır. Hz. 

                                                 
611  Şemseddin Sivâsî, Menâkıb-ı İmam-ı A’zam, s. 36. 
612  bk. Şemseddin Sivâsî, age., s. 162. 
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Muhammed’i ve çehar yâr-ı güzin’i öven şiirleri müteakip uzunca bir 

mukaddime bulunmaktadır. Ehl-i Sünnet akidesinin sıkı bir savunucusu 

olduğu anlaşılan Şemsedddin Sivâsî, mukaddimenin neredeyse tamamını  

akâid ve kelâm konularına ayırmıştır.  

Akâid ve Kelâma dair uzun bahislerden sonra İmam-ı Azam’ın 

vasıflarını anlatan ve onu öven biri mesnevî, diğeri kasîde şeklinde iki 

manzûme  ile sebeb-i te’lif bölümü yer almaktadır. Sivâsî, Menâkıbınının 11 

bab ve hâtimeden meydana geldiğini belirtmektedir. Bu 11 bab özetle 

şunlardır: 1- Ebû Hanife’nin nesebi, 2-Fazileti, 3-Kerametleri, 4- Doğruluğu, 

5-Zekiliği ve feraseti, 6-Sahabeden kimleri gördüğü (yedi erkek ve bir kadın 

sekiz kişiye ulaştığı nakledilmiştir.), 7-Allah’a dua ve yakarışları, 8-

Cömertliği, 9-Geceleri ibadetle geçirmesi, 10-Rüyasında Hz. Muhammed’i 

görmesi, 11- Vefatı. 

 5.1.11. Menâsik-i Hac 

Şemseddin Sivâsî’nin Menâsik-i Hac isimli eseri bu güne kadar ne 

yazık ki ele geçmemiştir. Ancak Menâkıb-ı İmâm-ı A’zam’ın sonunda, 

yazdığı eserlerden bahsederken haccın menâsikine  dair bir eseri 

bulunduğunu bizzat haber vermektedir: 

Biri daòı menâsik òacca mensûp 

Odur òucâca ‛umde daòı meràûb613 

Şemseddin Sivâsî’nin bu isimde bir eseri olduğu kaynaklarda da 

zikredilmiştir.614 

 

6. ŞİİRLERİ ELE GEÇMEMİŞ HALVETÎ ŞAİRLER 

Tasavvuf tarihine ait kaynaklarda kimi Halvetiyye mensuplarının şiir 

söyleme/yazma yeteneklerinden, hatta manzûm eserlerinden 

bahsedilmektedir. Aşağıda tanıtmaya çalıştığımız bu kişilerin şimdiye kadar 

                                                 
613  Şemseddin Sivâsî, Menâkıb-ı İmâm-ı A‘zam, s. 163. 
614  Kâtip Çelebi, Keşfu’z-Zunûñ, c. II, s. 1832; İsmail Paşa, İzâhu’l-Meknûn, c. I, s. 

151; Bursalı, Osmanlı Müellifleri, I, s. 95. Vassaf, Sefîne, c. III, s. 351. 
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herhangi bir manzûm eserine yahut şiirine rastlanılmış değildir. Bu şahısların 

şiirleri olmayıp haklarında yanlış bilgi verilmiş olabileceği gibi, gerçekten 

şiirleri olup da bize ulaşmamış olabilir. Biz ikinci ihtimali göz önünde 

bulundurarak, en azından onların şiirle meşgul olduklarını kaynaklara 

dayanarak tevsik etmeyi ve belki daha özel yapılan saha araştırmalarında 

kendilerine ait manzûm eserlere veya şiirlere rastlanabileceği düşüncesiyle 

ayrı bir başlık altında bu şahıslar hakkında bilgi vermeyi gerekli görüyoruz. 

 

6.1. Seyyid Sünnetî ( ö. 876/1472 [?]) 

Şeyh Şaban-ı Velî’den önce Kastamonu’da Halvetiyye şeyhi olarak 

bulunan Seyyid Sünnetî’nin asıl  ismi Ahmed’dir. 615  Hz. Muhammed’in 

sünnetine sıkı sıkıya sarılması sebebiyle Seyyid Sünnetî diye anıldığı rivayet 

edilmektedir. Ne zaman doğduğu bilinmemektedir. Ömer Fuâdî’nin 

bildirdiğine göre Seyyid Sünnetî, tarikat yoluna girmek üzere zamanın 

meşayihinin yanlarına vardığında ondaki üstün kabiliyeti gören şeyhler “Biz 

sizi irşada kâdir değiliz.” diyerek Yahya Şirvânî’nin yanına 

göndermişlerdir. 616  Seyyid Sünnetî, Yahya Şirvânî’nin yanında tasavvufî 

eğitimini tamamladıktan sonra hilafet alarak Kastamonu’ya dönmüştür. 

Kastamonu’da Halvetîliği yayan Seyyid Sünnetî’nin silsilesi devam 

etmemiştir.617 Müstakimzâde onun 900 ricâlinden olduğunu belirtmektedir.618 

İhsan Ozanoğlu, kaynak göstermeksizin onun 876/1472’de vefat ettiğini 

belirtmektedir.619 

Ömer Fuâdî: “...ziyade ehl-i ‛ilm u faøl-ı dehr olduúlarından mâ‛adâ 

kerâmât-ı evliyanın evvel úapusı olan naôm-ı âbdâra ve eş’âr-ı kemâl-i 

                                                 
615  Ömer Fuâdî, Menâkıb-ı Şerîf, s. 34; Müstakimzâde, Mecelletü’n-�isâb, vr. 260/b; 

Mehmed Şükrî, Silsilenâme, s. 37. 
616  Ömer Fuâdî, Menâkıb-ı Şerîf, s. 34. 
617  Ömer Fuâdî, age., s. 35. 
618  Müstakimzâde, Mecelletü’n-�isâb, vr. 260/b 
619  İhsan Ozanoğlu, Türk Büyüklerinden Ünlü Bilgin ve Mutasavvıf  Şaban-ı Velî, 

Hayatı, Eserleri ve Külliyesi, Yenises Matb., Kastamonu 1966, s. 24. 
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eş’âra daòi úâdir olup...” 620  diyerek onun şiire kabiliyeti olduğundan söz 

eder. Ancak Seyyid Sünnetî’nin şiirleri hakkında bugün için hiçbir bilgimiz 

yoktur. 

6.2. Hasan Zarifîîîî Efendi (ö. 976/1568 [?]) 

Hasan Zarifî, 875/1471 yılında Siroz’da doğmuştur. 

Kemalpaşazade’nin danişmendi iken tasavvufa yönelerek Zeyniyye tarikatına 

intisap etmiştir. Hasan Zarifî, bir hac yolculuğu esnasında Kahire’de İbrahim 

Gülşenî ile karşılaşmış ve onun mürîdi olmuştur. İbrahim Gülşenî,  

İstanbul’dan ayrılacağı zaman kendisinden bir halife bırakması rica edilince 

Hasan Zarifî’yi tayin etmiştir.621 

Hasan Zarifî Efendi, vefatına kadar İstanbul’da irşadla meşgul 

olmuştur. Atâî’ye göre 977/1569, 622  Hulvî ve Vassaf’a göre 984/1576, 623  

Müstakimzâde’ye göre de, “İnseleòat rûhu Ôarîf” terkibinin delalet ettiği 

976/1568 yılında vefat etmiştir.624 

Üç dilde şiir söylediği nakledilen 625  Hasan Zarifî’nin herhangi 

manzûm eseri veya şiirleri ele geçmiş değildir. Sadece Kâşifu’l-Esrâr 

Matlau’l-Envâr isimli Farsça mesnevî şerhi bilinmektedir.626   

6.3. Şeyh Ali el-Arabî (ö. 977/1569) 

Şeyh Ali el-Arabî, Halep’te doğmuştur. Doğum tarihi belli değildir. 

Arab ulemasından tahsil görmüştür. Halvetiyye tarikatına intisap ederek 

tasavvufî eğitimini tamamlamıştır. İstanbul’da, Terceman Yunus ve Fatih 

Camilerinde imamlık görevinde bulunmuş; Said Efendi Dâru’l-Kurra’sında 

kıraat hocalığı yapmıştır. Şeyh Ali, 977/1569’de vefat etmiştir. Ali el-

                                                 
620 Ömer Fuâdî, age., s. 34. 
621  Atâî, Şakâik Zeyli, s. 201; Hulvî, Lemezât, s. 540-541. 
622  Atâî, Şakâik Zeyli, s. 201. 
623  Hulvî, Lemezât, s.541; Vassaf, Sefîne, c. III, s. 125. 
624  Müstakimzâde, Mecelletü’n-�isâb, 306/b. 
625  bk. Atâî, age., s. 201; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî, c. II, s. 121. 
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Arabî’nin müstakil manzûm bir eseri olup olmadığı bilinmemektedir. Atâî, 

onun Mültekâ şerhi ve Etfâl-ı Küfür (kafirlerin ölen çocukları) hakkında bir 

risâlesinden bahsettikten sonra “hükm u mevâ’izi müştemil” şiirleri 

bulunduğunu zikretmektedir. 627  Ancak bu şiirlerin hangi dilde yazıldığına 

dair bilgi vermemektedir.  

Topkapı Müzesi Kütüphanesi, III. Ahmed Bölümü, 1717 numarada 

Kanuni Devrinde yaşadığı belirtilen Ali el Arabî adına kayıtlı Muammâ 

Şerhleri vardır. Arapça Türkçe ve Farsça muammaları açıklamaktadır. Ancak 

eserde müellife dair bir bilgi bulunmamaktadır. 

 

6.4. Şeyh Ahmed (Yek Çeşm Ahmed Çelebi) (ö. 978/1570) 

Karaman’da doğmuştur. Ne zaman doğduğu bilinmemektedir. Yek 

Çeşm Ahmed Çelebi diye meşhur olmuştur. İstanbul’a gelerek zamanın 

bilginlerinin yanında tahsilini ilerleten Yek Çeşm Ahmed Çelebi, manevî 

olgunluğa erişmek için Merkez Efendi’ye intisap etmiştir. Tasavvufî 

eğitimini tamamladıktan sonra Tercüman Yunus Zâviyesi’ne şeyh olmuştur. 

Bazı suçlamalar sebebiyle bu görevden alınarak Eyüp’te bir camiye vaiz 

olarak atanmıştır. Yek Çeşm Ahmed Çelebi, 978/1570 yılında vefat etmiştir. 

Yek Çeşm Ahmed Çelebi’nin, ‘Çelebî’ mahlasıyla şiirler yazdığı 

belirtilmiştir. 628  Ancak, Çelebi’nin manzûm herhangi bir eseri 

bilinmemektedir. 

6.5. Mehmed İlhâmî (ö. 980/1572) 

Mehmed İlhâmî Sirozludur. Ne zaman doğduğu belli değildir. 

İstanbul’a gelerek ilim tahsili ile meşgul olmuş bilahare Mısır’a giderek 

İbrahim Gülşenî’ye intisap etmiş ve hilafet almıştır. İstanbul’a döndükten 

sonra Terceman Camii’nde imam ve hatib, zâviyesinde de şeyh olmuştur. 

                                                                                                                                          
626  bk. Muhyî, Menâkıb-ı İbrahim Gülşenî, s. 141; Vassaf, age., c. III, s. 127/2 

Gördüğümüz bir nüshası Süleymaniye Ktp. Şehid Ali Paşa nu: 1312’de 
bulunmaktadır. 

627  Atâî, age., s. 73. 
628  bk.Atâî, Şakâik Zeyli, s. 203; Mehmed Süreyya, Sicil-i Osmânî, c. I, s. 200-201. 



 138 

Mesnevî dersleri ve nakl-i ma’nevî ile meşgul olmuştur. Mehmed İlhâmî, 

980/1572 senesinde vefat etmiştir.629  

Müfessir ve muhaddis bir kişi olan Mehmed İlhâmî, ‘İlhamî’ 

mahlasıyla şiirler yazmıştır. Atâî, onun fevaid ve meariften bir cönk tertip 

ettiğini ve İlhâmî Cöngü diye meşhur olduğunu söyleyerek, İlhâmî mahlası 

ile şiirlerinin tezkirelerde yer aldığını belirtir. 630  Ancak o döneme ait 

tezkirelerde Mehmed İlhâmî adlı bir şairden bahsedilmemektedir.631 

7. HALVETÎLERE AİT  OLDUĞU ZA��EDİLE� ESERLER 

 7.1. Cevâhiru’l-Ahbâr 

Bursalı Mehmed Tahir Bey, Cevâhiru’l-Ahbâr isimli eserin müellifi 

Antakyalı Kasım Efendi (öl. 941/1534)’yi, İzzeddin-i Karamânî’nin halifesi 

olarak tanıtmaktadır. 632  

Oysa ki Halvetî şeyhi olan Kasım Efendi (Lârendî) (öl. 947/1540)633 

ile Antakyalı Kasım Efendi farklı şahıslardır. Bursalı Mehmet Tahir’in, bu 

şahısları birbirine karıştırdığı anlaşılmaktadır. Manzûm bir eser olarak 

sözünü ettiği Cevâhiru’l-Ahbâr isimli mensur eser de İzzeddin Karamanî’nin 

halifesi olan Kasım Lârendî’nin değil, Antakyalı Kasım Efendi’nindir. Diğer 

taraftan Antakyalı Kasım Efendi, Halvetî olmayıp Vefaiyye tarikatına 

mensuptur. Antakyalı Kasım Efendi, Cevâhiru’l-Ahbâr isimli eserinde 

kendisini Vefâî müntesibi, Hanefî mezhebine mensup, Antakyalı ve soyunun 

Şeybanî kabilesinden geldiğini şöyle anlatmaktadır: “Abdu faúîr Úasım 

                                                 
629  Atâî, age., s. 208; Mehmed Süreyya, age., c. IV, s. 120; Tuman, Tuhfe-i �ailî, c. I, 

s. 53. 
630  Atâî, age., s. 208. 
631  Sonraki dönemlerde yaşayan ve aynı mahlası taşıyan iki şair bulunmaktadır. 

Bunlardan bir tanesi Padişah III. Selim (1789-1807)’dir. Diğeri de Nakşbendiyye 
tarikatına mensup bir şairdir. bk. İpekten ve diğerleri, Dîvân Edebiyatı İsimler 
Sözlüğü, s.  226. 

632  Bursalı, Osmanlı Müellifleri, c. I, s. 145. 

633  Lârendeli Kasım Efendi, Yiğitbaşı halifelerinden İzzeddin Ali Karamânî 
(Saruhanî)’den hilâfet almıştır. bk. Atâî, Şakâik Zeyli, s. 63; Hocazâde, Ziyaret-i 
Evliya, s. 55; Mehmed Şükrî, Silsilenâme, s.43. 
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İbnü’ş-şeyò ‛İsâ b. İdrîs b. Òalîle’r-Râcî afvi’l-Celîl, el-Vefâî ùarîúaten, el-

Óanefî meõheben ve’l-Anùâkî vaùanen, ve’ş-Şeybânî úabîleten...”634 

 7.2. Dîvân-ı Za‛îfî 

Ali Emîrî’ye göre asıl adı Mehmed olan Za‛îfî, İbrahim Gülşenî’nin 

oğludur. Muhtemelen babasının bulunduğu Tebriz’de doğmuştur. Babasından 

ve onun mürşidi Dede Ömer Rûşenî’den feyz almıştır. Farsça şiirleri Türkçe 

olanlardan daha fazladır. Ali Emîrî onun şiirlerinin mutasavvıfâne olmakla 

birlikte zamanının şairlerinden daha seçkin olduğunu belirtmektedir. Za‛ifî, 

950/1544 yılında vefat etmiştir. 635  Beysanoğlu, onun üç dilde yazılmış 

mürettep bir dîvânı olduğunu söylemekte ve Millet Kütüphanesi Ali Emîrî 

yazmaları 254 numarada bulunan ve ona ait olduğunu söylediği Dîvân 636 

nüshasından örnekler vermektedir. 637 

Dîvân’da şairin Gülşenî mensubu olduğuna dair bir bilgiye tesadüf 

edilmemektedir; ancak sonradan ele geçtiği belirtilen üç adet gazel daha 

bulunmaktadır.638 Dîvân’ın sonuna ilave edilen bu üç gazelin şairinin Gülşenî 

mensubu olduğu anlaşılmaktadır. Ancak sonradan ele geçen gazellerin dîvân 

sahibi Za‛ifî’ye ait olduğuna ihtiyatla yaklaşmak lazımdır. Zira Za‛ifî 

mahlaslı bu şairin Dîvân’ında “Şehrengiz-i Şehr-i Yenice”, 639  “Şehrengiz-i 

Şehr-i İştiffe”640 başlıklı şehrengizler bulunmaktadır (Şehrengizlerin yazılış 

tarihi 947/1540 olarak kaydedilmiştir). Bu demek oluyor ki şair Rumelilidir. 

Diğer taraftan Ali Emîrî ve onu kaynak gösteren Beysanoğlu, şairin 950/1543 

yılında vefat ettiğini söylemektedirler. 641  Oysa ki Za’ifî Dîvân’ı, tarih 

                                                 
634  Kasım el-Antakî, Cevâhiru’l-Ahbâr, Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud Efendi, nu: 

6434, vr. 3/b. 
635  Ali Emîrî, Esâmi, 30/b. 

636  Ali Emîrî, manzûm, nu:254’de bulunan bu eser, Kataloğa, Zaîfî-i Gülşenî Dîvânı 
olarak kaydedilmiştir. 

637  Beysanoğlu, Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları, s. 90. 
638  bk. Zâîfî, Dîvân, vr. 139/b. 
639  Zâifî, age., vr. 36/b. 
640  Zaîfî, age., vr. 41/b. 
641  Ali Emîrî, Esâmi, vr. 30/b; Beysanoğlu, age., s. 90. 
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beytinde yer alan “hoş âmed” terkibinin delalet ettiği 951/1544 yılında 

yazılmıştır.642 Şairin bu tarihte hayatta olması gerekir. 

 7.3. İrşâd (Kerîmî Mevlidi) 

Osmanlı Müellifleri’nde Gülşeniyye şeyhi Âşık Mûsâ’nın halifesi ve 

postnişini olan Abdülkerim Efendi (öl. 992/1584) 643 ’ye ait telif tarihi 

963/1556 olan, ‘hazerat-ı hams’644 tertibi üzere yazılmış bir mevlid-i nebevî 

manzûmesi olduğu kaydedilmiştir. 645  Sefînetü’l-Evliyâ’da da, muhtemelen 

Osmanlı Müellifleri’ne dayanılarak, Abdülkerim Efendi’nin âlim ve şair bir 

zat olduğu belirtilmiş ve mevlid manzûmesinden bahsedilmiştir. 646  Her iki 

eserde de mevlidin matlaı olan şu iki beyit nakledilmektedir: 

İlâhî ma’rifet nûrın delîl it 
Sirâc-ı ‘aúla úudretden fetîl it 
Úulûbuñ úâlebîni rûşen eyle 
Ma‘ânî sırrıyile gülşen eyle 

Türkçe mevlid yazan şairler üzerine çalışma yapmış olan Hasibe 

Mazıoğlu, Ankara Üniversitesi DTCF İsmail Saib Kitapları 4574 numarada 

kayıtlı Kerimî mahlaslı bir şair tarafından yazılan İrşad isimli mevlidi 

tanıtmaktadır. 647  Osmanlı Müellifleri’nde Abdülkerim Efendi’ye ait olarak 

gösterilen mevlidin matla’ı ile, Kerimî mahlaslı şaire ait olan İrşad 

                                                 
642  Za‛îfî, age., vr. 139/a. 
643  İbrahim Gülşenî halifelerinden Edirneli Âşık Mûsâ’nın mürîdi ve halifesidir. 

Vardarî nisbesiyle zikrettiğine göre doğum yeri Vardar olmalıdır. Halifelerinden 
İbrahim Şânî de şeyhinin nisbesini, Kerim b. Gülşenî el-Vardarî sümme’l-Edirnevî 
şeklinde vermektedir. Ancak Edirne’de meskun olduğu için Edirneli olarak kabul 
edilmiştir. Ne zaman doğduğu bilinmemektedir. Âşık Mûsâ’nın 975/1568 senesinde 
vefatını müteakip yerine şeyh olmuştur. Abdülkerim Efendi, 992/1584 tarihinde 
vefat etmiştir. bk. Atâî, Şakâik Zeyli, s. 195; İbrahim Şânî el-Lârendevî, Mir’âtü’s-
Safâ, Süleymâniye Ktp Esad Efendi bl. nu: 1478, vr. 132/a; Osmanlı Müellifleri, c. 
I, s. 112; Vassaf, Sefîne, c, III, s. 125; Rıdvan Canım, Edirne Şairleri, s. 185. 

 
644  Hazerât-ı Hams: Arapça beş hazret demektir. Kudret ve onun temsilcileri yerinde 

kullanılır. Bu Allah’tan zuhur ve sudur eden varlıkların geçirdikleri beş âlemdir. 
Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri, s. 339. 

645  Bursalı, Osmanlı Müellifleri, c. I, s. 112. 
646  Vassaf, Sefîne, c. III, s. 125. 
647  Hasibe Mazıoğlu, “Türk Edebiyatında Mevlid Yazan Şairler”, Türkoloji Dergisi, 

Ankara Üniversitesi DTCF Türk Dili ve Edebiyatı Araştırma Enstitüsü, Ankara 
1974, c. VI, Sayı: I, ss. 31-62. 
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ismindeki mevlidin matlaı birbirinin aynıdır. 648  Mazıoğlu, Latîfî’yi kaynak 

göstererek Kerimî’nin 953/1546 yılında ölen Bursalı Kerîmî olduğu 

kanaatine varmaktadır.649 

İrşad isimli eserde, Hasibe Mazıoğlu’nun da tespit ettiği gibi “Dile 

tarih geldi òayr-ı Aómed” 650  mısraı, mevlidin yazılış tarihini (863/1458) 

vermektedir. Bu tarihi doğru kabul ettiğimizde adı geçen mevlidin, 992/1584 

tarihinde vefat eden Abdülkerim Efendi’ye ait olması imkânsız hâle 

gelmektedir. Ancak eserin telif tarihi ile, Bursalı Kerîmî’nin vefatı arasında 

yaklaşık doksan yıl olması, Mazıoğlu’nun iddiasının aksine Bursalı 

Kerimî’ye ait olabileceği ihtimalini de güçleştirmektedir. İrşâd’ın 

Süleymaniye Kütüphanesi’nde  bir başka nüshasını daha tespit ettik. Bu 

nüshada, tarih beyti olarak verilen “Dile tarih geldi hayr-ı Ahmed” mısraının 

“...geldi hayr-ı Ahmed” kısmının üzeri çizilmiş ve sayfanın kenarına, ebced 

hesabıyla karşılığı olan  937 rakamı yazılmıştır. 651  937/1531 tarihi doğru 

kabul edildiğinde, hem Bursalı Kerimî’nin hem de Abdülkerim Efendi’nin 

yaşadığı döneme uygun düşmektedir. 

 

8. HALVETÎ DÎVA� ŞÂİRLERİ 

Araştırma konumuzun sınırlarını belirlerken Halvetî şeyhlerinin 

manzûm eserleriyle, bir anlamda tekke çevresinde ve tekkenin pratik 

hedefleri doğrultusunda yazılan manzûm eserlerle sınırlı tutmuştuk. 

Dolayısıyla Halvetîliğe mensup dîvân şairleri ve onların eserleri, araştırma 

sınırlarımızın dışında kalmıştı. Ancak, Halvetiyye tarikatının Türk edebiyatı 

üzerindeki nüfûzunu belirleyebilmek için Halvetiyye’nin değişik şubelerine 

intisap eden Dîvân şairlerinin tespiti zorunlu hâle gelmiştir. Bu sebeple 

araştırma sınırlarımızı da zorlamadan XVI. Yüzyılda yaşamış olan Halvetî 

                                                 
648  bk. Mazıoğlu, agm., s. 34. 
649  Mazıoğlu, agm., s. 32.  
650  Kerîmî, İrşad, Ankara Üniversitesi, DTCF Kütüphanesi, İ. Sâib Kitapları-1 nu: 

4574, vr. 18/a.  
651  Kerimî, age., Süleymaniye Ktp.,  Yazma Bağışlar bl. nu: 3563/2, vr. 31/a. 
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dîvân şairlerinin isimlerini ve kime intisap ettiklerini çok kısa olarak 

zikretmekle yetineceğiz. 

Ârifî (öl. 959/1552): Adı Hüseyin Çelebi’dir. İbrahim Gülşenî 

mürîdidir. 652  Arifi’nin tasavvuftaki sülûk mertebelerini anlatan bir tercî-i 

bendi bulunmaktadır. Matla‘ı: 

Aç gözüñ ‛âlem-i kübrâsın sen 
Eşref-i maôóar-ı esmâsın sen 

Tercî-i bendi ve bazı şiirleri Saadettin Nüzhet Ergun tarafından 

yayımlanmıştır.653 

Sarhoş Bâlî (öl. 980/1573): Asıl adı Bâlî Çelebi’dir. Şiirde mahlası 

Cevherî’dir. 654  Daha önceden Vâlihî mahlasını kullanmıştır. 655  Ramazan 

Efendi656 (ö: 963/1556)’ye intisap etmiştir.657 S. Nüzhet Ergun bazı şiirlerini 

yayımlamıştır.658 

Bihiştî (öl. 979/1571) Asıl adı Ramazan’dır. Merkez Efendiye 

bağlanmıştır.659 Bihişti’nin Dîvân’ı,660 Cem Şâh ve Âlem Şâh, Heşt Bihişt661  

isimli mesnevîsi yayımlanmıştır.  

                                                 
652  Kınalızâde, Tezkiretü’ş-Şuarâ, c. II, s. 598-599; Âşık Çelebi, Meşâiru’ş-Şuarâ, s. 

562; Mustafa İsen, Künhü’l-Ahbâr’ın Tezkire Kısmı, Atatürk Kültür Merkezi Yay., 
Ankara 1994, s. 241.[Gelibolulu Âlî, Künhü’l-Ahbâr]; Mustafa İsen, “Ârifî 
Hüseyin Çelebi” DİA, c. III, s. 373. 

 
653  Saadettin Nüzhet Ergun, Türk Şairleri, c. I, s. 86. 
654  Kınalızâde, Tezkiretü’ş-Şuarâ, c. I,  s. 273; Âşık Çelebi, Meşâiru’ş-Şuarâ, s. 246; 

Bursalı, Osmanlı Müellifleri, c. I, s. 80. 
655  Âşık Çelebi, age., 246. 
656  Ramazan Efendi, Cemal-i Halvetî’nin halifelerinden Kasım Efendi’nin halifesidir. 

bk. Atâî, Şakâik Zeyli, s. 62. Ramazan Efendi, DİA “Sarhoş Bali” maddesinde 
Ramazaniyye kolunun kurucusu olarak gösterilmiştir (bk. Nihat Azamat, “Bali 
Efendi, Sarhoş”, DİA, c. V, s. 20.) Bu doğru değildir. Zira, Ramazaniyye, 
Ahmediyye’nin bir şubesi olup, kurucusu, Muhyiddin-i Karahisarî’nin 
(ö:994/1586) halifelerinden Ramazaneddin Mahfî Efendi (öl.1025/1616)’dir. bk. 
Vicdânî, Tomâr, 92. 

657 Atâî, age., s. 209; Kınalızâde, age., c. I, s. 272. Âşık  Çelebi, şeyh Sinan 
Erdebilî’ye (ö: 951/1544) intisap ettiğini söylüyorsa da (bk. Âşık Çelebi, age., s. 
246.) bu doğru değildir. 

658  Sadettin Nüzhet Ergun, age., c. III, s. 1046. 
659  Atâî, age., s. 156; Kınalızâde, age., c. II, s. 226; Âşık Çelebi, age., s. 207; 

Gelibolulu Âlî, Künhü’l-Ahbâr, s. 200. 
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Beliğî (öl. ?) Yeniçeri taifesinden olan Beliğî, Sarhoş Bâli Efendi’nin 

müridlerindendir.662  

 

Beyânî (öl. 1006/1598): Beyâni’nin asıl adı Mustafa’dır. Cârullâhzâde 

diye bilinir. Beyânî aynı zamanda tezkire yazarıdır. Sofular Tekkesi şeyhi 

Ekmel Efendi (öl.985/1577)663’ye bağlanmıştır.664  

Sânî (öl. ?): Kuloğullarından olup, Cân Memi diye şöhret bulmuştur. 

Ahmed Hayalî halifelerinden Muhyiddin-i Karamânî’ye bağlanmıştır.665  

Hâtemî (öl. 1005/1597): Asıl adı İbrahim’dir. Edirneli olan Hâtemî, 

İbrahim Gülşenî’nin mürîdidir.666  

İlâhî (öl. ?): Adı Selman’dır. Gülşeniyye tarikatına mensuptur. 667 

Ancak kime intisap ettiği bilinmemektedir. 

Kara Fazlî (öl. 971/1564): Asıl adı Mehmet’tir. Gülşenî şeyhi Hasan 

Zarifî Efendi’ye intisap etmiştir.668 

Saruhanlı Keşfî (öl. I. Selim devri): Latîfî, Mevlid ve Dîvân sahibi 

bir şair olarak tanıttığı Keşfî’nin tasavvufta Halvetîliği seçtiğini belirtir; 

ancak hangi şeyhe intisap ettiği konusunda bir şey söylemez.669 

                                                                                                                                          
660  Bihiştî’nin Dîvân’ı Yaşar Aydemir tarafından yayımlanmıştır. bk. Yaşar Aydemir, 

Bihişti Dîvânı, Bihiştî, Hayatı, Şahsiyeti, Eserleri ve Dîvânının Tenkidli Metni, 
MEB Yay., Ankara 2000. 

661  Heşt Behişt, Emine Yeniterzi tarafından yayımlanmıştır. bk. Emine Yeniterzi, 
Behiştî’nin Heşt Behişt Mesnevîsi (İnceleme-Metin), Kitabevi Yay., İstanbul 2001. 

662  Âlî, age., s. 199. 

 
663  Ekmel Efendi, İstanbul’daki Halvetî şeyhlerinden Süleyman Efendi (öl.982/1575) 

mürîdidir. Şeyhinin vefatını müteakip yerine postnişin olmuştur.  Sofular Hamamı 
yakınındaki zâviyesinin  yakınında medfundur. bk. Atâî, Şakâik Zeyli, s. 356. 

664  Beyânî, Tezkiretü’ş-Şuarâ (hzl. İbrahim Kutluk), TTK Yay., Ankara 1997, s. 51; 
Gelibolulu Âlî, Künhü’l-Ahbâr, s. 201. 

665  Âlî, age., 296-297. 
666  Âlî, age. s. 303. 
667  Âlî, age., s. 294. 
668 M. Fuad Köprülü, “Fazlî” İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1977, c. IV, s. 533. 
669  Latîfî, Tezkire, s. 463. 
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Layihî (öl. ?): Adı Mustafa’dır. İbrahim Gülşenî’ye mürid olmuştur.670  

Levhî (öl. ?) Merkez Efendi mürîdidir.671 

�ev‘î Yahya (öl.1007/1598): Asıl adı Yahya’dır. Sarhoş Bâlî 

Efendi’ye ve bazı Halvetî şeyhlerine mürid olmuştur. 672  Dîvân’ı 

yayımlanmıştır.673 

Rusûhî (öl. ?): Asıl adı Süleyman’dır. Sofyalı Bâlî’nin mürididir.674 

Sâilî (öl. ): Asıl adı Mehmed olan şair, Muhyiddin-i Karamânî’ye 

mürîd olmuştur.675 

Sâlikî (öl. ?): Asıl adı Ahmed’dir. İbrahim Gülşenî’nin mürididir.676 

Usûlî (öl. 945/1538): İbrahim Gülşenî’ye intisap etmiştir.677 Usûlî’nin 

Dîvân’ı yayımlanmıştır.678 

Kurtzâde Vâlihî (öl.994/1586): Kurtzâde diye bilinen Vâlihî, Ahmed 

Hayâlî mürîdidir.679  

Vâlihî (öl ?): Hasan Zarifî Efendi’den hilâfet almıştır.680  

Taşlıcalı Yahya (öl.990/1582): Yahya Bey, Ahmed Hayâlî’nin 

halifelerinden Uryânî Mehmed Dede (öl. 999/1591)681’ye intisap etmiştir.682 

                                                 
670  Kınalızâde, Tezkiretü’ş-Şuarâ, c. II, s. 834; Âşık Çelebi, Meşâiru’ş-Şuarâ, s. 388; 

Âlî, age., s. 267. 
671  Kınalızâde, age., c. II, s. 843; Âşık Çelebi, age., 380. 
672  Atâî, Şakâik Zeyli, s. 423; Vassaf, Sefîne, c.  III, s. 226/2; Abdülkadir Karahan, 

“Nev‘î” İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1964, c. IX, ss. 224-226. 

673  Yahya Nev‛î, Dîvân (Tenkidli basım. hzl. A. Mertol Tulum-M. Ali Tanyeri), 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay., İstanbul 1977. 

674  Kınalızâde, Tezkiretü’ş-Şuarâ, c. I, s. 407; Âşık Çelebi, Meşâiru’ş-Şuarâ, s. 757. 
675  Kınalızâde, age., c. I, s. 444. 
676  Âşık Çelebi, age., s. 505. 
677  Âşık Çelebi, age., s. 146. 
678  bk. Usûlî, Dîvân (hzl. Mustafa İsen), Akçağ Yay., Ankara 1990. 
679  Atâî, age., s. 365; Mehmed Şükrî, Silsilenâme, s. 41. Âşık Çelebi ise Vâlihî’nin 

Nakşbendî tarikatı mensubu olduğunu belirtmektedir. bk. Âşık Çelebi, age., s. 271 
680  Kınalızâde, age., c. II, s. 1029; Atâî, age., s. 365. 
681  Şeyh Mehmed Uryânî Dede,  Rumeli’de, Tuna nehri kenarında Yergöğü isimli 

kasabada doğmuştur. Tahsilini tamamladıktan sonra Mısır’a giderek İbrahim 
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Halvetiyye mensubu dîvân şairleri, yukarıda isimleri zikredilen 

kişilerle sınırlı değildir. Halvetiyye veya başka bir tarikata intisap edip de 

tasavvufî yönü  biyografik kitaplara ve kendi eselerine yansımayıp gizli 

kalan başka şairlerin de bulunması ihtimal dahilindedir. Biz burada 

konumuzun sınırlarını da gözeterek ulaşabildiğimiz kaynakların bize 

sunduğu bilgilerden hareketle XVI asırda yaşamış dîvân şairlerinin 

Halvetiyye tarikatı ile olan bağlarını muhtasar olarak ortaya koymaya 

çalıştık. 

                                                                                                                                          
Gülşenî’nin oğlu Ahmed Hayalî’ye intisap etmiştir. Memleketine dönüp Mesnevî 
ve Ma‘nevî [İbrahim Gülşenî’nin eseri] dersleriyle meşgul olmuş, 999/1591 yılında 
vefat etmiştir. Atâî, age., s. 365-368. 

682  Yahya Bey, Gülşen-i Envâr, AÜİF Ktp., Yazma Eserler Bölümü, nu: 36398, vr. 
20/b; Mehmed Çavuşoğlu, Yahyâ Bey ve Dîvânından Örnekler, Kültür Bakanlığı 
Yay., Ankara 1983, s. 16. 



 146 

 

 

 

II. BÖLÜM 

HALVETÎ ŞAİRLERİ� ESERLERİ�DE EDEBÎ VE Dİ�Î-TASAVVUFÎ 

MUHTEVÂ 

 

1. EDEBÎ MUHTEVÂ 

1.1 Dil ve Üslûp 

Halvetîlerin meydana getirdikleri manzûm eserlerin zengin 

sayılabilecek bir konu çeşitliliğine sahip oldukları görülmektedir. Bu şairler, 

Dîvân şiirindeki meslektaşları gibi hem mürettep bir dîvân teşkil edecek 

şekilde, gazel, kasîde, terci, terkib, murabba, muhammes, rubaî, tuyuğ vs. 

gibi Dîvân edebiyatına ait nazım biçimleriyle şiirler yazmışlar; hem de 

tasavvufa dair bazı incelikleri tarikat müntesiplerine aktarmak için genellikle 

mesnevî nazım biçiminde olmak üzere müstakil manzûm eserler meydana 

getirmişlerdir. Şiirle bu denli içli dışlı bir tarikatın mensubu olan şairlerin dil 

ve üslûp bakımından durumlarının tespiti önem arz etmektedir.  

Tek tek bütün şairlerin dil ve üslûp hususiyetlerini, yapılacak müstakil 

araştırmalara bırakarak, genel kategorisi içerisinde değerlendirilebilecek 

özellikler üzerinde durmayı gerekli görüyoruz.  

1.1.1. Dil: 

 İncelediğimiz devir, XV. yüzyılın sonları ile XVI. yüzyıl olduğu için 

şairlerimizin kullanmış oldukları Türkçe, ‘Eski Anadolu Türkçesi’ veya 

‘Erken Dönem Osmanlı Türkçesi’ olarak adlandırılan dönemin diline çok 

yakındır. Genel olarak Eski Anadolu Türkçesi’nin hususiyetlerini taşımakla 

birlikte, bu devir Türkçesinde görülmeyen üçlü, hatta dörtlü tamlamalara rastlamak 

mümkündür. Eserlerinde hâkim kültürün etkisiyle Arapça ve Farsça kelime ve 
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terkipler kullanmış olmalarına rağmen, aynı zamanda Eski Anadolu 

Türkçesi’nde bulunan bir çok arkaik kelimeyi de kullandıklarını 

görmekteyiz. Mesela; Gözgü=ayna (Pîr Muhammed Erzincânî, Bâyezîd-i Halîfe), 

Kığırmak=çağırmak, Soymac=Soyunmuş, çıplak (Cemâl-i Halvetî), Kici 

Bayramı=Kurban Bayramı (Dâvûd-ı Halvetî), Kakımak=öfkelenmek (Bâyezîd-i 

Halîfe), Eyü iş=salih amel, yerak=hazırlık, silah, bayık=kuşkusuz, (Şemseddin 

Sîvâsî) vs. Şiirlerde bu konuda bir yeknesaklık olduğu söylenemez. Aynı eser 

içinde dahi bazen hem arkaik, hem de Arapça veya Farsça karşılığının yer 

aldığı görülmektedir. Dil konusunda şairlerin oldukça rahat davrandıkları, 

mesajın içeriğine ve anlaşılabilir olmasına değer verdikleri anlaşılmaktadır. 

Mesela bazen ‘Allah’ kelimesini, bazen de yerine ‘Tanrı’ ve ‘Hudâ’ kelimelerini; 

aynı şekilde bazen ‘cennet’ ve ‘cehennem’, bazen de aynı anlama gelen ‘uçmak’ ve 

‘tamu’ kelimelerini kullanmışlardır. Pîr Muhammed Erzincânî ile Habîb-i 

Karamânî’nin eserlerinde 683  aynı beyitler içinde kullanmış oldukları 

kelimeleri bir fikir vermesi bakımından zikretmeyi uygun görüyoruz. Zira 

birisi Arapça kelime kullanırken diğeri Farsça veya Türkçesi'ni tercih etmiştir. 

Erzincânî Karamânî 
Kalb Gönül 
Allah Tañrı 
Gözgü Ayna 
Cemi Kamu 
Göñül Dil 
Güneş Şems 

 

Rûşenî, Gülşenî ve Ahmed Hayâlî gibi Âzerbaycan bölgesinde 

bulunmuş olan şairlerde Âzerî şivesine dair kullanışlar vardır. Mesela: men 

(ben), kimi (gibi), K yerine h, yoh (yok), vb. Rûşenî, aslen Aydınlı olmasına 

rağmen şirlerinde Âzerî şivesinden etkilenmiştir. 

Halvetî şairlerinin eğitim durumlarına baktığımızda, çoğunun zâhirî 

ilimlerdeki eğitimini tamamladıktan sonra tasavvuf mesleğine adım attıkları 

görülmektedir. Hatta, Cemâl-i Halvetî, Sofyalı Bâlî, Nureddinzâde, 

                                                 
683  Habîb-i Karamânî’nin Makâmâtü’l-Ârifîn isimli eserinin bazı değiştirmelerle, Pîr 

Erzincânî’nin Makâmât-ı Sülûk isimli eseriyle aynı olduğunu Habîb-i Karamânî’ye 
dair bilgi verdiğimiz kısımda belirtmiştik. bk. Çalışmamız, s. 34. 
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Şemseddin Sivâsî vd. gibi bir kısım Halvetîler, ilmî kişilikleri ile de temayüz 

etmişler ve bu alanda eserler bırakmışlardır. Arapça’ya Farsça’ya tamamen 

âşina oldukları bilinen bu şairlerin müstakil olarak bu dillerde yazılmış 

manzûm ve mensur eserleri bulunmaktadır. Türkçe yazdıkları şiirlerde, sade, 

külfetsiz bir Türkçe kullanmalarının yanında, Arapça ve Farsça unsurlardan 

tamamen arındırılmış değildir. Özellikle Dîvanlarda, yalnızca bu dillerde 

yazılmış gazeller ve diğer manzûm eserlerinde de mülemmâ beyitler dikkati 

çekmektedir. Bununla birlikte, Türkçe yazanların hor görüldüğü bir devirde, 

Arapça ve Farsça bilmelerine rağmen şairlerimizin, pratik zaruretlerle de olsa 

şiirlerinde ana dillerini kullanmaları kayda değer bir durum olarak 

görülmelidir. Pîr Muhammed Erzincânî, Makâmâtü’l-Ârifîn isimli eserinin 

“hâtime”  kısmında, eserini Türkçe olarak yazdığını, ancak lafa değil, 

manaya iltifat edilmesi gerektiğini belirtmek ihtiyacı duymuştur: 

Egerçi ki bunuñ elfâôı Türkî 
Velî ma‘nîye baú ki cân gör ki684 

 Halvetî şairlerin tamamı için dil bakımından şunu söylemek yanlış 

olmaz: Bu şairler, yaşadıkları dönemde, toplumun her kademesinden 

insanların anlayabileceği, kolay anlaşılabilir bir dil ile yazmışlardır. 

Halvetiyye mensuplarının şiirlerini, içerdikleri atasözleri, deyimler, kelâm-ı 

kibarlar özellikle de dinî ve tasavvufî dünyalarına kapı aralayan 

kavramlarıyla, yaşadıkları zamanın ve coğrafyanın kendine has özelliklerini 

aksettirmesi bakımından birer dil hazinesi olarak görmek mümkündür. 

1.1.2. Üslûp ve İfade Özellikleri: 

İlk önce söylenmesi gereken şudur ki, Halvetîlerin yazmış oldukları 

şiirler; diğer mutasavvıf şairlerde olduğu gibi, belli bir amaca matuf 

olduklarından, şiir yazmayı gâye edinen bir sanatkâr titizliğiyle değil, 

öncelikle vermek istediği mesajı düşünen bir vâiz, nâsih anlayışıyla 

yazılmıştır. Tasavvufî olarak nitelendirilen edebiyatın tamamında olduğu 

gibi burada da amaç; şiir yazmak olmayıp, dinî ve tasavvufî hakikatleri 

manzûm bir biçimde muhataplarına aktarmaktadır.  

                                                 
684  Muhammed Erzincânî, Makâmâtü’l-Ârifîn, vr. 23/a. 
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Halvetî şairlerine ait manzûm eserleri iki grupta değerlendirmek 

mümkündür: Birinci grupta, özellikle dîvanlarda yer alan şiirlerdir ki, bu 

şiirlerde zaman zaman sanatlı ifadelere başvurulmuştur ve lirik söyleyişin 

hâkim olduğu şiirler bulunmaktadır. Dîvanlardaki şiirlerin, edebî bakımdan 

diğer eserlerdeki şiirlerden daha üstün olduğunu kabul etmek gerekir. 

İkinci gruba giren eserler ise; belli bir tasavvufî konuyu anlatmak için 

genellikle mesnevî nazım biçiminde yazılmış olan manzûmelerdir. Bu 

manzûm eserlerin çoğu isimlerinden de anlaşılacağı gibi bir konu etrafında 

yazılan şiirlerdir: Makâmâtü’l-Ârifîn, Mi‘râcü’l-Mü’minîn, İrşâdü’l-Avâm 

vb. Aslında bazı şairlerin, manzûm olarak yazdıkları aynı konularda mensur 

eserleri de bulunmaktadır. Bu grup eserlerde, tasavvufî veya dinî-ahlâkî bir 

konuyu anlatmaları münasebetiyle didaktik üslûp öne çıkmaktadır.  

Konulu manzûm eserlerde konu ya doğrudan mevzun kalıplar 

içerisinde anlatılır; ya da bazı tasavvufî hakikatler temsilî veya mecâzî 

anlatımın içine sığdırılır. Özellikle etvâr-ı seb‘anın açıklanmasında biraz da 

konunun hassasiyetinden dolayı sembolik anlatımın imkânlarından 

yararlanıldığı anlaşılmaktadır. Ayrıca bu tarz eserlerde tahkiye metoduna 

başvurulduğu da görülmektedir. Cemâl-i Halvetî, İbrahim Şânî, Şemseddin 

Sivâsi gibi şairlerin, doğu-İslâm mitolojisi kaynaklı müstakil hikâyeleri de 

bulunmaktadır. İkinci gruba giren manzûm eserlerde lirizmden ve tasannudan 

çok az iz bulunur. Eserlerin çoğunda yer alan “sebeb-i te’lif” kısımlarında, 

bir ihtiyaca karşılık vermek üzere yazıldıkları belirtilmiştir. Manzûm 

eserlerde, nasihat edercesine yalın bir konuşma üslûbunun hâkim olduğu 

görülmektedir. Konuşma üslûbunun, yani hitabî tarzın, incelediğimiz 

manzûm eserlerin tamamına damgasını vurduğu söylenebilir. Aslında 

anlaşılması pek kolay olamayan tasavvufî konular üzerinde sohbet 

havasındaki bu üslûbun kolaylaştırıcı etkisini görmek mümkün olmaktadır. 

Halvetiyye şairlerinin, etkisinde kaldıkları bazı ünlü mutasavvıflar da, 

onların üslûplarının şekillenmesinde etkili olmuşlardır. Ümmî  Sinan, Vâhib 

Ümmî ve Nizamoğlu gibi Ahmediyye koluna mensup Halvetîlerin şiirleri, 

Yunus Emre tesiriyle yazılmış olup ondan izler taşımaktadır. Dede Ömer 
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Rûşenî, İbrahim Gülşenî ve diğer Rûşeniyye koluna mensup şairlerin 

şiirlerinde de Yunus tesiri kısmen görülmekle birlikte, daha çok Mevlânâ ve 

onun meşhur eseri Mesnevî’nin tesiri hâkimdir. Özellikle Rûşenî ve İbrahim 

Gülşenî’nin eserlerinde Mevlânâ hayranlığı bariz bir şekildedir. Mevlânâ 

tesiri, Rûşeniyye şairleri kadar olmasa da Cemâl-i Halvetî’de de 

görülmektedir. Diğer taraftan Bâyezîd-i Rûmî ve onun mürîdi Muhyidddin-i 

Rûmî’nin şiirlerinde İbn Arabî etkisi hissedilmektedir. Hatta bu iki şairin 

şiirleri, İbn Arabî’nin fikirlerinin bir nevi Türkçe manzûm şerhi 

durumundadır. 

Bu anlattıklarımız haricinde şiirlerde göze çarpan üslûp ve ifade 

özellikleri konusunda da şunları söyleyebiliriz: Şiirlerde yer alan aşk, şarap, 

meyhane ve sevgiliye ait diğer unsurlar, tamamıyla tasavvufî amaçlı olarak 

kullanılmışlardır. Şiirlerde az da olsa tabiat tasvirlerine rastlanmaktadır. 

Mesela İbrahim Şânî, eserinin sebeb-i telif bölümünü, bir bahar tasviriyle 

anlatmıştır. Bahar tasvirini en çok kullanan şair ise  Şemseddin Sivâsî’dir. 

Onun Gülşenâbâd isimli eseri baştan sona bahar çağrışımlarıyla doludur. 

Dîvân’ında  ve Mevlid manzûmesinde yer alan bir gazelinde685 de nevrûzu 

anlatmıştır.  

 1.2.Vezin  

Halvetî şairlerinin hece vezni dâhil, aruzun değişik kalıplarıyla 

yazılan Dîvanlarını istisna tutarak belli bir konuda yazılmış olan eserlerin 

vezin durumunu değerlendireceğiz. İncelediğimiz eserlerin çoğunun tek bir 

kalıpla, az bir kısmının da muhtelif kalıplarla yazıldığı görülmektedir. 

Halvetiyye şairlerinin eserlerini bahirlerine göre incelediğimizde, 

hezec ve remel bahirlerine ait kalıplarda yoğunlaşma olduğunu görmekteyiz. 

Dîvanlar ve ikiden çok aruz kalıbıyla yazılanlar hariç, 33 eserden 17’si hezec 

bahriyle, 12’si remel bahriyle, 2 tanesi hezec ve remel olmak üzere iki ayrı 

bahirle, 2 tanesi de hafif bahriyle yazılmıştır. Halvetiyye şairleri genel olarak 

hezec ve remel bahirlerini tercih etmişlerdir. Bunun iki istisnası ise, hafif 

bahrinde yazılmış olan Şemseddin Sivâsi’nin Heşt Behişt ve İbrahim 

                                                 
685  Şemseddin Sivâsî, Divân, s. 98; ay. mülf., Mevlid, 80. 
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Şânî’nin Gülşen-i Efkâr isimli eserleridir. Kullanılan aruz bahirlerinin 

kalıplarına ve eser sayılarına göre dağılımı şöyledir: 

 

Bahirler Kalıplar Eser Sayısı 

Hezec Mefâ’îlün mefâ’îlün fa’ûlün 13 

Hezec Mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün 2 

Hezec Mef’ûlü mefâ’ilün fa’ûlün 1 

Hezec Mef’ûlü mefâ’îlün mef’ûlü mefâ’îlün 1 

Remel Fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün 10 

Remel Fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün 2 

Hezec/Remel Mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün/ Fâ’ilâtün 

fâ’ilâtün fâ’ilün 

2 

Hafif Fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün 2 

 

1.3. �azım Şekilleri 

Halvetî şairleri, diğer tekke şairleri gibi, Dîvanlar dışındaki manzûm 

eserlerinde genel olarak mesnevî nazım biçimini tercih etmişlerdir. 

Mutasavvıf şairlerin ahlâkî ve tasavvufî mahiyetteki eserleri için mesnevî 

uygun bir nazım şeklidir. Zira, Türk edebiyatında mesnevî; gerek beyitler 

arasında kafiye bağlantısı bulunmaması, gerekse beyit sayısında bir sınırlama 

olmaması sebebiyle, şairlerin istedikleri konuyu istedikleri kadar 

uzatmalarına imkân sağlamış, bu yüzden de çok kullanılan bir nazım şekli 

olmuştur.686 

Tablo-1’de de görülebileceği gibi, muhtelif nazım biçimlerinde 

yazılan Dîvanlar haricindeki 43 manzûm eserden 32 adedi mesnevî şeklinde 

yazılmıştır. Bu eserler içerisinde, bir veya birkaç adet farklı nazım biçimi 

                                                 
686  İsmail Ünver, “Mesnevî” Türk Dili, Türk Şiiri Özel Sayısı-II (Dîvân Şiiri), 

Temmuz-Eylül 1986, Sayı: 415-417, s. 432. 
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bulunsa da hâkim nazım şekli mesnevîdir. Sadece kasîde nazım biçimiyle 

yazılan eser sayısı ikidir. Geri kalan eserler, muhtelif nazım biçimlerinde 

yazılmıştır. Bu eserlerde, mesnevî, kasîde, gazel, tercî-i bend ve terkîb-i 

bend, rubâ’î, müfred ve koşma nazım biçimlerinde şiirler yer almaktadır.  

1.4. Ayet ve Hadis İktibasları 

Halvetî şairlerinin şiirlerinde, ayet ve hadislerin farklı biçimlerde 

kullanıldığını görmekteyiz. Bir kısım şiirler, hususî olarak bazı ayet ve 

hadislerin açıklanmasına ayrılmıştır. Bu tür şiirlerde daha çok tasavvufî 

yorumlar yapılmış; ya da etvâr-ı seb‘a gibi tasavvufî bazı konular 

anlatılmıştır. Ayet ve hadislerin şiirlerde bir diğer kullanım şekli telmihtir. 

Bazı şiirlerde ayet ve hadislere göndermede bulunulmuştur. Ancak bunlar 

iktibas sayılmazlar. İktibas; ayet veya hadislerin tamamının veya bir 

parçasının şiir içerisinde yer almasıdır. İktibaslar, mısra içinde bir veya 

birkaç kelime olabildiği gibi, mısra’ın veya beytin tamamı da iktibas 

olabilmektedir. Bazen ayet ve hadislerin mealen iktibas edildiği de olmuştur. 

Halvetiyye şairlerinin tamamında lafzî veya anlam olarak iktibas 

edilmiş ayet ve hadisleri görmek mümkündür. Dîvanlardaki ayet ve hadisleri 

üçüncü bölümde ayrı bir başlık hâlinde incelediğimiz için burada lafız olarak 

iktibas edilmiş ayet ve hadislere, diğer manzûm eserlerden bir kaç örnek 

vermek istiyoruz. Şiirlerde, iktibas edilmiş olan ayetleri tırnak içinde 

gösterdik. Hangi surede geçtiklerini ve anlamlarını dipnotta verdik. 

  

“Allah’ın rahmetinden umut kesmeyin”687 

Günâhum çoú diyüp hergiz gelip kesme ümîdiñi 
Ki çün “lâ taúnetû” geldi kelâmullah 

kitâbından688 
“Andolsun ki, sana daima tekrarlanan yedi ayetli Fatiha Sûresi’ni ve 

bu büyük Kur’ân’ı verdik.”689 

                                                 
687  Zümer, 39/53. 
688  Cemâl-i Halvetî, Dîvançe, 184/a. 
689  Hicr, 15/87. 
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Âyet-i “seb‘a’l-meåânî” sende tekmîl olundı 
Evvel âhir Fâtióâ vaãfuñdurur iy bî-naôîr690 

 

“(Muhammed ile arasındaki mesafe), iki yay uzunluğu kadar yahut 

daha az kaldı”691 

“Kâbe úavseyn”in arasın varlıàından faãl 
idüp 

Çıú aradan oú gibi sen sehm-i “ev ednâ”yı 
gör692 
 

“Göklerde, yerde ikisi arasunda ve toprağın altında bulunanlar hep 

O’nundur.”693 

Vekîl itdi úulıñ çıúdı aradan 
Maúâm-ı sidre ola “taóte’å-åerâ”dan694 

 

“Sen olmasaydın âlemleri yaratmazdım.”695 

Senüñ óaúúunda didi Óak “levlâk” 
Ki senün-çün yaratdum heft-eflâk696 

 

 “Ölmeden önce ölünüz.”697 

Kim buyurup Muãùafâ didi “mûtû” 
Ki ya’nî öliñüz “úable en temûtû”698 

 “Ben gizli bir hazine idim. Bilinmeyi istedim, bilinmem için kainatı 

yarattım...”699 

                                                 
690  Ahmed Hayâlî, Dîvân, 32/a. 
691  Necm, 53/9. 
692  Sofyalı Bâlî, Manzûme-i Vâridât, Süleymaniye Ktp. Düğümlü Baba bl. nu: 333, vr. 

169/a. 
693  Tâ hâ, 20/6. 
694  Bâyezîd-i Halîfe, Sırr-ı Cânân, vr. 2/b. 
695  Aclûnî, Keşfu’l-hafâ’, c. II, s. 164. 
696  Muhammed Erzincânî, Makâmâtü’l-Ârifîn, vr. 4/b. 
697  Aclûnî, age., c. II, s. 291. 
698  Dâvûd-ı Halvetî, Gülşen-i Tevhîd, vr. 199/b. 
699  Aclûnî, Keşfu’l-hafâ’, c. II, s. 132. 
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Adumı gerçi menüm bende úodı 
“Küntü kenzen” sırrını bende úodı700 

“ Hûd sûresi saçlarımı ağarttı”701 

“Şeyyebetnî sûre-i Hûd” dem-be-dem 
Derdi ol Şâh Aómed-i muóterem702 

 “Fakirlik benim iftiharımdır ve ben onunla övünürüm.”703 

Dir idüñ “el-faúru faòrî” her dem ey maóbûb-
ı Óaú 

Şâh-ı kevneyn iken olmayup muóibb-i mâsivâ704 

“Nefsini bilen Rabbini bilir.”705 

“Men ‛aref” ma‛nasını cisminde óâlen bilmeyen 
Ùaşlara vursun başını anı sübóân istemez706 

“Vatan sevgisi imandandır.”707 

Vaùan sevmek nice îmandan oldı 
Muóabbet yirine kâfirde úıldı708 

 

1.5. Halvetîlerin Şiire Bakışları 

Edebiyat denilince ilk akla gelenin şiir olması, bir edebî tür olarak 

şiirin zengin bir çağrışım alanına sahip olduğunu göstermektedir. Şiirle 

meşgul olmak, kabiliyet ve birikim gerektiren bir sanat alanıdır. Bununla 

birlikte bir sanat faaliyeti olarak görülüp görülmeyeceği tartışmalı olsa da 

manzûm söyleme ve yazma geleneği toplumun çeşitli kesimlerinde devam 

                                                 
700  Rûşenî, Dîvân, s. 105. 
701  Tirmizî, Sünen, Tefsîr-i Sûre, 56. 
702  Şah Velî, Risâletü’l-Bedriyye, vr. 51/a. 
703  Aclûnî, age., c. II, s. 87. 
704  Şemseddin Sivâsî, Dîvân, s. 135. 
705  Aclûnî, age., c. II, s. 262; Cemâl-i Halvetî’nin bir beytinde, bu sözün, Hz. Ali 

tarafından söylenildiği belirtilmiştir: 

 “Men ‘arefe nefsehu” didi Alî 

 Ol velîler serveri şâh-ı velî  

 (Cemâl-i Halvetî, Çengnâme, vr. 63/a). 
706  Vâhib Ümmî, Dîvân, s. 124. 
707  Aclûnî, age., c. II, s. 345. 
708  Seyyid Seyfullah, Ma‘denü’l-Me’ârîf, s. 70. 
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etmektedir. Tarikatların bu geleneği bir eğitim tarzı olarak yüzlerce yıldır 

başarıyla sürdürmüş oldukları söylenebilir.  

Halvetî şeyhlerinin bir çoğunun şiirle meşgul olması, pek çok manzûm 

eser bırakması, dikkatimizi bu tarikat mensubu şairlerin şiire olan bakışlarına 

çevirmeye zorlamaktadır. Doğuşundan bugüne dördü ana kol, 40’ı aşkın 

şubeye ayrılarak tasavvuf tarihinde tarikat üreten bir iç dinamizme sahip olan 

Halvetîlik, şeyhlerinin çoğunun şair olmasıyla dikkat çekmektedir. Diğer 

taraftan Halvetiyye mensubu pek çok dîvân şairinin bulunması da ayrı bir 

değerlendirme konusudur. 

Halvetîlerin bu denli şiirle meşgul olmasını, ilk olarak mensuplarının 

yeteneklerinde aramak gerekmektedir. Bazı Halvetî şairlerin tarikata intisap 

etmeden önce de şiirle meşgul oldukları bilinmektedir. 

Ünlü Halvetî şeyhi İbrahim Gülşenî, tasavvuf yoluna girmeden önce 

Heybetî mahlasıyla şiirler yazmıştır. 709  Ali Emîrî, onun bir ara Âmidî 

mahlasını kullandığını da zikretmektedir.710 Tarikata girdikten sonra kendisi 

de bir şair olan şeyhinin emri ile şiirlerinde Gülşenî mahlasını 

kullanmıştır. 711  İbrahim Gülşenî, Halvetî şeyhleri içerisinde en fazla şiiri 

bulunan kişidir. Üç dilde yazmış olduğu manzûmelerin beyit sayısı toplam 

130.000 civarındadır. 712  Gülşenî’nin şiirlerinin edebî değeri bir yana, şiir 

söylemedeki çabukluğu ve ustalığı dikkat çekicidir. Onun aynı anda beş 

kâtibe mısra yetiştirecek kadar kolay şiir söylediği nakledilmektedir. 713 

Lemezât yazarı, onun İstanbul’a geldiğinde Ayasofya Camii’nde vaaz ettiği 

esnada bazı hakikatleri zaman zaman manzûm bir şekilde anlattığına dikkat 

çekmektedir. 714  Muhyî’nin nakline göre 40 bin beyitlik meşhur eseri 

Ma‘nevî’yi bir recep ayının başından gelecek recep ayının sonuna kadar yani 

                                                 
709  Atâî, Şakâik Zeyli, s. 67. 
710  Ali Emîrî, Diyarbakırlı Bazı Zevâtın Terceme-i Halleri, Millet Ktp., Ali Emîrî 

Manzûm, nu: 750, vr. 224/a. 
711  Hulvî, Lemezât., s. 525; Vassaf, Sefîne., c. III, s. 108. 
712  Muhyî, Menâkıb-ı İbrahim Gülşenî, s. 477. 
713  Muhyî, Menâkıb-ı İbrahim Gülşenî, s. 302.  
714  Hulvî, Lemezât, s. 536. 
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on üç ayda tamamlamıştır. Günde sekiz yüz seksen beyit yazdığı dahi 

olmuştur. 715  Muhyî, bir başka yerde de onun Ma‘nevî’yi yazarken yeme 

içmeden kesildiğini ve bin iki yüz beyiti bir günde yazmış olduğunu 

zikretmektedir. 

Kimi Halvetî şeyhleri ise şiir alt yapısı olmadığı hâlde manzûm 

eserlerini, tasavvufî konuları açıklamak için, müridlerinin veya yakınlarının 

talep etmesi üzerine kaleme almışlardır. Öyle anlaşılıyor ki bu tip Halvetî 

şairler, profesyonel olarak şiirle uğraşan kimseler değillerdi.  Bu şeyhlerden 

biri olan Şâh Velî Ayıntâbî, manzûm eserler bırakmış olmasına rağmen aruzu 

hiç bilmediğini, öğrenmeğe de hevesi olmadığını itiraf  ile özür beyan etme 

gereğini duymuştur: 

 
‛Arûøı görmemişem aãla iy cân 
Ne görmege hevesüm vardur el’an 
 

Dediler ‛ulular “el-‘öõrü maúbûl” 
Kirâmi’n-nâs úatında leyse mes’ûl 716 

Halvetî şairlerin de bütün mutasavvıflar gibi tasavvufî şiirde bir amaç 

gözettiklerini belirtmemiz gerekir. Şiirde asıl amaç; hakikatin anlaşılmasına 

yardımcı olmaktır; yoksa bir takım boş sözlerden ibaret değildir. Yüzyılın 

Halvetiyye mensubu dîvân şairlerinden ve aynı zamanda tezkire yazarı olan 

Beyânî, tasavvufa intisap ettikten sonra şiir konusunda tutumunu gözden 

geçirmiştir. Beyânî, tasavvuf yoluna girdikten sonra, arzulardan kurtulmuş 

olduğundan va’z ve nasihat yolunu seçmediğini, kitap okumaktan ve şiirle 

uğraşmaktan vazgeçtiğini belirtir. Ancak, ehlullahın  aşk ve muhabbete dair 

                                                 
715  Muhyî, age., s. 301; Bazı yazarlar, İbrahim Gülşenî’nin Ma‘nevî isimli eserini 

erbaîn süresi içerisinde yani kırk günde tamamlamış olduğunu belirtmektedirler 
(bk. Hulvî, age., s. 528; Bursalı, Osmanlı Müellifleri, c. I, s. 19; Hocazâde, 
İbrahim Gülşenî, s. 9). Ancak oldukça abartılı sayılabilecek bu  rivayet, şeyhin 
torunuyla evli olan Muhyî’nin nakliyle çelişmektedir. Söz konusu rivayeti 
değerlendiren Sadık Vicdânî de bunun menkıbevî bir mübalağa olduğunu, zira kırk 
günün, kırk bin beytin nazmına değil temize çekilmesine bile yeterli olmadığını 
belirtmektedir. bk. Vicdânî, Tomâr, s. 49. 

716  Şah Velî, Risâletü’l-Bedriyye, vr. 21/a. 
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sözleriyle, şairlerin mecaz suretinde gönül açan şiirleri tasavvuf yolunun 

yolcularına hâller bahşettiği için onlardan vazgeçmediğini de belirtir.717 

Şiir söylemeye ilişkin bir diğer yaklaşım da, mutasavvıfların iç 

dünyalarıyla ilişkilidir. Sûfîlerin bulundukları makamların ve hâllerin,  

söylediklerine tesiri söz konusudur. Böyle durumlarda mutasavvıf şairin ne 

söylediği değil hangi makamda ve hangi hâlde söylediği önem arz 

etmektedir. Dolayısıyla, sufî şairlerin söylediklerini değerlendirirken 

tasavvufî eğitimin hangi makamında bulunduğunu bilmek gerekecektir. 

Kocamustafapaşa Dergâhı şeyhlerinden Yakub-ı Germiyânî’nin zaman 

zaman şiir söylediğinden ve “mevzun kelâm” ettiğinden bahseden oğlu ve 

Menâkıbnâme yazarı Sinânüddin Yusuf, babasının; 

Ben ne òidmetkâr ne maòdûm olaydum kâşki 

Gelmeyeydüm ‛âleme ma‛dûm olaydum kâşki 

beyitini söylemesi üzerine niçin ma’dumiyeti tercih ettiği sorusuna şu cevabı 

verdiğini nakleder: 

 “Evvelâ: bu kelâm, ‛âlem-i vaódetin 
leõõetinden müfâraúât elemi  teõekkür olunduğu 
zamanda lisân-ı óâlden úâle geçmişdür. æâniyen; 
şerâyit-i ni‘met-i vücûd ki edâsında nice ehl-i 

şuhûd ‛âciz ve mertebe-i kemâle az kimse óâiz 

görüldüğü eånâda maúâm-ı ‛acz’de vârid olmuş bir 
kelâmdur. æâlisen; bu kelâm, maúâm-ı úâlde 
deñilmiş degildür. Muúteøâ-yı ba‘zı óâldür ki bu 

mertebede faòr-i ‛âlem ãalla’llâhu ‛aleyhi ve 
sellem ‘yâ leyte rabbe Muóammedin lem yaòluú 

Muóammeden’ [anlamı: Keşke Muhammed’in Rabbi, Muhammed’i 
yaratmasaydı.] diye buyurmuşlar. Daòı Óaøreti ‛Ali, 
‘hiç kimseyi reşk [gıpta] etmezem illa dünyaya 
gelmeyenlere reşk ederem’ demişler. Daòı nice 
evliyâ-yı kibârın her birinün bu maúâmda bir 
kelâmı vardur.” 718  

                                                 
717  Beyânî Mustafa b. Cârullah, Tezkiretü’ş-Şuara, (hzl. İbrahim Kutluk), s. 51-52. 
718  Yusuf b. Yakup, Menâkıb-ı Halvetiyye, s. 70. 
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Ya’kub-ı Germiyânî’nin bu cevabı, şiir söylemeyi gerektiren bir 

manevî hâle işaret ettiği gibi, tasavvufî şiirin epistemolojisini kavramamıza 

da imkân sağlamaktadır. 

Netice olarak denilebilir ki, Halvetî şeyhlerinin şiire yönelmelerini tek 

bir sebebe bağlamak mümkün değildir. Şairlerin kabiliyetleri ve içerisinde 

bulundukları manevî haller  ve makamlar önemlidir; bununla birlikte şiir, 

bediî zevk veya yaygın öğretim aracı olarak toplumsal bir ihtiyaca da tekabül 

etmektedir. İnsanların bazı konulara dikkatini çekebilmek ve kolay 

anlaşılmasını sağlamak için manzûm ifadenin etki gücünden 

yararlanılmaktadır. Halvetîlerin bu sihirli gücü çok iyi kullandıkları 

anlaşılmaktadır.  

 

1.6. Halvetîliğin Türk Şiirine Katkısı 

 Türk kültür ve entelektüel hayatında önemli iz bırakmış tarikatlardan 

birisi şüphesiz Halvetîliktir. Tekke şiiri içerisinde Halvetîliğin yeri, 

küçümsenmeyecek ölçüde geniştir. Halvetiyye tarikatının, Türk Edebiyatı’na 

katkısı da çok yönlü olarak incelenebilir. Biz bu katkıyı, Türk tasavvuf 

edebiyatına ve Dîvân edebiyatına yansıyış biçimleri münasebetiyle 

değerlendirmek istiyoruz. 

 İlk olarak şunu söylemeliyiz ki, araştırmamızın bu bölümüne konu 

olan Halvetiyye şeyhlerinin manzûm eserleri, muhtevâları itibarıyla Türk 

tasavvuf düşüncesine bir katkı olduğu kadar; biçimleri yönüyle de Türk 

Edebiyatı’nın zenginliğinin bir parçasıdır. Dolayısıyla Halvetiyye tarikatının 

Türk Edebiyatı açısından birinci derecede önemli olan yönü,  bünyesinden 

yetişmiş olan Halvetî şeyhlerinin manzûm eserleridir.  Tekke etrafında 

yetişen bu şairler, edebiyat dünyasında birer yıldız sayılmasalar da kendi 

tarikatları açısından isimleri tasavvuf tarihine büyük harflerle  kazınmış 

şahsiyetlerdir.  

 İncelemiş olduğumuz yüzyılda, araştırmamıza konu olan ve şiirleri 

bugün elimizde olan şair sayısı 35’tir. Bu şairlerden 20’sinin müstakil 
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manzûm eseri, diğerlerinin ise bir veya daha fazla şiiri bulunmaktadır. 

İncelememize temel teşkil eden 20 şairin tespit edebildiğimiz eser sayısı 

bugün için 53’tür. Bunların 10 tanesini Dîvanlar (dört tanesi Dîvançe) teşkil 

etmektedir. Dîvanlar haricindeki 43 eserden 39’u telif, dört tanesi de 

çeviridir. Bu eserlerden Muhyiddin-i Rûmî’ye ait 4’ü manzûm-mensur 

karışık olarak yazılmıştır. 

 Tekke çevresinde var olan şiir, iki farklı üslûpla okuyucu karşısına 

çıkmıştır. Birincisi, Yunus tarzı diyebileceğimiz, belirli bir amaç uğruna 

yazılan fakat, lirizm bakımından fevkalâde üstün ve sanatkârâne bir söyleyiş; 

diğeri de estetik unsuru dikkate almayan, vezin ve kafiye gibi biçime ait 

özellikleri, söylenenin hafızalarda kalması için içerisine mesajın sokulması 

gereken bir kalıp olarak gören didaktik söyleyiştir. Halvetiyye tarikatı 

açısından da durum böyledir. Halvetiyye mensuplarının şiirlerinin, bir 

taraftan kendileri gibi Halvetiyye mensuplarını etkilerken diğer taraftan, 

başka tarikattan olanları hatta tasavvufla ilgisi hiç bulunmayan şairleri de 

etkilediği görülmektedir.  

Türk tasavvuf edebiyatında Halvetiyye mensubu şairlerin şiirlerine, 

özellikle, tekkelerde âyin esnasında sıkça okunan ilâhîlere çok sayıda nazîre 

yazıldığını, tahmîs yapıldığını ve yine pek çok şiirin mutasavvıflarca şerh 

edildiğini görüyoruz. Burada bir kaç örnek vererek Halvetî şairlerinin 

mazhar oldukları ilgiyi göstermeye çalışacağız.  

Halvetîler arasında şiirlerine en fazla ilgi gösterilen şairlerin başında 

Rûşenî gelmektedir. Rûşenî’nin; “Çün doġup ùutdı cihân yüzini óüsnüñ 

güneşi / Kim ola sevmeye bu vech ile sen mâh-veşi” 719  matla‘lı na‘tı, 

aralarında Nahifî, Nazîm, Râkım Efendi, Müstakimzâde ve Salâhî’nin de 

bulunduğu yirmi kadar şair tarafından tahmîs edilmiştir. 720  İsmi geçen 

şairlerden Abdullah Salâhaddîn-i Uşşâkî (öl. 1197/1782), bu na‘ta sekiz ayrı 

                                                 
719  Bu na‘tın besteleri için bk. Ali Rıza Şengel, Türk Mûsikîsi Klasikleri, İlâhiler (hzl. 

Yusuf Ömürlü), Kubbealtı Neşriyat, İstanbul 1979, c. I, s. 98 vd. 
720  bk. Vassaf, Sefine, III, s. 100-105. (Vassaf, Rûşenî’ye yapılan diğer tahmislerden 

kendisiyle birlikte 18 şairin tahmîsine örnek zikretmiştir); Uzun, “Dede Ömer 
Rûşenî” DİA, c. IX, s. 83. 
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tahmîs yapmıştır. 721  Salâhî ayrıca, Rûşenî’nin tasavvuf tarifine dair 31 

beyitlik mesnevîsini kendi eserine (Makâmât-ı Hamidiyye Şerhi) dâhil 

etmiştir.722 Yine Rûşenî’nin “ışk” redifli gazeli, halifesi İbrahim Gülşenî723 

ve Gülşenî soyundan gelen Hâletî 724  tarafından tanzîr edilmiştir. Cemâl-i 

Halvetî’nin, Kocamustafapaşa Sünbülî Âsitanesi’nde, tekkelerin 1925 yılında 

kapatılmasına kadar, 430 yıl boyunca her hafta devrana başlarken okunmuş 

olan; 725 “Safha-i sadrında dâim ‛âşıkın efkârı hû / Şâkirin şükrü hüva’llâh 

zâkirin ezkârı hû” 726  matla‘lı ilâhîsi Kuşadalı İbrahim Halvetî 

(öl.1262/1846)’nin müridlerinden Antepli Aydî (öl. 1281/1865) tarafından 

terbi‛ edilmiştir. 727  Antepli Aydî ayrıca Şemsî’nin; “Vâsıl olmaz kimse 

Hakk’a cümleden dûr olmadan / Kenz açılmaz şol göñülde tâ ki pür nûr 

olmadan”gazeline de terbi‛ yapmıştır.728 

Halvetî şeyhlerinin ilâhîlerine  şerhlerin yapıldığı da görülmektedir. 

Sünbül Sinan’ın “Gel iy  Sâlik diyem bir söz ki hakdur / İşidür hakkı ol kim 

hak kulakdur” ilâhîsi Cabbarzâde Ârif Bey (öl. 1329/1911) tarafından şerh 

edilmiştir.729  

Gerek Halvetîler tarafından gerekse diğer tarikat mensupları 

tarafından Halvetiyye şeyhleri için medhiyyeler yazılmıştır. Bir tarikat 

mensubunun şeyhi için veya silsilesindeki büyük şeyhler için medhiyyeler 

yazdığı vakidir. Mesela Dâvûd-ı Halvetî, hem Habîb-i Karamânî hem de 

Yahyâ Şirvânî için; Nizamoğlu, şeyhi Ümmî Sinan için medhiyyeler 

                                                 
721  Vassaf, age., III, s. 100-105; Mehmet Akkuş, Abdullah Salahaddîn-i Uşşâkî 

(Salâhi)’nin Hayatı ve Eserleri, MEB Yay. Ankara 1998, s. 68, 177. 
722  Akkuş, Abdullah Salahddîn-i Uşşâkî, s. 83. 
723  Mehmet Akay, İbrahim Gülşenî’nin Dîvânı, s. 94 vd. 
724  bk. Hâletî, Dîvân, 148/a. 
725  Aşkım Güney, Halvetîlerde Mûsikî  (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), İstanbul 

Teknik Üniversitesi SBE, İstanbul 1997, s. 24. 
726  İlahinin besteleri için bk. Abdülkadir Töre, Türk Mûsikîsi Klasikleri, İlâhiler (hzl. 

Yusuf Ömürlü), Kubbealtı Neşriyat, İstanbul 1979, c. VI, s. 99 vd. 
727  Antepli Aydî, Dîvân, (hzl. Ömer Asım Aksoy, Şakir Sabri Yener, Ali Nadi Ünler), 

Desen Matb. Ankara 1954, s. 127. 
728  Antepli Aydî, age., s. 115. 
729  bk. Ömür Ceylan, Tasavvufî Şiir Şerhleri, s. 55-56. 
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yazmışlardır. Ancak başka tarikata mensup tarikat şeyhlerine medhiyyeler 

yazmak ise nadirattandır. Bunlardan bir tanesi XIX. Yüzyıl Nakşî 

şairlerinden Molla Murad (öl.1264/1847)’ın Sünbül Sinan için yazmış olduğu 

medhiyedir. Molla Murad, silsilesi hakkında bilgiler verdiği ve türbesini 

tasvir ettiği medhiyesinde onun Halvetî tarikatında müctehid olduğunu 

vurgulamıştır.730 

Halvetî şeyhlerinin vefatlarına düşürülen tarihler ve mezar 

kitabelerine yazılan beyit ve dörtlükler de onların edebiyatımıza yaptıkları 

dolaylı katkılardan sayılabilir. Tarih beyitlerinin çoğu, sayıyı tutturmak için 

tekdüzelikten kurtulamamışlarsa da, kimi tarih beyitleri, anlam ve ifade 

güzelliği bakımından üst seviyededir. Mesela; Sünbül Efendi’nin ölümü 

üzerine Kemâlpaşazâde tarafından düşürülen tarih beyti, bir çiçek türü olan 

sünbülün çağrışımları üzerine kurulu ve Beşir Ayvazoğlu’nun ifadesiyle 

âdetâ bir “çiçek demeti” gibidir: 

 
Eyledi bustân-ı zühdün sünbülü me’vâya ‘azm 
Nûr ola Sünbül Sinân’ın gülsitân-ı úabri 

hep731 
 

Bazı Halvetî şeyhlerinin fevkalâde etkileyici kişilikleri sebebiyle 

isimleri edebiyatımızda âdetâ bir mazmun olmuştur. 

Andelîb-i òûb-ãadâ bir Gülşenî dervişidir 
Muãóaf-ı gülden okur ãubó u mesâ evrâdını 

     Şeyhülislâm Yahyâ732 

Yüz sürmege Òayâlî erenler ayağına 
Yıllardürür ki óâk-i der-i Gülşenî geçer 

     Hayâli Bey733 

                                                 
730  bk. Fevziye Abdullah Tansel, “Gül-Baba Adı Verilen İki Ayrı Şahsiyet Molla 

Murad Divân’ı ve Sünbül Sinan”, AÜİFD, Yıl: 1968, Ankara Üniversitesi 
Basımevi, 1970, Sayı: XVI, s. 67-78. 

731  Ayvazoğlu, Güller Kitabı, s. 155. 
732  Ahmet Talât Onay, Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve İzahı, (hzl. Cemâl 

Kurnaz) Türkiye Diyanet Vakfı Yay., Ankara 1992, s. 180. 
733  Cemâl Kurnaz, Hayâlî Bey Dîvânı Tahlili, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1987, s. 

114. 
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Riyâøet ehlidür àonca idiñmiş òârdan pister 
Mey içmez devr-i gülde ãûfî-yi Sünbül 

Sînânîdür 
      Nev’î734 

Kimi Halvetî âsitanelerinin de şairlerimize ilham kaynağı olduğunu 

görmekteyiz. Özellikle Kahire’deki Gülşenî Dergâhı 735  ve İstanbul’daki 

Kocamustafapaşa Sünbülî Dergâhı 736  bu âsitanelerin başında gelir. Yahya 

Kemâl, “Koca Mustâpaşa” başlığını taşıyan şiirinde Kocamustafapaşa 

Dergâhı’nın ve aynı isimle anılan semtin manevî havasını aksettirmiştir: 

 Koca Mustâpaşa! Ücrâ ve  fakîr 
İstânbul! 

 Tâ fetihten beri mü’min, mütevekkil, 
yoksul, 

 Hüznü bir zevk edinenler yaşıyorlar 
burada 

 Kaldım onlarla bütün gün bu güzel 
rü’yâda. ..737 

Halvetî şairlerin, dîvân şairlerini etkiledikleri de görülmektedir. Bu 

etkileşime bazı edebiyat araştırmacıları da dikkat çekmiştir. Mesela Hasibe 

Mazıoğlu, Bağdatlı Rûhî (1014/1605)’nin Rûşenî’nin etkisi altında kaldığını 

belirtmiştir.738 Gölpınarlı da Seyyid Nizamoğlu’nun Şeyh Gâlib’i etkilediğini 

ifade etmiştir. 739  Dikkatimizi çeken birkaç şairden karşılaştırmalı olarak 

alıntı yapmak istiyoruz: 

Biz mest-i òarâb u mey-perestüz 
Maòmûr-ı ãabûó-ı elestüz  

    Rûşenî-Dîvân740 

äanman bizi kim şîre-i engûr ile mestüz 
Biz ehl-i òarâbatdanuz mest-i elestüz 

    Bağdatlı Rûhî(öl. 1605)741 

                                                 
734  Mustafa Nejat Sefercioğlu, �ev’î Dîvânı’nın Tahlîli, Kültür Bakanlığı Yay., 

Ankara 1990, s. 53. 
735  Gülşenî Dergâhı ile ilgili bir şiir için bk. Vassaf, Sefîne, c. III, s. 122. 
736  Sünbül Sinan ve Kocamustafapaşa Dergâhı hakkında yazılan şiirler için bk. Vassaf, 

age., c. III, s. 255 vd. 
737  Yahya Kemal Beyatlı, Kendi Gök Kubbemiz, MEB, Yay., İstanbul 1969, s. 42. 
738  Mazıoğlu, “Türk Edebiyatı, Eski”, Türk Ansiklopedisi, c. XXXII, s. 106. 
739  Gölpınarlı, “Halvetiyye”, s. 410. 
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Gel gel ki gül-istâna bir sen ü bir ben 
Seyr idelüm iy serv-i revân bir sen ü bir ben 
    ...... 
Gel oynayalum ãarmaşı dolaşı çemende 
Geh ãalınup iy serv-i revân bir sen ü bir ben 

      Rûşenî742 

Gülelüm oynayalum kâm alalum dünyâdân 
Mâ-i tesnîm içelüm çeşme-i nev-peydâdân 
Görelüm âb-ı óayât aúdığın ejderhâdân 
Gidelüm serv-i revânum yüri äa’dâbâd’a 
   .... 
Bir sen ü bir ben ü bir muùrib-i pâkîze-edâ 
İõnüñ olursa eğer bir de Nedîm-i şeydâ 
áayr-ı yârânı bir günlük idüp iy şûh fedâ 
Gidelüm serv-i revânum yüri äa’dâbâd’a 

     Nedîm (öl. 1730)743 

Kendün idrâk ide gör nûr-ı muãaffâsın sen 
Mebde-i her dü cihân sırr-ı ev ednâsın sen 

    Nizamoğlu-Dîvân744 

Òoşca bak õâtına kim zübde-i ‛âlemsin sen 
Merdûmi dîde-i ekvân olan âdemsin sen 

    Şeyh Gâlib (öl. 1213/1799)745 

 

 

2. HALVETÎ ŞAİRLERİ�DE Dİ�Î-TASAVVUFÎ TÜRLER 

2.1.Türk Edebiyatında Dinî-Tasavvufî Türler 

Klâsik edebiyatımızın yüzyıllar boyu ürünlerini verdiği tarihî ve 

kültürel ortam dinî karakteriyle temayüz ettiği için din; edebiyatımızın hem 

ilham ve bilgi kaynağı, hem de önemli konuları arasında yer almıştır. Şairler, 

yaşadıkları dönemlerde üzüldükleri sevindikleri ve heyecan duydukları her 

hadiseyi edebî bir form içerisinde kültür dünyamıza kazandırma gayreti 

                                                                                                                                          
740  Semra Aydemir, Rûşenî Dîvânı, s. 239.” 
741  Fahir İz, Eski Türk Edebiyatında �azım (I-II), c. I, s.493. 
742  Rûşenî, Dîvân, s. 194. 
743  İz, age., c. I, s. 456. 
744  Seyyid Seyfullah, Dîvân, s. 105. 
745  Ali Alparslan, Şeyh Gâlib, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1988, s. 48. 
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içerisinde olmuşlardır. Baharın ve kışın gelişinden av merasimlerine ve 

sünnet düğünlerine kadar bir çok sosyal içerikli hadise, genel edebiyatımız 

içerisinde yerini almıştır. İstisnaları bir kenara bırakırsak eski şiirimizin 

ustaları, klâsik kültürümüzde hayatın merkezinde yer alan dine bîgâne 

kalmamışlar; yüzyıllar boyu toplum hayatında yer etmiş ve özellikle törensel 

içeriğe sahip dinî her olayın  heyecanını hissedip bu vadide eşsiz eserler 

vermişlerdir. 

Tarih boyunca din, kimi zaman amaç olarak, kimi zaman da araç 

olarak edebiyata konu olmuştur. Sanat gâyesiyle dini araç olarak kullananlar 

bir tarafa; dinî amaç olarak görenlerin vasıtasıyla zengin bir dinî edebiyat 

meydana getirilmiştir. Dinî duyguların etkisiyle doğup gelişen bu edebiyatta, 

çok defa dini tebliğ etme, öğretme gibi pratik hedeflere yönelik sanat değeri 

zayıf eserler nazmedilmiş olsa da, fevkalâde sanatkârâne bir üslûpla dinî 

lirizmin zirvesine yükselen eserler de meydana getirilmiştir. 

Dinî edebiyatın kendine özgü çok sayıda tür ve şekilleri vardır: Tevhîd 

münâcât ve na‘t vb. bazı dinî edebiyat türlerinin, Dîvân edebiyatımızın 

nazım türleri içerisinde de mütalaa edildiği görülmektedir. 746  Ancak dinî 

edebiyatın türleri sadece bunlarla sınırlı değildir. Agah Sırrı Levend, dinî 

edebiyata ait eserleri, dinî-şer’î ve dinî- tasavvufî olmak üzere başlıca iki 

gruba ayırdıktan sonra bu gruplara ait türlerin isimlerini vermektedir.747 Bu 

tasnife göre: 

Dinî-şer’î eserler: Tevhîdler ve münâcâtlar, na‘tlar ve mi‘râciyyeler, 

esmâ-i hüsnâ ve esmâ-i nebî şerhleri ile muammaları, kırk, yüz ve bin hadis 

çevirileri, siyerler ve şemâiller, mevlidler, hilyeler, Kasîde-i Bürde ve Bür’e 

çevirileri, Muhammediyye, Ahmediyye ve benzerleri, mersiyyeler ve 

makteller, İman, itikad ve ibadetle ilgili eserler, mucizeler, dinî hikâyeler. 

                                                 
746  bk. Cem Dilçin, Örneklerle Şiir Bilgisi, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara 1992, s. 

251. 
747  Agah Sırrı Levend, “Dinî Edebiyatımızın Başlıca Ürünleri”, Türk Dili 

Araştırmaları Yıllığı Belleten 1972, Türk Dil Kurumu Yay. (2. bs.), Ankara 1989, 
s. 35-36. 
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Dinî-Tasavvufî eserler: Uyarıcı eserler, tasavvufî klâsik şiirler, 

ilâhîler, nefesler, devriyyeler, tasavvufî ve felsefî hikâyeler. 

Amil Çelebioğlu da manzûm dinî eserleri incelediği makalesinde 

manzûm eserleri, daha kategorik bir değerlendirmeye tâbi tutarak aşağıdaki 

şekilde tasnif etmiştir:748 

Cenâb-ı Hak ile ilgili Eserler : Esmâ-i Hüsnâ749 

Meleklerle ilgili manzûm eserler 

Semâvî kitaplarla ilgili manzûm eserler: Zebur, Kur’ân-ı Kerîm 

Peygamber ile ilgili manzûm eserler 

Hz. Peygamberler ilgili manzûm eserler: Esmâ-i nebî, sîre, mevlid, 

mi‘râc, mu‘cizât, gazavât-ı rasûlu’llâh, hilye, hicret, şefâat-nâme, kırk, yüz, 

bin hadis. 

Muhtelif Dinî konular: Ahvâl-i kıyâmet, akâid, fıkıh, namaz-oruç, 

menâsiku’l-hac, kâbe-nâme. 

Dinî-tasavvufî edebiyatımıza ait nazım türleri, yukarıda 

zikredilenlerle sınırlı değildir. Bunların dışında, ramazaniyye, regâibiyye, 

şathiyye vb. türler de bulunmaktadır. 

 

Tasavvufî dünya görüşü ve hayat tarzını benimseyen bir tasavvuf 

ekolü mensuplarının ortaya koydukları edebî ürünlerin tamamı elbette ki dinî 

ve tasavvufî karakterlidir. Klâsik dinî edebiyatımız açısından durum 

böyledir. Ancak yazdıkları şiirlerin bir kısmı, belli başlı bazı dinî ve 

tasavvufî konulara tahsis edilmiş ve bu konular etrafında dinî-tasavvufî 

muhtevâlı edebî türler meydana gelmiştir. Biz burada  bir tarikat zümresinin 

manzûm eserlerini incelediğimizden yukarıda verdiğimiz tasnifleri bire bir 

incelediğimiz eserlere tatbik etmek yerine, taradığımız ve konularını 

çıkardığımız manzûm eserlerden hareketle ortaya çıkan dinî-tasavvufî türleri 

                                                 
748  Amil Çelebioğlu, “Türk Edebiyatında Manzûm Dinî Eserler”, Hacettepe Ünv. 

Edebiyat Fakültesi Dergisi, Şükrü Elçin Armağanı, Ankara 1983, s. 153-166. 
749  Çelebioğlu, tevhîdleri esmâ-i hüsnâ içerisinde mütalâ etmiştir. bk. Çelebioğlu, 

agm., s. 156. 
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gruplandırmaya çalışacağız. İncelediğimiz eserler bir zümre mensuplarının 

eserleri olduğu için, dinî türler yukarıdaki tasniflerle aynı olmakla beraber, 

tasavvufî türler ve onların muhtevâları Halvetî tarikatından izler taşıyacaktır. 

Burada nazım türlerini dinî ve tasavvufî olarak tasnif etsek de, türlerin 

dışında yer alan manzûm eserlerin muhtevâlarının da dinî-tasavvufî içerikli 

olduğunun altını çizmeliyiz. İncelediğimiz manzûm eserlerden hareketle 

ortaya çıkan ve araştırmamızda yer alacak olan dinî ve tasavvufî türleri 

aşağıdaki şekilde ana başlıklar hâlinde gruplandıracağız: 

 1. Allah(c.c.)’la ilgili manzûm türler 

 2. Hz. Muhammed’le ilgili manzûm türler 

 3. İbadetlerle ilgili manzûm türler 

 4. Tasavvufî konularla ilgili manzûm türler 

Bu başlıklar altında inceleyeceğimiz dinî ve tasavvufî türlerde genel olarak 

hangi konuların ele alındığı hakkında bilgi verdikten sonra, türlere ait bazı şiirlerin 

ilk beyitlerini örnek olarak sunacağız. Örnekler seçilirken şu kriterlere dikkat 

edilmiştir. Şairin birden fazla aynı türde şiiri var ise, farklı nazım biçimlerinden 

örnekler seçilmeye dikkat edilmiştir. Yine şairin birden fazla eseri var ise, bütün 

eserlerinden örnekler verilmeye çalışılmıştır. 

2.2. Allah(c.c.)’la İlgili Manzûm Türler 

2.2.1. Tevhîd Manzûmeleri 

Tevhîdler, Allah (c.c.)’ın varlığı, birliği ve yüceliğinden bahseden 

manzûm veya mensur eserlerdir. 750  Ali Nihad Tarlan, tevhîdleri; şeriat 

esaslarına göre yazılan ve tasavvuf  esaslarına göre yazılan tevhîdler olmak 

üzere ikiye ayırmıştır. 751  Dîvanlar başta olmak üzere klâsik manzûm 

eserlerde tevhîd ile başlamak usulden olmuştur. 

Çalışmamıza konu olan Halvetî şiirinde pek çok tevhîd manzûmesi 

yazıldığını görmekteyiz. Pîr Muhammed Erzincânî, Cemâl-i Halvetî, Muhyî, 

                                                 
750  Tevhîdlerle ilgili bk. Ali Nihad Tarlan, Dîvân Edebiyatında Tevhîdler, İstanbul 

1936; Mustafa İsen- Muhsin Macit, Türk Edebiyatında Tevhîdler, TDV Yay. 
Ankara 1992; Ahmet Özalp, Gülşen-i Tevhîd (Tevhîdler Güldestesi), Kitabevi 
Yay., İstanbul 1995. 

751 Tarlan, age., s. 4. 
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Hüseyin b. Ahmed Sirozî, Dâvûd-ı Halvetî, Rûşenî, İbrahim Şânî, Yiğitbaşı, 

Vâhib Ümmî ve Şemsî’nin tevhîdleri vardır. Tevhîdler genel olarak klâsik 

tertibe uygun bir şekilde manzûm eserlerin başında bulunmakla birlikte 

eserlerin muhtelif yerlerinde tevhîd konusunda yazılan manzûmeler de 

vardır.  

Halvetî şairlerin tevhîdlerde işledikleri konular şöyle özetlenebilir: 

Allah’ın birliği ve yüceliği; Allah’ın yüce sıfatları; Zât-sıfat ayrılmazlığı; 

gizli bir hazine iken bilinmek istemesi; kainat aynasında tecellî  etmesi; bu 

âlemin onun güneşinin bulutu, Cemâlinin örtüsü olduğu; isminin tecellî siyle 

mahlukatın yaratılışı; insanın yaratılışı; peygamberlerin gönderilişi vs. Bazı 

tevhîdler, kulun yaratıcı karşısında acziyet bildirisi tarzındadır. Allah’ın 

dilediği her şeyi yapmaya gücü yeteceği; istediği kimseyi istediği şekilde 

yaşatacağı; dilediği şekle sokacağı; dilediği nimet ve musibetlere müptelâ 

kılacağı anlatılmıştır. Tevhîd zikri (darb-ı tevhîd)’nin önemi ile tevhîdin 

mertebeleri de tevhîd manzûmelerinde işlenen konular arasındadır. Bir örnek 

vermek gerekirse, İbrahim Şânî, tevhîd manzûmesinde tevhîd-i Rabbânînin 

mertebeleri ve kalbin mertebelerini anlatmıştır. Şânî’ye göre tevhîdin 

mertebeleri dörttür: 1.Tevhîd-i ef’âlî. 2. Tevhîd-i sıfâtî. 3. Tevhîd-i zâtî. 

4.Tevhîd-i ‘aynî.752 

Kalbin mertebeleri de şunlardır: Sadr, Kalb-i safâ, Şifâf-ı ziyâ, 

Habbetü’l-kalb, Zamîr, Süveydâ ve Mühiccü’l-kalb.753 

Tespit ettiğimiz tevhîd manzûmelerinin nazım şekilleri, beyit sayıları 

ve ilk beyitleri aşağıdaki gibidir: 

Pîr Muhammed Erzincânî: 

Pîr Muhammed Erzincânî’nin Makâmâtu’l-Ârifîn isimli eserinin ilk 

şiiri mesnevî nazım biçiminde 101 beyitlik bir tevhîddir. İlk beyti: 

Tevekkül eyledük ismine ânuñ 
Ezelden olınan úısmına ânuñ 754 

                                                 
 
752  İbrahim Şânî, Gülşen-i Efkâr, vr. 5/a. 
753  Şânî, age., vr. 11/a. 
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Cemâl-i Halvetî: 

Cemâl-i Halvetî’nin biri Cevâhiru’l-Kulûb diğeri Risâle-i Sûfiyye’de 

iki adet tevhîdi vardır. Birincisi 27 beyit olup mesnevî nazım biçimindedir. 

İlk beyti: 

Óamd ü şükr olsun ki Allah Kerîm 
Oldı mebde’ her vücûda ol Raóîm755  

İkinci tevhîd, 40 beyit olup mesnevî nazım biçimindedir. İlk beyti: 

Óamd ü li’llâh birligine ol Óaú’un 
Ol Kerîm ü ol Raóîm ü Muùlaú’un756  

Muhyî: 

Muhyî’nin biri Dâire-i Cihannümâ, diğeri Devâirü’l-Meârîf’te olmak 

üzere iki tevhîdi vardır. Birincisi, 41 beyitlik “lâ ilâhe illa’llâh” redifli bir 

kelime-i tevhîd kasîdesidir. İlk beyti: 

Levó úalem ki aãla bidâyetdür 
Mübdi‘-i lâ ilâhe illa’llâh 757 

 

Muhyî’nin ikinci tevhîdi de “Kasîde der beyân-ı goften tevhîd” 

başlığını taşıyan 28 beyitlik  bir kasîdedir. İlk beyti: 

Ger ene’l-Óak didügüm Manãûr işitdi ‛ayân 
Dâr idüp fetvâ virüp úatlüme virmezdi emân758 

Hüseynî 

Hüseyin b. Ahmed Sirozî’nin Câmî‘u’l-Envâr’ında iki 759, Câmi‘u’n-

�asâyîh’inde ise bir adet tevhîd manzûmesi bulunmaktadır. Câmi‘u’n-

�asâyîh isimli eserindeki “Tevhîd-i Bâri Teâlâ” başlığını taşıyan yirmi iki 

beyitlik mesnevî nazım şeklinde yazılmış tevhîdin ilk beyti: 

                                                                                                                                          
754  Muhammed Erzincânî, Makâmâtu’l-Ârifîn, vr. 1/b. 
755  Cemâl-i Halvetî, Cevâhiru’l-Kulûb, vr. 1/b 
756  Cemâl-i Halvetî, Risâle-i Sûfiyye, vr. 114/a. 
757  Muhyiddîn-i Rûmî, Dâire-i Cihannümâ, vr. 7/a. 
758  Muhyiddîn-i Rûmî, Devâirü’l-Meârîf, vr. 93/b 
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Ol úadîmdür lem yezeldür lâ yezel 
Sermedîdür kim aña yoú intiúâl 760 

Dâvûd-ı Halvetî: 

Dâvûd-ı Halvetî’nin Gülşen-i Tevhîd’inde otuz bir beyitlik bir tevhîd 

kasîdesi bulunmaktadır. İlk beyti: 

Te‛âla’llâh ki aúdesdür te‛âla’llâh 

te‛âla’llâh 
Sivâsından muúaddesdür te‘âla’llâh 

te‘âla’llâh761 

Rûşenî: 

Rûşenî’nin Dîvân’ının başında yer alan Tevhîd, mesnevî nazım 

biçiminde yazılmış olup 27 beyittir. İlk beyti: 

Leke’l-óamd ü leke’l-mecd ü leke’l-‛izz 
Bulunmaz òaøretüñe küfv hergiz762 

Gülşenî: 

Gülşenî’nin Dîvân’ının başında da:  

İy muóabbetden tecellî eyleyen ‘ayne’l-beúâ 

‘İlminüñ aynını gören lâ ta‘ayyünden liúâ763 

matlaıyla başlayan 19 beyitlik bir tevhîd kasîdesi bulunmaktadır. 

İbrahim Şânî: 

İbrahim Şânî, yukarıda da belirttiğimiz gibi, tevhîd konusunu geniş bir 

biçimde ve farklı başlıklar altında işleyen şairlerden birisidir. Gülşen-i Efkâr 

isimli eserinin başında ilk olarak 64 beyitlik mesnevî nazım biçiminde bir 

manzûme yer almaktadır. Bu mesnevîde, İhlâs suresine dikkat çekilmiş, 

kalbinde ihlâs olana, İhlâs suresinin yeteceği vurgulanmıştır.764 İlk beyti: 

Óamd aña kim odur Kerîm ü Raóîm 

                                                                                                                                          
759  Hüseyin b. Ahmed, Câmi‘u’l-Envâr, vr. 1/b, 48/a. 
760  Hüseyin b. Ahmed, Câmiu’n-�asâyîh, vr. 4/a. 
761  Dâvûd-ı Halvetî, Gülşen-i Tevhîd, vr. 3/b 
762  Rûşenî, Dîvân, s. 71. 
763  Gülşenî, Dîvân, s. 12. 
764  İbrahim Şânî, Gülşen-i Efkâr, vr. 3/b 
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Òâliú-ı  nüh revâú u ‛arş-ı ‘aôîm 765 

Gülşen-i Efkâr’da ayrıca her bendi beşer beyitlik beş bendden oluşan 

bir de mülemmâ tercî-i bend şeklinde tevhîd bulunmaktadır.766  

Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: 

Yiğitbaşı’nın Câmi‘u’l-Esrâr’ı, mesnevî nazım biçiminde 39 beyitlik 

bir Tevhîd ile başlamaktadır. Gerçi başında tevhîd olduğu belirtilmemiştir; 

ancak manzûme, tevhîd özelliği taşımaktadır. İlk beyti: 

İbtidâ úılduk kitâba faøl-ı bismi’llâh ile 
Õikr olunsun Óaú daòi tevóîd-i õâtu’llâh ile 

767 
 

Vâhibî: 

Vâhib Ümmî  Dîvân’ının başında 107 beyitlik bir tevhîd kasîdesi 

bulunmaktadır. İlk beyti: 

Gözüñ aç cânıla diñle münezzeh pâdişâhem ben 
Özüñden sözümi añla münezzeh pâdişâhem ben 

768 

Şemsî: 

Şemsî Dîvân’ının başında Lâilâheilla’llah zikrinin öneminin 

anlatıldığı bir adet tevhîd bulunmaktadır. Tevhîd, murabba nazım biçiminde 

yazılmış olup13 dörtlükten oluşmuştur. İlk bendi: 

Li’llâhi’l-óamd virildi İslâm’a  
Şevket-i lâ ilâhe İlla’llâh 
áayri edyâna olmadı óâsıl 
Şöhret-i lâ ilâhe illa’llâh 769 

 

                                                 
765  Şânî, age., vr. 3/a 
766  Şânî, age., vr. 9/b. 
767  Marmaravî, Câmi‘u’l-Esrâr, vr. 1/b. 
768  Vâhib Ümmi, Dîvân, s. 107. 
769  Şemseddin Sivâsî, Dîvân, s. 29. 
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Şemsî’nin Dîvân’ından başka manzûm eserlerinde çok sayıda tevhîd 

bulunmaktadır. Süleymâniyye’deki, “Der Tevhîd-i Ef‘âl” başlıklı 35 beyitlik 

mesnevînin ilk beyti: 

Bu óikmetlerde óayrân cümle dânâ 
Kimin efkâr ider kimin tüvânâ 770 

 

Mir’âtü’l-Ahlâk’da “Der Tevhîd-i Ef‘âl” başlığı altında 13 beyitlik bir 

tevhîd bulunmaktadır. Mesnevî nazım biçiminde yazılmıştır. İlk beyit: 

Eğerçi õatı pinhân ãun‘ı peydâ 

Olur a‛yân-ı ekvândan hüveydâ 771  
 

Heşt-Behişt’te 81 beyitlik mesnevî nazım biçiminde bir tevhîd 

bulunmaktadır. “Der Tevhîd-i Ef‘âl” başlığını taşımaktadır. İlk beyti: 

Bu’[e]l-‘aceb kâròânedür ‘âlem 
Geldi bu sâhaya benî ‘âdem 772 

İbretnümâ’nın başında ilk iki beyti Arapça olan 20 beyitlik manzûme 

de tevhîd özelliği taşımaktadır. Mesnevî nazım biçiminde yazılmıştır. İlk 

beyti:  

Fe subóâne’l-ilâhi’l-müste‛âni 
Lede’l-aóvâli fî külli’l-evâni 773 

�izamoğlu: 

Seyyid Seyfullah’ın Câmi‘u’l-Me‘ârîf isimli eserinde beş beyitlik bir 

gazel-tevhîdi vardır. İlk beyti: 

Mülkine yoúdur şerîk iy úul hüva’llâhu eóad 
Kimse hiç õâtuñ taãavvur itmez Allahu’ã-

ãamed774 
 

                                                 
770  Şemseddin Sivâsî, Süleymâniyye, s. 194. 
771  Şemseddin Sivâsî, Mir’âtü’l-Ahlâk,  vr. 2/a. 
772  Şemseddin Sivâsî, Heşt Behişt, vr. 2/a. 
773  Şemseddin Sivâsî, İbretnümâ, vr. 1/b. 
774  Seyyid Seyfullah, Câmi‘u’l-Me‘ârîf, s. 20. 
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2.2.2. Münâcâtlar 

Allah’a yalvarmak, duâ etmek maksadıyla yazılan manzûmelerdir.775 

Dîvanlarda tevhîdlerden sonra yer alırlar. Dinî edebiyatımızda münâcâtlar 

genellikle manzûm olmakla birlikte, az sayıda mensur münâcâtlar da 

bulunmaktadır. Bu tür münâcâtlara ‘tazarrû‘-nâme’ denilmektedir. Sinan 

paşa’nın Tazarrû‘-nâme776’si mensur münâcâtlara bir örnektir. 

Halvetî şiirinde münâcât en çok yazılan nazım türlerinden biridir. 

Genel olarak eserlerin baş kısımlarında olmakla beraber, hem başında hem 

sonunda münâcât bulunan eserler de vardır. Bazı eserlerde birden fazla 

münâcât bulunmaktadır. Özellikle Şemseddin Sivâsi’nin bazı eserlerinde 

konu sonlarında münâcatlar yer almaktadır.  

Münâcâtlarda genellikle şu konular dile getirilmiştir: Günahların 

itirafı ve bu günahlardan dolayı pişmanlık duyma, yüce yaratıcıdan afv ve 

mağfiret isteme, Allah’ın lütuf ve ihsanına nail olma isteği, eserlerini 

yazarken kolaylık isteme, sözlerinin küfür ve isyandan uzak olmasını, 

gafletten uyanmasını talep etme, acziyet ifade etme ve bu acziyetin tabii bir 

neticesi olarak teslimiyetini bildirme, kötü huylardan arındırılmayı talep 

etme vs. 

Halvetî şairlerin büyük çoğunluğunun münâcât yazdığı görülmektedir. 

Münâcâtlar genelde klâsik tertibe uygun olarak tevhîdle na‘t arasında 

olmakla birlikte, eserin en başında, sonunda veya konuların sonunda da 

olabilmektedir. 

Bâyezîd Halife: 

Bâyezîd Halife’nin mesnevî nazım biçiminde 11 beyitlik bir münâcâtı 

bulunmaktadır.  

İlâhî sırruña  maórem sen eyle 
Ùavâf-ı maóreme maórem sen eyle 777 

                                                 
775  Münâcâtlar için bk., Hasan Aksoy, “Münâcât”, Türk Dili ve Edebiyatı 

Ansiklopedisi (I-VIII), [TDEA], İstanbul 1981, c. VI, s. 468; Cemâl Kurnaz, 
Münâcât Antolojisi, TDV Yay., Ankara 1992. 

776  Sinan Paşa, Tazarrû-nâme (hzl. Mertol Tulum), İstanbul 1971. 
777  Bâyezîd Halîfe, Sırr-ı Cânân, vr. 103/b. 
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Merkez Efendi: 

Sadece  üç adet ilâhîsi tespit edilebilen Merkez Efendi’nin “Müstecâb 

eyle du‛âmızı yâ Mucîb” 778 mısraıyla başlayan bir münâcâtı bulunmaktadır. 

Askerî (Şâh Velî): 

Şâh Velî Ayıntâbî’nin bir münâcâtı vardır. Risâletü’l-Bedriyye'nin son 

kısmında bulunan münacât, 21 beyitolup mesnevî nazım biçimindedir. Şair 

bu kısımda, hata ve günahlarından dolayı Allah’a yalvararak bağışlanmasını 

talep eder. İlk beyti: 

Meded senden meded senden ilâhî 
Benüm nefsümde vardur çok menâhî779 

Hüseynî: 

Hüseynî’nin Câmi‘u’n-�asâyîh isimli eserinde iki adet münâcât 

bulunmaktadır. İlki, “Hâzâ Münacât ü Tevhîd-i İlâhî” başlığı altında 49 

beyitlik bir manzûmedir. Mesnevî nazım biçiminde yazılmıştır. İlk beyti: 

İy Kerîm ü Óayy ü Óannân iy İlâh 
Kim úamu düşmişlere sensin penâh780 

Diğer münâcât ise 13 beyitlik bir mesnevîdir. İlk beyti: 

İlâhî kimsenem yoúdur àarîbem 
Esirge kim yoluñda ‘andelîbem 781 

Habîb-i Karamânî: 

Karamânî, Makâmâtu’s-Sülûk isimli eserine 31 beyitlik bir mesnevî-

münâcâtla başlamaktadır. İlk beyti: 

İlâhî óamdüm ü şükrüm sañadur  
Ki senden àayra óamd itmek òatadur 782 

Dâvûd-ı Halvetî: 

                                                 
778  Millî Ktp. 06 Mil. Cönk 23, vr. 22/b. 
779  Şah Velî, Risâletü’l-Bedriyye, vr. 76/a. 
780  Sirozî, Câm‘iu’n-�asâyîh, vr. 5/a. 
781  Sirozî, age., vr. 75/a. 
782  Karamânî, Makâmâtu’s-Sülûk, vr. 1/b. 
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Dâvûd-ı Halvetî’nin iki adet münâcâtı bulunmaktadır. Bunlardan biri 

149 beyitlik uzun bir mesnevîdir. İlk beyti: 

Yâ İlâhî, uş saña dutdum yüzi 
Bî-ümîõ itme sen daòı senden bizi 783 

Diğer münâcât da, 23 beyitlik bir kasîdedir. İlk beyti: 

Olmadı yâ Rab bu hecrüñ derdine vaãluñ devâ 

Mâye-i ‛ömrüm[ü] tâ râó itdi tâ nâr-ı hevâ 
784 

Rûşenî: 

Dede Ömer Rûşenî’nin Dîvân’ı ve diğer eserlerinde çok sayıda 

münâcât bulunmaktadır. Bunlardan biri, “Der Kâsımiyyât ü Münâcât” başlığı 

altında, Dîvân’da yer alan 75 beyitlik bir mesnevîdir. Bu münâcât Esmâ-i 

Hüsnâ’yı muhtevidir. İlk beyti: 

Óamd saña yaraşur iy bî-naôîr 

Kim melikü’l-mülksin ü bî-vezir 785 

Dîvân’daki münâcâtlardan biri de 25 beyitlik bir mesnevî-münâcâttır. 

İlk beyti: 

Úamu cünbîdeye cünbiş viren sen 
Gözedüp gözleyen sen baş viren sen 786 

Rûşenî, Miskinlik Kitabı’na 128 beyitlik uzun bir münâcât ile 

başlamaktadır. İlk beyti:  

İlâhî men kimem ki’ydem münâcât 

Ùapuña eyleyem yâ ‛arø-ı óâcât 787   

Rûşenî’nin Çobannâme isimli eserinde beş adet münâcâtı 

bulunmaktadır. 788  Bu münâcâtlardan ilki, 14 beyit olup mesnevî nazım 

biçimindedir. İlk beyti: 

                                                 
783  Dâvûd-ı Halvetî, Gülşen-i Tevhîd, vr. 26/b. 
784  Dâvûd-ı Halvetî, age., vr. 31/b. 

 
785  Rûşenî, Dîvân, s. 74. 
786  Rûşenî, age., s. 87. 
787  Rûşenî, Miskinlik Kitabı, s. 106. 
788  bk. Rûşenî, Çobannâme, vr. 14/a, 14/a, 15/b, 16/b, 18/a. 
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Sensin iden cümleye ta‘lîm-i ‛ilm 
Senden irişür úamuya rıfú u óilm 789 

Gülşenî: 

İbrahim Gülşenî’nin Dîvân’ında yer alan kasîde nazım biçiminde 10 

beyitlik bir münâcâtı bulunmaktadır. İlk beyti: 

İsteyüp yâ Rabbi bir dil bulmazam lâyıú saña 
Õikr idüp aduñ diyen dem olmaya anda hevâ790 

�izâmî (Seyyid �izam): 

Seyyid Nizam’ın, Seyyid Seyfullah’ın Dîvân’ının sonunda yer alan 

beş beyitlik ilâhîsi de bir münâcâttır. İlk beyti: 

Kerîmâ ‘âli dergâha hemân iósânuña geldük 
Ne çâre biz günehkâre hemân iósânuña geldük 

791 

Hayâlî: 

Ahmed Hayâlî’nin Divân’ında münâcât başlığını taşıyan şiiri 

bulunmamaktadır. Ancak bu eserde bulunan bazı gazelleri münâcât özelliği 

taşımaktadır. 

Gazel-münâcât, 7 beyit; ilk beyti: 

İlâhî bir àarîb u bî-nevâyım 
Õelîl ü bî-kes ü zâr-ı gedâyım 792 

Gazel- münâcât, 5 beyit; ilk beyti: 

Elâ iy maôóar-ı luùf-ı ilâhî 

Øa‛îf u nâtüvân olan penâhî793 

Hâletî: 

                                                 
789  Rûşenî, age., 14/a. 
790  Gülşenî, Dîvân, s. 3. 

 
791  Seyyid Seyfullah, Dîvân, s. 185. 
792  Ahmed Hayâlî, Divân, vr. 45/b. 
793  Ahmed Hayâlî, age., vr. 62/b. 
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Hâletî’nin Dîvân’ındaki ilk ve son şiiri birer münacattır. İlki 13, diğeri 

20 beyit olana her iki münâcât da mesnevî nazım biçiminde yazılmıştır. İlk 

beyitleri: 

Yâ ilâhî õât-ı pâküñ óaúúıçün 
Cümle esmâ vü ãıfâtüñ óaúúıçün794 
 
Beni àafletde úoyma yâ ilâhî 

Ki sensin ‛afv iden cümle günâhı 795 

 

İbrahim Şânî: 

İbrahim Şânî’nin biri 46 beyit, diğeri 9 beyitlik mesnevî şeklinde 

yazılmış iki münâcâtı bulunmaktadır. 46 beyitlik münâcâtının ilk beyti: 

Yâ ‛alîme’ô-ôâhiri bi’l-esrâr 

‛Alleme’s-sırrı kâşife’l-esrâr 796 
 

Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: 

Marmaravî’nin “Fî beyâni’l-esmâ ve’l-usûlu’l-münâcât” başlığı 

altındaki 15 beyitlik münâcâtı bulunmaktadır.. Münâcâtın başında, her işin 

başlangıcının bismillah olduğu gibi, Hakk’ı zikrin başlangıcının da tevhîd 

söylemek olduğu vurgulanır. Nasıl ki kağıt Allah’ın ismini nakşetmeğe 

müsaittir; bunun gibi insan kalbi de O’nun ismini nakşetmeğe müsaittir. Şair, 

tevhîdin ve Allah’ın esmasının gönlüne yerleşmesini, söz ve davranışların 

doğru olmasını, zulmeti andıran bedenine ab-ı hayatı vermesini Allah’tan 

niyaz eder. İlk beyti: 

İbtidâ resm oldı bismi’llâh ile naúş-ı kitâb 
Kenz-i óikmetden ümîd olundı ola fetó-i 

bâb797 
 

Ümmî Sinan: 

                                                 
794  Hâletî, Dîvân, vr. 1/b. 
795  Hâletî, age., vr. 64/b. 
796  İbrahim Şânî, Gülşen-i Efkâr, vr. 13/a. 
797  Yiğitbaşı, Câmi‘u’l-Esrâr, vr. 2/a. 
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 Ümmî Sinan’ın Dîvançe’sinde de bazı ilâhîleri münâcât formunda 

yazılmıştır. Divânçe bir münâcât ilâhî ile başlamaktadır. İlk beyti:  

Yâ Rab luùf eyle baña be-óaúú-ı nûr-ı 
Muãùafâ 

Cümle işim ‛ayan saña iy ‘alîm ü sırr-ı òafâ 
798 

Vâhibî : 

Vâhib Ümmî’nin Dîvân’ında muhtelif nazım biçimlerinde münâcâtları 

bulunmaktadır. Bunlardan bir kaç tanesini örnek olarak zikretmek istiyoruz. 

Gazel nazım biçimindeki  5 beyitlik münâcâtın ilk beyti: 

Bize õâtuñ kemâlinden ‘inâyet eyle yâ Rabbi 
Óâbîbüñ Muãùafâ óaúúı hidâyet eyle yâ Rabbi 

799 

Kasîde nazım biçimindeki “senüñ yâ Rab” redifli 16 beyitlik 

münâcâtının ilk beyti: 

Bizüm Firdevs-i a‘lâmuz cemâlüñdür senüñ yâ 
Rab 

Bu sırra düşmeyen bilmez didâruñdur senüñ yâ 
Rab 800 

Hece vezniyle (5+3;  4+4) 11 dörtlüklü münâcâtın ilk bendi: 

İy Pâdişâh-ı õü’l-celâl 
Göñlüm saña döndür benüm 
İy Pâdişâh-ı ber-kemâl 
Göñlüm saña döndür benüm 801 

Vâhib Ümmî’nin bir de 11 bendden müteşekkil murabba münâcâtı 

vardır. İlk bendi: 

Úıl ‛inâyet cânuma ölmezden öñdin öleyin 
Maúãudum sensin benüm cânumda pinhân olayın 
Sen beni redd eyleme  vechüñde dâim durayın 
Yâ İlâhî sen var iken ben kime yalvarayın 802 

                                                 
798   Ümmî Sinan, Dîvân (hzl. Şevket Gürel), Bayrak Matb., İstanbul 2001, s. 29. 
799  Vâhib Ümmî, Dîvân, s. 202. 
800  Vâhib Ümmî, age., s. 202. 
801  Vâhib Ümmî, age., s. 438. 
802  Vâhib Ümmî, age., s. 441. 
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Memicân: 

Memicân’ın İlâhiyyât’ı içerisinde hece vezniyle yazılmış (7+4; 5+6) 

dört dörtlükten ibaret bir münâcâtı bulunmaktadır. İlk bendi: 

Òudâyâ Òâlıúımsın red buyurma 
İlâhî bizi imandan ayırma 

Şefâ‘at-òâhının yolundan ayırma 
İlâhî bizi imandan ayırma 803  

Şemsî: 

Halvetî şairler içerisinde en çok münâcât yazmış olan kişi Şemseddin 

Sivâsî’dir. Şemseddin Sivâsî’nin eserlerinde tespit ettiğimiz münâcât sayısı 

44’tür. Bunlardan yedi tanesi Dîvân’da, 12 tanesi Mir’âtü’l-Ahlâk’ta, 18 

tanesi Heşt Behişt’te, birer tanesi Menâkıb-ı İmâm-ı A’zam ve 

Süleymâniyye’de, 5 adedi de İbretnümâ’dadır. Dîvân’daki münâcâtlardan 

başlayarak sırayla diğer eserlerindeki bazı münâcâtların ilk beyitlerinden 

örnekler vereceğiz. İlk iki beyti özellikle Arapça veya Farsça olan mülemmâ 

münâcâtları olduğu gibi, tamamı Arapça olan bir münâcâtı da bulunmaktadır. 

Gazel-münâcât, 7 beyit; ilk beyti: 

Rıúú-ı Cismânî’den âzâd eyle yâ Rabbe’l-
àıyâå 

Bend-i rûóân ile dilşâd eyle yâ Rabbe’l-
àıyâå 804 

Gazel- münâcât, 7 beyit; ilk beyti: 

Òudâyâ ‛izzetüñ óaúúı dile ‘aşúdan leùâfet 
vir 

Bulam tâ õevk-i tevóîdi dimaàumda òalâvet 
vir 805 

Menâkıb-ı İmâm-ı A’zam’ın başında yer alan bu münâcâtın ilk 15 

beytinde, Allah’ın güzel isimleri, tertip gözetilmeksizin anılarak Allah’a 

yalvarılmıştır. İlk beyti: 

Òudâvend-i ‘alîm u Rabbi bînâ 

                                                 
803  Memican, İlâhiyyât, vr. 15/a 
804  Şemseddin Sivâsî, Dîvân, s. 43. 
805  Şemseddin Sivâsî, age., s. 44. 
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Óakîm u Úâdir u berru tüvânâ 806 

Süleymâniyye’de yer alan 86 beyitlik münâcâtın ilk iki beyti 

Arapça’dır. İlk beyti: 

Eyâ men kâne yüd‘a fi’l-belâyâ 
Eteytü sâilen nercû ‘aùâyâ 807 

Şemseddin Sivâsî’nin Mir’âtü’l-Ahlâk isimli eserinde, iyi ve kötü 

huyların anlatıldığı bölümler içerisinde konuya uygun düşecek şekilde 

yerleştirilmiş 12 adet münâcât bulunmaktadır. Münâcâtların çoğu fasıl 

sonlarına yerleştirilmiştir. 

 

 

Gazel-münâcât, 7 beyit; ilk beyti: 

İlâhâ pâdişâhâ dil-nevâzâ 

Kerîmâ müste‛ânâ çâre-sâzâ 808 

Mesnevî-münâcât, 6 beyit; ilk beyti:  

İlâhî pâk-i õâtuñ óurmetî-çün 
Hem esmâ vü ãıfâtuñ óurmetî-çün 809 

Mesnevî-münâcât, 10 beyit; ilk beyti:  

Cenâbuñdan diler-ven iy Òudâvend 

Beni erbâb-ı ‛ışúa eyle peyvend 810 

Heşt Behişt isimli mesnevîde, çoğu ravzaların sonunda olmak üzere, 

Devlet ve tarikat büyükleri için yapılan dualar hariç 18 adet münâcât 

bulunmaktadır. Tamamı mesnevî nazım biçiminde yazılmıştır.  

9 beyitlik münâcâtın ilk beyti: 

Rabbenâ aç bizüm baãîretimüz 
Ola úurb-ı Cenâba himmetimüz 811 

                                                 
806  Şemseddin Sivâsî, Menâkıb-ı İmâm-ı A’zam, s. 2. 
807  Şemseddin Sivâsî, Süleymâniyye, s. 196. 
808  Şemseddin Sivâsî, Mir’âtü’l-Ahlâk, vr. 40/a. 
809  Şemseddin Sivâsî, age., vr. 73/a. 
810  Şemseddin Sivâsî, age., vr. 129/a. 
811  Şemseddin Sivâsî, Heşt Behişt, vr. 14/a. 
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6 beyitlik münâcâtın ilk beyti: 

Beni òacletde úoma yâ Raómân 
Beni óasretde úoma yâ Mennân 812 

Şemsî’nin İbretnümâ isimli eserinde de münâcâtları bulunmaktadır. 

Kasîde-münâcât, ilk beyti: 

Ey ki her ùâlibüñ temennâsı 

Ve’y ki her ‛ârifüñ mu‛ammâsı 813  

Mesnevî münâcât, ilk beyti Farsça 23 beyit; ilk beyit: 

İlâhâ pâdişâhâ dil-nevâzâ  
Kerîmâ cürm baòşâ kâr-ı sâzâ 814 

�izamoğlu: 

Nizamoğlu’nun gerek Dîvân’ında, gerekse diğer eserlerinde münacât 

türünde yazılmış pek çok şiiri vardır. Tespit edebildiğimiz kadarıyla 

Dîvân’da 9, Ma‘denü’l-Me‘ârîf’te 4, Mi‘râcu’l-Mü’minîn’de 1, Câmi‘u’l-

Me‘ârîf’te 2 münâcâtı bulunmaktadır. 

5 bendlik Tercî-i bend-münâcâttır. Her bendde 4 beyit vardır. İlk 

beyti: 

İlâhî sen müyesser úıl bize yüz bin ‛âùâ ile 
Tecellî -i cemâl olmaú hidâyet úıl ãafâ ile 

815 

Gazel-münâcât, 7 beyit; ilk beyti: 

‛Aşkını yâr et baña yâ Râb daòî yâr istemem 
Göñlümün şehrinde andan àayrı dildâr istemem 

816 

Hece (7+4)’li, 5 bend; ilk bendi: 

Yüzümün úarasına baúma yâ Rabb 
Úabûl et òalvetîn biz úulların hep 

İdüp òalvet úılurduú õikr u ùâ‛at 

                                                 
812  Şemseddin Sivâsî, age., vr. 28/b. 
813  Şemseddin Sivâsî, İbretnümâ, vr. 5/a. 
814  Şemseddin Sivâsî, İbretnümâ, vr. 190/b. 
815  Seyyid Seyfullah, Dîvân, s. 99. 
816  Seyyid Seyfullâh, age., s. 126. 
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Úabûl et òalvetîn biz úulların hep 817 

 13 beyitlik bir gazel-münâcât ilk beyti: 

Yüzüm úara günâhım çoú nice ideyim eyleyim 
Saña lâyıú ‘amelüm yoú nice ideyim eyleyim 

818 

Câmi‘u’l-Me‘ârîf’te, “Hâzâ Münacâtü’l-Kübrâ bi-Esmâi’l-Hüsnâ” 

başlığı altında 57 beyitlik bir münâcât bulunmaktadır. Mesnevî nazım 

biçiminde yazılmış olan münacâtın münderecâtı epeyce geniştir. Esmâ-i 

hüsnâ, dört kitap, peygamberler, çehâr yâr, ehlibeyt, on iki imam ve dört 

mezhep imamının isimleri sayılıp tevessül edilmektedir. İlk beyti: 

Be-óaúúı lâilâhe illa‛llâh 
Úoma ben úuluñda cürm ü günâh 819 
  

2.2.3. Esmâ-i Hüsnâlar 

Klâsik Edebiyatımızda Allah’ın güzel isimlerini, bilhassa 99 ismini 

konu alan manzûm eserler meydana getirilmiştir.820 Araştırma konumuz olan 

Halvetî edebiyatında da bazen tevhîd ve münâcâtların içerisinde, bazen de 

müstakil manzûmeler hâlinde Esmâ-i hüsnâ şiirleri bulunmaktadır. Ancak 

sadece Esmâ-i hüsnâya dâir Halvetî şairlerce yazılmış müstakil bir eser 

mevcut değildir. Halvetî şairler içerisinde Esmâ-i hüsnâyı konu edinen 

şairler, Rûşenî, Cemâl-i Halvetî, Hüseyin b. Ahmed Sirozî, Şemseddin Sivâsî 

ve Seyyid Seyfullâh’dır. 

Rûşenî: 

Rûşenî Divân’ında yer alan ve münâcâtlar kısmında ilk beytini 

verdiğimiz 821  “Der Kâsımiyyât ü Münâcât” başlığını taşıyan 75 beyitlik 

Esmâ-i  hüsnâyı muhtevî bir münâcât bulunmaktadır.  

                                                 
817  Seyyid Seyfullah age., s. 167. 
818  Seyyid Seyffullah, Mi‘râcu’l-Mü’minîn, s. 15. 
819  Seyyid Seyfullah, Câmi‘u’l-Me‘ârîf, s. 23. 
820  Manzum esmâ-I hüsnâlar için bk. H. İbrahim Şener, Türk Edebiyatında Manzûm 

Esmâü’l-Hüsnâlar, (Yayımlanmamış doktora tezi), Dokuz Eylül Ünv. SBE, İzmir 
1985. 

821  bk. Çalışmamız, s. 177. 
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Cemâl-i Halvetî: 

Cemâl-i Halvetî’nin Esma-i Hüsnâ’sı müstakil bir başlık altında 

değildir. Harflerin ebced sırasına göre, o harfle başlayan Allah’ın isimleri 

zikredilmiştir. Beyitlerin başında yazılan  harflerin zikredilen isimlere işaret 

ettiği vurgulanmıştır. Manzûmenin Esmâ-i hüsnâ’yı konu alan kısmı 32 

beyittir. İlk beyti: 

Elf-i ebced ism-i evveldür beyân 
Eyledi hem úıldı âòirden ‘ayân 822 

Hüseynî: 

Hüseynî’nin Cam‘iu’l-Envar isimli eserinde “Faslun fî Beyâni Esmâ-i 

İlâhî ‘alâ Bahr-i Tavîl” başlığını taşıyan 78 beyitlik bir kasîde 

bulunmaktadır. Kasîdede 220 kadar esma sayılmıştır. İlk beyti: 

Pes evvel ismi Allah’dur u Hû’dur anlaàıl iy 
cân 

Ebeddür Veddün ü Óabbün Eóaddür Vâhid ü 
Óannân 823 

Câmi‘u’l-Envâr’da ayrıca “İşitgil Óak te‘âlânuñ beyân idem bu 

yâdından” mısraıyla başlayan manzûmede Allah’ın isimlerini okumanın 

faziletlerinden bahs edilmektedir.824 

Şemsî: 

Şemseddin Sivasi’nin Menâkıb-ı İmâm-ı A‘zam isimli eserinin ilk 15 

beytinde, Esmâ-i hüsnâ tertip gözetilmeksizin anılmıştır.  

Òudâvend-i ‘Alîm u Rabbi bînâ 
Óakîm u Úâdir u Berru tüvânâ825 

�izamoğlu: 

Nizamoğlu’nun Esmâ-i hüsnâ’yı konu alan birden fazla şiiri 

bulunmaktadır. Bunlardan ilki, münâcâtlar kısmında ilk beytini verdiğimiz, 

                                                 
822  Cemâl-i Halvetî, Cevâhiru’l-Kulûb, vr. 8/b. 
823  Hüseyin b. Ahmed, Câmi‘u’l-Envâr, Arkeoloji Müzesi Ktp., nu: 66, vr. 106/a; adı 

geçen Esmâ-i hüsnânın Latin harflere çevirisi için bk. H. İbrahim Şener, Türk 
Edebiyatında Manzûm Esmâ-i Hüsnâlar, s. 128. 

824  Hüseyin b. Ahmed, age., vr. 38/a. 
825  Şemseddin Sivâsî, Menâkıb-ı İmâm-ı A‘zam, s. 2. 
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Allah’ın güzel isimlerini konu ettiği “Hâzâ Münacâtü’l-Kübrâ bi-Esmâi’l-

Hüsnâ” başlığıyla zikredilen mesnevînin içerisinde bulunmaktadır.826 

Seyyid Seyfullah’ın Dîvân’ı içerisinde bulunan iki gazelinde de Esmâ-

i hüsnâ konu edilmiştir.  

Gazel-Esmâ-i hüsnâ, 12 beyit; ilk beyti: 

Beúâdur Bâúîdür õâtuñ senüñ iy bî-zevâl 
Allah 

Fenâdur cümle ‘âlem Óayy-ı Úayyûm lâ yezâl 
Allâh 827 
  

2.3. Hz. Peygamber ile İlgili Türler 

2.3.1. �a’tlar 

 Hz. Muhammed’i övmek maksadıyla yazılan ve ona duyulan saygı, 

sevgi ve özlemi dile getiren şiirlerdir. 828  Türk edebiyatındaki diğer 

şairlerimizin olduğu gibi, Halvetî şairlerin de en çok rağbet ettikleri edebî 

türlerden biri na‘tlardır.  

Hz. Muhammed’in üstün vasıfları, kainatın ve enbiyanın 

yaratılmasının, bunca nimet ve ikramların verilmesinin sebebinin onun 

sevgisi olduğu, diğer peygamberlerin meşhur yönlerinin, Hz. Peygamber’in 

şahsında toplanmış olduğu, ahirette günahkar mü’minlere şefaat edeceği, ona 

uymayanların akıbetinin kötü olacağı, son peygamber oluşu, Hz. 

Muhammed’e ait olan nûrun Adem (a.s.)’den itibaren Hz. Muhammed’e 

kadar intikali, doğumu ve bazı önemli mucizeleri vs. Halvetî şairlerin 

na‘tlarda işlediği konulardan bazılarıdır. 

Kimi edebiyat araştırmacıları, dört halife için yazılan medhiyeleri de 

na‘t olarak değerlendirmiştir.829 Dinî edebiyatımızda dört halifeye, Hz. Hasan 

                                                 
826  Seyyid Seyfullâh, Câmi‘u’l-Me‘ârîf, s. 23. 
827  Seyyid Seyfullâh, Dîvân, s. 163. 
828  Na’tlar için bk., Emine Yeniterzi, Türk Edebiyatında �a’tlar (Antoloji), TDV Yay., 

Ankara 1993; Abdullah Öztemiz Hacıtahiroğlu, Hazret-i Peygambere Şiirler 
Antolojisi (�a’tlar), Yağmur Yayınevi, İstanbul 1966; Hasan Ali Kasır, Peygamber 
Şiirleri, Denge Yay., İstanbul 1997. 

829  bk. Tahirü’l-Mevlevi, Edebiyat Lügati, Enderun Yay., İstanbul 1984, s. 113. 



 184 

ve Hüseyin’e dair pek çok medhiye yazılmıştır. Nadiren de olsa sahabenin 

genelini konu alan medhiyeler de vardır. Bunların en yaygınları, dört dost 

anlamına gelen çehâr-yâr, çâr-yâr da denilen dört halife ile ilgili olanlarıdır. 

Halvetî şairlerden Cemâl-i Halvetî,830 Muhyiddin-i Rûmî,831 İbrahim Şânî,832 

Şemseddin Sivâsî 833  ve Seyyid Seyfullah’ın dört halife ile igili müstakil 

medhiyyeleri bulunmaktadır. Halvetî şairlerden Hüseynî mahlaslı Hüseyin b. 

Ahmed’in İsmâil ve İshâk peygamberler için 30 beyitlik bir kasîde-na‘tı 

bulunmaktadır.834 

Pîr Muhammed Erzincânî: 

Pîr Muhammed Erzincânî’nin “Medh-i Hâtemü’n-Nebiyyîn ve 

Seyyidü’l-Mürselîn aleyhi’s-salâtü ve’s-selâm” başlığını taşıyan 52 beyitlik 

bir na‘tı bulunmaktadır. İlk beyti: 

äâdıúun li’l-va‛di şefî‛u’l-müõnibîn 

Nûr-ı ‛âlem raómeten li’l-‛âlemîn 835 
 

Habîb-i Karamânî: 

Pir Muhammed Erzincânî’nin eserinin bazı farklarla aynısını yazmış 

olan Karamânî’nin na‘tı da, “fî Vasfi’n-Nebiyy aleyhi’s-salâtü ve’s-selâm” 

başlığı altında olup 17 beyittir. İlk beyti: 

äâdiúu’l-va‘di şefî‛u’l-müõnibîn 

Nûr-ı ‘âlem raómeten li’l-‛âlemîn 836 

Dâvûd-ı Halvetî: 

                                                 
830  bk. Cemâl-i Halvetî, Cevâhiru’l-Kulûb, 2/b. 
831  bk. Muhyiddîn-i Rûmî, Temsîl-i Kâlîçe, 35/a. 
832  bk. İbrahim Şânî, Gülşen-i Efkâr, 20/b. 
833  bk. Şemseddin Sivâsî, Menâkıb-ı İmâm-ı A’zam s. 9; ay. mülf., Süleymâniyye, s. 

209. ay. mülf., Mir’âtü’l-Ahlâk, 5/b; ay. mülf., İbretnümâ, 8/a; ay. mülf., Heşt 
Behişt, vr. 4/b. 

 
834  bk. Hüseyin b. Ahmed, Câmi‘u’l-Envâr, vr. 202/a. 
835  Pîr Muhammed Erzincânî, Makâmâtü’l-Ârifîn, vr. 4a-5b. 
836  Habîb-i Karamânî, Makâmât-ı Sülûk, vr. 10/b. 
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Dâvûd-ı Halvetî’nin Gülşen-i Tevhîd adlı eserinde, mesnevî nazım 

şeklinde yazılmış 15 beyitlik bir na‘tı bulunmaktadır. İlk beyti: 

Muóammed óaøretüñe geldi nevbet 

Ki cümle ‛âlem andan buldu devlet  837 

Rûşenî: 

Rûşenî’nin tespit edebildiğimiz na‘tları Dîvân’ında yer almaktadır. 

Dîvân’ın baş kısmında kasîde nazım şekliyle yazılmış iki adet na‘tı 

bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, “Kasîde Fî Medhi’n-Nebî Aleyhi’s-

selâm” başlığını taşıyan 18 beyitlik bir kasîdedir. İlk beyti: 

Ayâ ãulùân-ı kevneynüñ sözüñ cümle 
deúâyıúdur 

Leùâyifdür àarâyibdür ‛acâyibdür óaúâyıúdur 
838 

İkincisi de “Der-Medh-i Resûl aleyhi’s-selâm” başlığını taşıyan 14 

beyitlik kasîdedir. İlk beyti: 

Yine iy bâd-ı nesîm-i ‘anber-‘âsâ òûb es 
Reh-neverd ol bunca günlük yolları bir demde 

kes 839 

Bu iki kasîdenin haricinde de Dîvân’da gazel nazım biçimiyle yazılmış 

na‘tları da bulunmaktadır. Bunlardan örnek olarak seçtiğimiz bazı na‘tların 

ilk beyitleri aşağıda verilmiştir. 

Gazel-na‘t, 7 beyit; ilk beyti: 

äalli ‛alâ nebiyyinâ òâce-i cümle enbiyâ 
Server-i tâc-ı aãfiyâ seyyid-i faòr-ı evliyâ 

840 

Gazel-na‘t, 7 beyit; ilk beyti: 

İy rîsâlet bustânında òırâmân serv-úad 

                                                 
837  Dâvûd-ı Halvetî, Gülşen-i Tevhîd, vr. 4/b. 
838  Rûşenî, Dîvân, s. 111; ayrıca bk. Abdullah Öztemiz Hacıtahiroğlu, Hazret-i 

Peygambere Şiirler Antolojisi (�a’tlar), Yağmur Yayınevi, İstanbul 1966, s. 22. 
839  Rûşenî, age., s. 114; ayrıca bk. Hacıtahiroğlu, age., s. 20; Hasan Ali Kasır, 

Peygamber Şiirleri, Denge Yay., İstanbul 1997, s. 52. 
840  Rûşenî, age., s. 132. 
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Ve’y nübüvvet ravøasında yâsemen-bû lâle-òad 
841 

Gazel-na‘t, 11 beyit; ilk beyti: 

Çün doàup ùutdı cihân yüzini óüsnüñ güneşi  
Kim ola sevmeye bu vech ile sen mâh-veşi”842 

Gülşenî: 

Gülşenî’nin Dîvân’ında, aşağıda ilk beyitleri verilen kasîde ve gazel 

nazım biçimlerinde na‘tları bulunmaktadır.  

Kasîde-na‘t; 21 beyit: 

İy ezelî şân-ı ebed ibtidâ 
Evvel ü âòir olana pîşüvâ 843 
 

Gazel-na‘t; 8 beyit: 

Boyuñ servin gören bustân içinde 
‘Aceb naòl-ı revân dir cân içinde 844 

Gazel-na‘t; 11 beyit: 

Yüzüñdür yazılan Úur’ân içinde 
Úaşuñ óarfi kimi Furúân içinde 845 

 

Hayâlî: 

Ahmed Hayâlî’nin Dîvân’ındaki gazelleri içerisinde iki adet na‘tı 

bulunmaktadır. Bunlardan birinin ilk beyti şöyledir. 

Gazel-na‘t, 10 beyit; ilk beyti: 

Şeró-i vaãfuñ itmede ‛acz itse tañ mıdur 
debîr 

Vâãıfuñdur Úâdir u bîçûn tüvânâ vü Òabîr 846 

                                                 
841  Rûşenî, age., s. 137; ayrıca bk. Hacıtahiroğlu, age., s. 22; Emine Yenitrerzi, Türk 

Edebiyatında �a’tlar (Antoloji), TDV Yay. Ankara 1993, s. 11. 
842  Rûşenî age., s. 208. ayrıca bk. Hacıtahiroğlu, age., s. 20; Yeniterzi, age., s. 11; 

Kasır, Peygamber Şiirleri, s. 53. 
843  Gülşenî, Dîvân, s. 5. 
844  Gülşenî, age., s. 209. 
845  Gülşenî, age., s. 210. 
846  Ahmed Hayâlî, Divân, vr. 32/a. 
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İbrahim Şânî: 

Şânî’nin Gülşen-i Efkâr isimli eserinde biri mesnevî diğeri tercî-i 

bend nazım şekliyle yazılmış iki adet na‘t bulunmaktadır.  

Tercî-i bend na‘t, altışar beyitlik beş bendden müteşekkildir. Şair bu 

bendleri fasıl olarak isimlendirmiştir. İlk beyti: 

Bâiå-i kâròâne-i ‛âlem 
Sebeb-i òılkat-ı benî Âdem 847 

 

Cemâl-i Halvetî: 

Cemâl-i Halvetî’nin Cevâhiru’l-Kulûb isimli eserinde de 13 beyitlik 

mesnevî nazım biçiminde bir na‘t bulunmaktadır. İlk beyti: 

Farú it iy dervîş eóadden Aómedi 
Ortada bir mîmdir Muóammedî 848  

Etvâr-ı Seb‘a isimli risâlesindeki “Medh-i Rasûl” başlığı altında yer 

alan 51 beyitlik mesnevî nazım şeklindeki na‘tı ise Pîr Muhammed 

Erzincânî’nin na‘tı ile aynıdır. 849 

Bâyezîd Halîfe: 

Bayezîd Halife’nin Sırr-ı Cânân isimli eserinde “Medh-i Melîh ve 

Salâvâtün Sarîhun” başlığı altında sekiz beyitlik bir na‘tı bulunmaktadır. İlk 

beyti: 

Muóammed ‘aãl-ı eşyâdur muóaúúaú 

Muóammed içre âdeme oñât baú850 

Muhyî: 

                                                 
847  Şânî, Gülşen-i Efkâr, vr. 18/a. 
848  Cemâl-i Halvetî, Cevâhiru’l-Kulûb, vr. 2/a. 

849  bk. Cemâl-i Halvetî, Etvâr-ı Seb‘a, vr. 140/b. Krş. Pîr Muhammed Erzincânî, 
Makâmâtü’l-Ârifîn, vr. 4a. 

850  Bâyezîd Halîfe, Sırr-ı Cânân, vr. 6/b. 
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Muhyî’nin Temsîl-i Kâlîçe isimli eserinde iki adet na‘tı 

bulunmaktadır. Birincisi, “Kasîde-i Nûr-ı Nübüvvet” başlığı altında 41 

beyitlik bir kasîdedir. İlk beyti: 

Yaratdı nûrını evvel münevver olmaàa ekvân 

Ôuóûr itmege ‛âlemde nice eşkalile elvân 851 

Muhyî’nin diğer na‘tı, Kasîde-i tâiyye çerisinde “Beyân-ı Medh-i 

Rasûl” başlığını taşıyan 14 beyitlik bir kasîdedir. İlk beyti: 

Rasûli cümleden mümtâz idüp Óaú 

Şefî‛u’l-müõnibîn rûz-ı úıyâmet852 

Hüseynî: 

Hüseynî’nin Câmi‘u’n-�esâyîh ve Câmi‘u’l-Envâr isimli eserlerinde  

Hz. Peygamber’e medhiyye olarak yazılmış kasîde ve mesnevî nazım 

biçimlerinde çok sayıda manzûme vardır. Bunlardan bir kısmının ilk 

beyitlerini örnek olarak sunmak istiyoruz. 

Gazel-na‘t, 8 beyit, ilk beyti: 

Eyâ vaódet serâyından Muóammed Aómed-i 
Maómûd 

Ve bâ-iy devlet ‘âyinden Muóammed Aómed-i 
Maómûd 853 

Mesnevî-na‘t, 31 beyit; ilk beyti: 

Eyâ iy Óak te‛âlânuñ óabîbi 
Bu dertlü canlaruñ sensin ùabîbi 854  

Kasîde-na‘t, 15 beyit; ilk beyti: 

Óaú te’âlânuñ óabîbi Muãùafâ’dur bu gelen 
Cümle dertlerün ùabîbi Muãùafâ’dur bu gelen 

855 

Kasîde-na‘t 11 beyit; ilk beyti: 

                                                 
851  Muhyiddîn-i Rûmî, Temsîl-i Kâliçe, vr. 27/a. 
852  Muhyiddîn-i Rûmî, age., vr. 35/a. 

 
853  Hüseyin b. Ahmed Sirozî, Câmi‘u’n-�asâyîh, vr. 7/b. 
854  Sirozî, age., vr. 8/a. 
855  Sirozî, age., vr. 103/b. 
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Kim ol ãulùân-ı kevneyndür pes üşde şânından 
Bilindi I‘tibârından ve hem a‘lâ nişânından 

856  

 

Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: 

Marmaravî’nin tek manzûm eseri olan Câmi‘u’l-Esrâr’da, fî Beyan-ı 

Muhabbetu’llâhi Te‘âlâ ve na‘tu’r-Rasûli aleyhi’s-selâm başlığı altındaki 48 

beyitlik mesnevî nazım biçiminde bir na‘t bulunmaktadır. Son birkaç beyitte 

çehâr yâr’a övgü bulunmaktadır. İlk beyti: 

Faøl-ı bismi’llâh ile şeró it 
Cemâlu’llâh’dan 

Òatm-içün ôâóir olan vaãf-ı cemâl-i şâhdan857 

Vâhibî: 

Vâhib Ümmî Dîvân’ında çok sayıda na‘t bulunmaktadır. Na‘tlar 

genelde, gazel nazım biçiminde yazılmış olmakla beraber, kasîde ve 

murabba’ nazım şekliyle yazılmış na‘tlar da bulunmaktadır. Örnek olarak 

seçtiğimiz na‘tların beyit sayıları ve ilk beyitleri aşağıdaki gibidir: 

Gazel-na‘t; 11 beyit: 

Faòr-i ‛âlem kisvetidür giydügüm zâhid benüm 
Âb-ı kevåer cür‘asıdur içdügüm zâhid bugün 

858 

Gazel-na‘t; 5 beyit: 

‛Âşıúuñ ervâóı sensin yâ Muóammed Muãùafâ 

Óaú te‛âlâ vârı sensin yâ Muóammed Muãùafâ859 

Kasîde-na‘t; 25 beyit: 

Óamdü li’llâh çok şükür cânumda pinhân 
Muãùafâ 

Gizli degül gün gibi rûóumda ‘ıyân Muãùafâ860 

                                                 
856  Sirozî, Câmi‘u’l-Envâr, vr. 281/b. Birinci mısranın vezninde eksiklik vardır. 
857  Yiğitbaşı, Câmi‘u’l-Esrâr, vr. 3/b. 

 
858  Vâhib Ümmî, Dîvân, s. 116. 
859  Vâhib Ümmî, age., s. 186. 
860  Vâhib Ümmî, age., s. 263. 
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Murabba’-na‘t; 15 bend: 

Muãùafâ râhında biz ehl-i cefâ ‘âşıúlaruz 
Muãùafâ sırrında biz ehl-i vefâ ‘âşıúlaruz 
Ùâlib isen gel berû ehl-i şifâ ‘âşıúlaruz 
Muãùafâ õâtında biz ehl-i ãafâ ‘âşıúlaruz 861 

Memicân: 

Memicân’ın İlâhiyyât’ının başında bulunan şiiri, na‘t türünün güzel 

bir örneğidir. İlk bendi: 

Úapuña geldüm àarîbem umarum senden vefâ 
Meróabâ iy ‘âşıúân-ı yâ Muóammed Muãùafâ 

Óamdü li’llâh cümle ‛âlem buldılar senden 
vefâ 

Meróabâ iy ‛âşıúân-ı pür uãûl-i Muãùafâ862 

Şemsî: 

Şemseddin Sivâsî, döneminin en çok na‘t yazan siması olarak meşhur 

olmuştur. 863  Bu şöhreti ona sağlayan, Dîvân’ındakiler başta olmak üzere, 

diğer eserlerinde bulunan na‘tlarıdır. Şemsî’nin, altı tanesi Dîvân’da, ikisi 

Süleymâniyye’de, biri İbretnümâ’da, biri Heşt Behişt‘de, ikisi Mir’âtü’l-

Ahlâk’da ve ikisi de Menâkıb-ı İmâm-ı A’zam’da olmak üzere, mükerrerler 

hariç, 14 na‘tını tespit etmiş bulunuyoruz. Örnek olarak seçtiğimiz na‘tların 

nazım biçimleri, beyit sayıları ve ilk beyitleri aşağıda zikredilmiştir. 

Kasîde-na‘t, 16 beyit; ilk beyti:864 

Ey ãaçuñ zencîrini ve’l-leyl òoş ta‘bîr ider 

Ve’ê-êuóâ envâr-ı rûyıñdan ‛aceb tefsîr ider 
865 

Gazel-na‘t, 11beyit; ilk beyti:866  

                                                 
861  Vâhib Ümmî, age., s. 358. 
862  Memican, İlâhiyyât, vr. 2/b. 
863  Emine Yeniterzi, Dîvân Şiirinde �a’t, TDV Yay., Ankara 1993, s. 31. 
864  Şemsî’nin bu na‘tı bir beyit eksiğiyle Mir’âtü’l-Ahlâk’ta da yer almaktadır. bk. 

Şemseddin Sivâsî, Mir’âtü’l-Ahlâk, vr. 4/a. 
865  Şemseddin Sivâsî, Dîvân, s. 32; ayrıca bk. Yeniterzi, Türk Edebiyatında �a’tlar, s. 

28. 
866  Şemsî’nin bu na‘tı, Mevlid içerisinde de yer almaktadır. bk. Şemseddin Sivâsî, 

Mevlid, (hzl. Hasan Aksoy), s. 80. 
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İy nübüvvet gülşenine bâàubân 
Cennet oldı maúdemüñle bu cihân 867 

Bu gazel, aynı zamanda bir nevrûziyedir.868 Hz. Peygamber’in doğuşu, 

bahara ait motifler kullanılarak nevruz istiaresiyle anlatılmış; küfrün ve 

cahiliyyenin hüküm sürdüğü dönem kış mevsimine, Hz. Muhammed’in 

doğuşu da ilkbaharın gelişine benzetilmiştir. 

Berd-i küfr-ile şitâ ide füãûl 

Ùal‛atun burc-ı óamelde nâ-gehân 869 

Kasîde- na‘t, 16 beyit; ilk beyti: 

İy Rasûl-i ‛Arabî mâh-ı dü kevn ü medenî 
Şâh olur sâil-i bâbıñ ne úadar olsa denî 870 

Kasîde-na‘t, 9 beyit; ilk beyti: 

Cemâlüñ nûrına nisbet cihân Şemsî degül 
õerre 

Deñizler baór-ı cûduñdan ãayılmaz kemterin 
úatre 871  

Mesnevî-na‘t, 40 beyit; ilk beyit: 

İy nübüvvet berâtına ‛unvân 
İy risâlet serîrine ãulùân 872 

 

�izamoğlu: 

Nizamoğlu’nun şiirlerinde, Hz. Muhammed’den bahsettiği ve onu 

övdüğü pek çok mısraı veya beyti bulunmaktadır. Meselâ, ehlibeyti ve on iki 

imamı övdüğü çoğu şirlerinde Hz. Muhammed de yer almaktadır. Bunların 

                                                 
867  Şemseddin Sivâsî, Divân, s. 98; ay. mülf., Mevlid, 80. 
868  �evruziye: Nevrûz dolayısıyla yazılan manzûmelere denir. Genellikle kasîde 

şeklinde yazılmıştır. Nevrûz, güneşin koç burcuna girdiği gündür. Rûmî martın 
dokuzuna rastlar (şimdiki 21 Mart). Aslan Tekin, Edebiyatımızda İsimler ve 
Terimler, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1995, s. 453; Türk Edebiyatında Nevrûziyeler 
için bk. Müjgan Cunbur, “Klasik Edebiyatımızda Nevruz”, Türk Kültürü 
Uluslararası Bilgi Şöleni Sempozyumu (20-22 Mart Ankara 1995), Ankara 1995, 
ss. 37-53. 

869  Şemseddin Sivâsî, Divân, s. 98; ay. mülf., Mevlid, 81. 
870  Şemseddin Sivâsî, Menâkıb-ı İmâm-ı A‘zam, s. 6. 
871  Şemseddin Sivâsî, Mir’âtü’l-Ahlâk, vr. 5/a. 
872  Şemseddin Sivâsî, Heşt Behişt, vr. 4/a. 
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yanı sıra müstakil olarak na‘t türüne örnek olabilecek; “Medh-i Rasûl 

aleyhi’s-salâtü ve’s-selâm” başlığı altında bir kıt’ası ile “Der Medh-i Rasûl 

aleyhi’s-salâtü ve’s-selâm” başlığı altında da 5 beyitlik bir gazeli 

bulunmaktadır.  

Kıt’a: 

Úamûdan evvel oldı nûr-ı Aómed 

Oñardı òalú olan ‛aúlı Muóammed 

Rasûlün ‛ilmin evvel itdi ma‘bûd 
Bulardan ãonra îcâd oldı mevcûd873 

Gazel-na‘tının ilk beyti: 

Cemâlün âftâbından iki ‛âlem münevverdür 

Mu‛anber bû-yı mûyıñdan sekiz cennet 

mu‛aùùardur 874 
2.3.2. Esmâ-i �ebî 

Hz. Muhammed’in isimlerini konu alan manzûmelere Esmâ-i nebî 

denir.875 Esmâ-i hüsnâ’lara benzer bir tarzda yazılan Esmâ-i nebilerde, Hz. 

Muhammed’in Kur’an’da ve diğer kutsal kitaplarda geçen 99, 100 1000 ve 

muhtelif sayılardaki isim ve sıfatları anlatılmıştır.  

Hüseynî: 

Halvetî şairlerden Hüseyin b. Ahmed Sirozî tarafından yazılmış iki 

adet Esmâ-i nebî manzûmesi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, şairin  

Câmi‘u’n-�asâyîh isimli eserinde yer almaktadır. Bu şiirinde Sirozî, 

Allah’ın, kimini açık kimini örtülü biçimde Hz. Peygamber’i bin yerde 

zikrettiğini söylemektedir. Mesnevî tarzında yazılmış 24 beyitlik 

manzûmesinde, Hz. Peygamber’in yeryüzünde, gök tabakalarında, cennet ve 

cehennemde ve dört kitapta kullanılan isimlerinden bahsetmiştir. Buna göre 

Hz. Peygamberin isimleri şunlardır: 

                                                 
873  Seyyid Seyfullâh, Ma‘denü’l-Me‘ârîf, s. 45 
874  Seyyid Seyfullâh, aynı yer; ayrıca bk. Yeniterzi, Türk Edebiyatında �a’tlar, s. 31. 
875  Esmâ-i Nebi ile ilgili bk. Emine Yeniterzi, “Dîvân şiirinde Hz. Peygamber’in İsim 

ve Sıfatları -Esmâ-i Nebî-”, Kutlu Doğum Haftası II (1-7 Ekim 1990), Ankara 
1992, ss. 87-100; Abdullah Ortaç Özdemir, Peygamberimizin İkiyüzbir İsm-i Şerîfi, 
Gümüş Matb., Ankara 1991.  
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Yerdeki adı: Muhammed 

Evvelki gökte: Ahmed 

İkinci gökte: Muhamid (Hamid diye çağırırlar) 

Üçüncü gökte: Mahmûd 

Dördüncü gökte: Mustafa 

Beşinci gökte: Safâ 

Altıncı gökte: Fahri  

Yedinci gökte: Şefî’  

Sidretü’l-müntehâ’da: Habîb 

Arş üzerinde: Seyyidü’l-Enâm 

Kürsî’de: Hayru’l-Beriyye 

Cennette: Kâsım 

Tamûda (cehennemde): Şefî’u’l-Müznibîn 

Tevrat’ta: (?)  

Zebûr’da: Kalkalîtâ 

İncil’de: Tâbetâbe 

Kur’an’da: Müzemmil, Müddessir, Sirâcen, Münîr, Tâ-hâ, Yâsîn. 

İlk beyti: 

İşit imdi ne dir Òallâú Mevlâ 
Anuñ buyruàın işle olàıl a‘lâ 876 

Hüseynî’nin bir diğer Esmâ-i nebîsi de Câmi‘u’l-Envâr isimli eserinde 

bulunmaktadır. “Fî beyâni Esmâ-i Hazret-i Rasûlu’llâh ‘aleyhi’s-salâtü ve’s-

selâm” başlığı altındaki 25 beyitlik kasîdede Hz. Peygamber’in 99 ism-i 

şerîfi verilmiştir. İlk beyti: 

İmdi iy ‛uşşâú-ı Aómed idem esmâsın beyân 

Cân úulaàından işidüñ diñleñüz bâ-gûş-ı 
cân877 

 

2.3.3. Mevlidler 

Dinî edebiyatımızda en çok tanınmış türlerden bir olan mevlid, Hz. 

Muhammed’in doğum hadisesini konu alan manzûmelerdir. 878  Amil 

                                                 
876  Hüseyin b. Ahmed Sirozî, Câmi‘u’n-�asâyîh, vr. 34/a. 
877  Sirozî, Câmi‘u’l-Envâr, vr. 260/a; Esmâ-i nebî kasîdesi, yeni harflerle 

yayımlanmıştır. bk. Emine Yeniterzi, “Dîvân şiirinde Hz. Peygamber’in İsim ve 
Sıfatları -Esmâ-i Nebî-”, s. 94. 
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Çelebioğlu’nun tespitine göre mevlidin ilk örneği Ahmedî’ye aittir.879 Türün 

en meşhur örneği ise Vesîletü’n-�ecât 880  ismiyle Süleyman Çelebi (öl. 

825/1422) tarafından verilmiştir. Halk arasında çok okunulan ve beğenilen 

Süleyman Çelebi mevlidi, sonraki yüzyıllarda çok sayıda mevlidin 

yazılmasına sebep olmuştur. Sinanoğlu (öl. XV. Yy.), Bihiştî (öl. 1571), 

Hamdullah Hamdî (öl. 1509), Selahaddîn-i Uşşâkî (öl. 1782), Nahifî (öl. 

1739) ve daha pek çok şairin mevlidleri bulunmaktadır.881 

Halvetî şairlerden Şemseddin Sivâsî ve Hüseyin b. Ahmed Sirozî 

mevlid manzûmeleri yazmıştır. Şemseddin Sivâsî’nin mevlide dâir müstakil 

bir manzûm eseri bulunmaktadır. Şemseddin Sivâsî eserini, hâtime dâhil 21 

fasıla ayırmıştır. Bu manzûmeyi Şemsî’nin eserleri bölümünde tanıtmış 

olduğumuzdan burada ayrıntıya girmeyi gerekli görmüyoruz. 

Hüseynî’nin Hz. Peygamber’in doğumunu anlattığı manzûmesi ise 

Câmi‘u’n-�asâyîh isimli eserinin “Faslun fî mevlidi ‘alâ vezni âhiri’n-

nebiyyi aleyhi’s-selâm” 882  başlığını taşıyan bir bölümüdür (172b-180a). 

Mesnevî nazım biçiminde yazılmıştır. Mevlid manzûmesi sekiz kısımdan 

oluşmaktadır. Toplam 356 beyittir. 

                                                                                                                                          
878  Mevlid ile ilgili bk. Neclâ Pekolcay, Türkçe Mevlid Metinleri, (Yayımlanmamış 

doktora tezi), Türkiyat Enstitüsü, İstanbul 1950; Hasibe Mazıoğlu, “Türk 
Edebiyatında Mevlid Yazan Şairler”, Türkoloji Dergisi, AÜDTCF Türk Dili ve 
Edebiyatı Araştırma Enstitüsü, Ankara 1974, c. VI, Sayı: I, ss. 31-62. 

879  Amil Çelebioğlu, Ahmedî (öl. 815/1412-13)’nin İskendernâmesi’nin üçüncü 
bölümünü teşkil eden, ancak İskendernâme’den 18 yıl sonra Bursa’da yazılan Hz. 
Peygamber’in doğumu ve hayatı ile ilgili 615 beyitlik bu kısmı, mevlid türünde 
müstakil bir mesnevî kabul etmek gerektiğini ve bu türün Süleyman Çelebi’den 
önce yazılan ilk örneği sayılabileceğini belirtmektedir. bk. Amil Çelebioğlu, Türk 
Mesnevî Edebiyatı 15 yy. Kadar (Sultan II. Murad Devri) (824-855/1421-1451), 
Kitabevi Yay., İstanbul 1999, s. 117. 

880  Süleyman Çelebi Mevlidi için bk. Hüseyin Vassaf, Vesîletü’n-�ecât, Necm-i 
İstikbal matb., İstanbul 1329); Süleyman Çelebi, Mevlid (Vesîletü’n-Necât), (hzl. 
Faruk Kadri Timurtaş), MEB Yay., İstanbul 1990; Ahmet Aymutlu, Süleyman 
Çelebi ve Mevlid-i Şerîf, MEB Yay., İstanbul 1995; Süleyman Çelebi, Mevlid  (hzl. 
Neclâ Pekolcay), TDV Yay., Ankara 1993. 

 

881  Türkçe yazılan mevlidler ile ilgili bk. Necla Pekolcay ve diğerleri, İslâmî Türk 
Edebiyatında Şekil ve �evîlere Giriş, Kitabevi Yay., İstanbul 1994, s. 206-207; 
Mazıoğlu, “Türk Edebiyatında Mevlid Yazan Şairler”, ss. 31-62. 

882  Hüseyin b. Ahmed Sirozî, Câmi‘u’n-�asâyîh, vr. 172/b. 
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Mevlid içerisindeki konu başlıkları:  

Hâzâ Faslun fî Beyân-i Medh-i Rasûl aleyhi’s-selâm. 

fî Beyân-i �ûr-ı �ebî aleyhi’s-selâm (Hz. Âdem’den Hz. Muhammed’e 

kadar Muhammedî nûrun intikal serüveni anlatılır). 

fî Beyân-i Mevlûd-i �ebî aleyhi’s-selâm. 

fî Beyân-i Zuhûr-ı �ebî aleyhi’s-selâm  

Fî Hurmeti’n-�ebiyyi aleyhi’s-salâtu ve’s-selâm. 

Hâzâ Faslun fî Vefât-ı Ümmî  Âmîne radiya’llahu anha.  

Faslün fi Mucizâti’n-�ebiyyi aleyhi’s-selâm. 

 Faslün fi Mi‘râci’n-�ebiyyi aleyhi’s-selâm. 

 

Mevlid’in ilk beyti: 

Gel berî iy ‛âşıúân-ı Muãùafâ 
Diñleñüz tâ göñlüñüz ùola ãafâ883 
 

2.3.4. Hilye 

Hz. Muhammed’in yüz ve vücut şekillerini, huy ve sıfatlarını anlatan 

eserlere hilye denilmiştir. Hilye, Arap edebiyatındaki Şemâil’lerden doğmuş 

olmakla birlikte Türk edebiyatına mahsus bir edebî türdür. Edebiyatımızda 

hilye tarzında pek çok manzûm eser yazılmıştır. Bunların en meşhuru Hâkânî 

Mehmed Bey’in (öl.1015/1606) yazmış olduğu Hilye-i Hakânî’dir. Hz. 

Peygamber için yazıldığı gibi diğer peygamberler ve dört halife için de 

hilyeler yazılmıştır.884 

Türk edebiyatında, siyer türünün bir kolu olarak gelişen Hilye-i şerîfe 

ile ilgili müstakil eserlerin edebiyatımızdaki ilk örnekleri, XVI. Yüzyılda 

verilmeye başlanmıştır. Hilye konusunda müstakil eserler yazılmadan önce, 

Arap edebiyatında olduğu gibi, bizde de konuyla ilgili bilgilere, Siyer-i 

                                                 
883  Sirozî, Câmi‘u’n-�asâyîh, vr. 172/b. 
884  Hilyeler için bk. Zülfikar Güngör, Türk Edebiyatında Hilye-i �ebevîler ve �esîmî 

Mehmed’in Gülistân-ı Şemâil’i (Yayımlanmamış doktora tezi), Ankara Üniversitesi 
SBE, Ankara 2000; Hakânî Mehmed Bey, Hilye-i Saâdet, (hzl. İskender Pala), 
TDV Yay., Ankara 1991; Veli Aras, “Hilye ve Hilyeler”, TDEA, c. IV, Dergâh 
Yay., İstanbul 1984, ss. 235-238; Mustafa Uzun, “Hilye” DİA, c. XVIII, ss. 44-47. 
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Nebîler, Mevlid-i Nebîler, Şemâiller ve bazı dinî mesnevîlerde 

rastlanmaktadır.885 

Halvetî şiirinde incelediğimiz dönem içerisinde manzûm müstakil bir 

hilye bulunmamaktadır. Dede Ömer Rûşenî’nin Divân’ı içerisindeki tuyuğları 

müstakil bir eser hâlinde olmasa da hilye türüne güzel bir örnek teşkil 

etmektedir. Tuyuğlarının tamamı hilye-i şerîf ile ilgili değildir. Tuyuğlarının 

40 kadarı hilye tertibi üzere yazılmıştır. Hz. Peygamberin şekil 

hususiyetlerinin konu edildiği bu tuyuğlarda,  onun vücut azalarının güzelliği 

tasavvufî bir amaçla yorumlanmıştır.  Hz. Peygamberin tuyuğlarda konu 

edilen hususiyetleri şunlardır:  

Adı, kulağı, göğsü, göbeği, çenesi, sırtı, kolu, bilekleri, elleri, 

parmakları, parmak çukurları, tırnakları, ayakları, gözleri, yüzü, ayva 

tüyleri, beni, dudağı, dili, dişleri, sözü, kâkülü, kirpikleri, atfı [:yanakları 

veya yanı (omzundan uyluklarına kadar)],  küçük gerdanı, başı, alnı, kaşı, 

ağzı, boynu, mührü, kokusu, boyu,  beli ve baldırları. 

Yukarıda sayılan fizikî özelliklerinden her biri bir tuyuğda 

anlatılmıştır. Her bir azası için, olabildiğince üstün nitelikli benzetmeler 

yapılmıştır. Mesela, kulağı, inci ve mücevhere, çenesi, Babil Kulesi’ne, 

göbeği, misk taşıyan Çin âhusunun göbeğine vb. benzetilmiştir. 

2.3.5. Mi‘râcnâme (Mi‘râciyye) 

Hz. Muhammed’in Mekke’den Kudüs’e, Kudüs’teki Mescid-i 

Aksâ’dan göğe yükselmesi hadisesini anlatan manzûmelerdir. Klâsik 

edebiyatımızda na‘tlar kadar olmasa da önem verilen edebî türlerden biridir. 

Dîvanlarda, mesnevîlerde, na‘tlardan sonra mi‘râciyye yazmak gelenek 

hâline gelmiştir. Sadece mi’rac hadisesini anlatmak için kaleme alınan 

müstakil manzûm eserler de vardır. Manzûm mi’raciyyelerin bazısı, mi‘râc 

                                                 
885  Zülfikar Güngör, “Türk Edebiyatında Hilye-i Nebevî Türünün Doğuşu, Gelişimi ve 

Sebepleri”, Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, (Ocak-Haziran 2003), 
Ankara 2003, Yıl:4, Sayı: 10, s. 187. 
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kandillerinde okunmak üzere bestelenmiş olup, mi‘râc-hân denilen kimseler 

tarafından bu gecelerde okunmuştur. 886 

Halvetî şairlerin ‘mi‘râciyye’ başlığını taşıyan şiirleri bulunmamakla 

beraber, Hüseyin b. Ahmed Sirozî, İbrahim Şânî ve Şemsseddin Sivâsî gibi 

şairlerin mi’rac hadisesinden bahseden manzûmeleri bulunmaktadır. 

Hüseynî: 

Hüseynî’nin mevlidi içerisinde “Faslün fi mi‘râci’n-nebiyyi aleyhi’s-

selâm” başlığı altında, Hz. Peygamber’in miracını anlatan 127 beyitlik bir 

mesnevîsi bulunmaktadır. İlk beyti: 

Mu‛cizâtından  çün itdük biz kelâm 

Şimdi mi‛râc dürr-i baórinden alam 887 
Hüseynî’nin ayrıca, mi‘râca dair on beyitlik bir kasîdesi 888  ve 

Câmi‘u’l-Envâr isimli eserinde mi‘râcda rü’yetullâh konusunu işleyen bir 

şiiri bulunmaktadır.889 

İbrahim Şanî: 

İbrahim Şânî’nin mi‘râca dair şiiri, 78 beyitten müteşekkil bir 

mesnevîdir. Mi‘râciyyenin başında şu ifadeler yer almaktadır: “Tâvûs-ı ‘arş-ı 

âşiyân-ı şehsüvâr-ı meydâni’l-imkân olan Seyyid-i haremeyn ve Rasûl-i 

sakaleyniñ mi‘râc-ı şerîfi ve ‘urûc-ı latîfi vasfıdır. Beyân olunur.” İlk beyti: 

Olsa bir kişi ‛âşıú-ı muùlaú 
Nâgehân irer aña cezbe-i Óaú 890  

Şemseddin Sivâsî de Mevlid’inde Hz. Peygamber’in miracını altı 

fasılda (626 beyit) anlatmıştır. Hz. Peygamber’in mi‘raca yükselişi, Sidre-i 

münteha’daki seyri, mirac’ta karşılaştıkları ve orada kendisine müjdelenenler 

anlatılmıştır. İlk beyti: 

                                                 
886  Mi‘râciyelerle ilgili bk., Metin Akar, Türk Edebiyatında Manzûm Mi‘râc-nâmeler, 

Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1987; İskender Pala, “Mi‘râciye” TDEA, c. VI, ss. 
372-374. 

887  Hüseyin b. Ahmed Sirozî, Câmi‘u’n-�asâyîh, vr. 180/a. 
888  Sirozî, age., vr. 7/a. 
889  Hüseyin b. Ahmed Sirozî, Câmi’u’l-Envâr, vr. 198/b. 
890  İbrahim Şânî, Gülşen-i Efkâr, vr. 16/a. 
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Gel berû iy seyr-i a‘lâ isteyen 
Cennet içre ôıll-ı ùûbâ isteyen 891 

 

2.3.6. Mu‘cizenâme 

Hz. Muhammed’in peygamberliğinin alâmeti olan bazı olağanüstü 

hadiseleri belirli bir tertip içerisinde anlatan eserlere mucizenâme denir. 

Mucizenâmeler genellikle mevlid manzûmelerinin veya mesnevîlerin Hz. 

Muhammed’in anlatıldığı bölümler içerisinde ele alınmıştır. Bununla birlikte 

Hz. Muhammed’in mucizelerinin anlatıldığı müstakil manzûm veya mensur 

eserler de kaleme alınmıştır. 892 

Hüseynî ve Şemseddin Sivâsî’nin Hz. Peygamber’in mucizelerini 

anlatan şiirleri bulunmaktadır.  

Hüseynî: 

Hüseynî, Câmi‘u’n-�asâyîh adlı eserinin mevlid bölümünde, “Faslün 

fi Mucizâti’n-Nebiyyi (a.s.)” başlığı altındaki 29 beyitlik mesnevîde Hz. 

Peygamber’in bazı mucizeleri anlatmıştır. İlk beyti:  

Çün ulaldı ol münevver ol selîm 

Ol müeddeb ol mu‛azzez ol óalîm 893 
 

Şemsî: 

Şemseddin Sivâsî de Mevlid’inde son altı faslı (140 beyit) Hz. 

Peygamber’in mucizelerine ayırmıştır. Altı fasılda Hz. Peygamber’in altı ayrı 

mucizesinden bahsedilmiştir. Bu mucizelerden bazıları şunlardır: İnşıkâk-ı 

kamer (ayın ikiye ayrılması) mucizesi, Hz. Peygamber’in davetine ağacın 

icabet etmesi mucizesi, kurdun çobana karşı konuşması mucizesi, Bedir 

Savaşı’nda Hz. Peygamber’in yaralıları iyileştirmesi, mucizesi vd. İlk beyti: 

Ger inâyet ide ol Rabbü’l-enâm 

                                                 
891  Şemseddin Sivâsî, Mevlid, s. 170. 
892  Bu eserlerle ilgili bk. Çelebioğlu, “Türk Edebiyatında Manzûm Dinî Eserler”, s. 

160; Levend, “Dinî Edebiyatımızın Başlıca Ürünleri”, s. 79. 
893  Hüseyin b. Ahmed Sirozî, Câmi‘u’n-�asâyîh, vr. 179/a. 
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Mu‛cizâtından diyem mu‛ciz kelâm 894 

2.3.7. Salavâtnâme 

Hz. Peygambere salavat getirmenin faziletinden bahseden manzûm 

eserlere salavâtnâme denir. Na’tlar başta olmak üzere Hz. Peygamber’den 

bahs eden şiirlerin muhtelif beyitlerinde Hz. Peygamber’e salavat getirmenin 

önemi vurgulanmıştır. Halvetî şairlerden Dâvûd-ı Halvetî’nin “Der Beyân-ı 

Salavât-ı Muhammed Mustafâ aleyhi’s-selâm” başlığını taşıyan şiiri, sadece 

salavat konusuna tahsis edilmiş olup, bu türe ait güzel bir örnek olabilecek 

niteliktedir. Dâvûd-ı Halvetî bu şiirinde, Hz. Muhammed’e salavat 

getirmenin önemini anlatmış ve bu konu ile ilgili hadisleri manzûm olarak 

şerh etmiştir. Gülşen-i Tevhîd’in 231b-241a varakları arasında bulunan 

salavâtnâme 302 beyittir.  İlk beyti: 

Nedürür fâide di anı bize 
Ne virür Óaú ãalât eydene size 895 

2.3.8. Şefâatnâme 

Kıyamet gününde Hz. Muhammed’in şefaatına nail olmak ve ondan 

şefaat talebinde bulunmak (istişfa‘) amacıyla yazılan eserlere şefâatnâme 

denir.896 Halvetî şairlerden İbrahim Şânî ve Vâhib Ümmî’nin bu türde şiirleri 

bulunmaktadır. 

İbrahim Şânî 

İbrahim Şânî’nin 27 beyitten müteşekkil şefâatnâme’sinin başında şu 

ifadeler yer almaktadır: “Ricâ-yı ‘inâyet ve ümîd-i şefâat içün şefî‘-i rûz-ı 

cezâ sultân-ı enbiyâ hazretlerine tazarru‘ ve niyâz olunur.” İlk beyti: 

Yâ cemîle’l-Cemâli bi’l-leme‛ât 
Ente bi’n-nûri dâfi‘u’ô-ôalamât 897 

Vâhibî: 

                                                 
894  Şemseddin Sivâsî, Mevlid, s. 202. 
895  Dâvûd-ı Halvetî, Gülşen-i Tevhîd, vr. 231/b. 
896  Çelebioğlu, “Türk Edebiyatında Manzûm Dinî Eserler”, s. 161. 
897  İbrahim Şânî, Gülşen-i Efkâr, vr. 19/b. 
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Vâhib Ümmî’nin na‘tları arasında saydığımız beş beyitlik gazel-na‘t898 

da şefâatnâme türüne örnek olabilir. Zira bu na‘tda “lütfuñla kıl şefâat”, 

Nûruñla kıl şefâat”, ve “varlığunla kıl şefâat” gibi ifadelerle istişfâda 

bulunulmaktadır.899  

2.3.9. Kasîde-i Bür’e Çevirisi 

Arapça bir kelime olan Bür’e, hastalıktan iyiliğe yüz tutma anlamına 

gelir. Arap şairlerinden Şerefü’d-dîn Muhammed b. Saîd el Bûsirî (öl. 

696/1296) bir yanı felçli iken el-Kevâkibü’d-Dürriyye fî Medh-i Hayri’l-

Beriyye başlığını taşıyan bir kasîde yazmış; rüyasında Hz. Muhammed’in 

vaktiyle Kasîde-i Bürde şairi Ka’b b. Züheyr’e yaptığı gibi sırtındaki hırkayı 

kendi omuzlarına attığını görmüş ve bu kerametle hastalıktan kurtulmuştur. 

Bunun üzerine kasîde, Kasîde-i Bür’e adını almıştır. Araplar buna da Kasîde-

i Bürde demişlerdir.900  

Edebiyatımızda pek çok Kasîde-i Bürde ve Bür’e çevirileri 

yapılmıştır.901 Halvetî şairlerinden Şemseddin Sivâsi’nin de Kasîde-i Bür’e 

çevirisi bulunmaktadır.902 

2.4. İbadetler 

2.4.1. Fazîletnâmeler 

Dinî edebiyatımızda, namaz, abdest, oruç, hac gibi ibadetlerin şartları, 

önemi ve faziletine dair muhtelif kasîde ve mesnevîler yazılmıştır. Sadece bu 

ibadetlerden birine tahsis edilmiş manzûm eserler de vardır. Meselâ Halvetî 

şairlerden Seyyid Seyfullah’ın Mi‘racü’l-Mü’minîn adlı eseri, adından da 

anlaşılacağı gibi mü’minlerin miracı kabul edilen namaz ile ilgilidir. Halvetî 

şiirinde, ibadetlerle ilgili olup da  dinî türler içerisinde 

değerlendirebileceğimiz şiirler, bazı ibadetlerin faziletlerini konu edinen 

                                                 
898  bk. Çalışmamız, s. 192. 
899  bk. Vâhib Ümmî, Dîvân, s. 186. 
900  Levend, “Dinî Edebiyatımızın Başlıca Ürünleri”, s. 64. 
901  Kasîde-i Bürde ve Bür’e Çevirileri için bk., Levend, “Dinî Edebiyatımızın Başlıca 

Ürünleri”, s. 65-66. 
902   bk. Çalışmamız, s. 128. 
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faziletnâmelerdir. Bunlar, namaz, oruç, cemaate devam, Allah’ı zikir ve 

besmele, bazı sure ve ayetlerin okunmasının faziletlerini anlatan şiirlerdir..  

Besmele’nin fazîletleri: Bir kısım dinî-tasavvufî eserlerde, 

Besmele’nin faziletine dair manzûmeler bulunmaktır. Özellikle eserlerin 

başında yer alan bu manzûmelerde, işe Allah’ın adıyla başlamanın gereği, 

önemi ve sevabı anlatılmaktadır. Halvetî şairlerden Dâvûd-ı Halvetî, İbrâhim 

Şânî ve Şemseddin Sivâsî’nin Besmele’nin faziletine dair mesnevî nazım 

biçiminde manzûmeleri bulunmaktadır. 

 

Dâvûd Halvetî: 

Dâvûd-ı Halvetî’nin 121 beyitlik manzûmesinin ilk beyti: 

æevâb-ı besmeleden evvel iy yâr 
İşid ba‘øı ol ecrinden òaberdar 903 

 

İbrahim Şânî 

Gülşen-i Efkâr’ın 48 beyitlik ilk şiirinde Besmele’nin faziletini 

anlatmaktadır. İlk beyti: 

Oúı canda yanur bi ismi’llâh 

‛Âlem-i úalbe berú urur çün mâh 904 
 

Hüseynî: 

 Hüseynî, aşağıda matlaı verilen 9 beyitlik mesnevî biçimindeki 

şiirinde Besmele’nin faziletinden bahsetmektedir. 

Evvel añmışam ol Allâh adını 
Tâ ki õevk idem bu emriñ dâdını 905 

Şemseddin Sîvâsî de Süleymâniyye’sinin ilk 40 beytinde Besmele’nin 

faziletinden bahsetmektedir. 906 

                                                 
903  Dâvûd-ı Halvetî, Gülşen-i Tevhîd, vr. 241/a. 
904  İbrahim Şânî, Gülşen-i Efkâr, vr. 1/b. 
905  Hüseyin b. Ahmed Sirozî, Câmi‘u’l-Envâr, vr. 2/a. 
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Fatiha Sûresi ve Âyete’l-Kürsî’nin Faziletleri: Dâvûd-ı Halvetî 

Gülşen-i Tevhîd’de uzunca bir bölümü fezâil bahislerine ayırmıştır. Fatiha 

suresinin anlatıldığı manzûme 98 beyitlik bir mesnevîdir. İlk iki beyti: 

Besmeleden çün bu miúdâr diñledüñ 

İşidüp ba’øı feøâil anladuñ 
 
Dut bu kez ümm-i kitâbâ gûşuñı 
áaflet ile diñleme dir hûşuñı 907 

Âyete’l-Kürsî’nin fazileti, 343 beyitlik uzun bir mesnevîde 

anlatılmıştır. İlk beyti: 

Gel bu kez òoş âyete’l-kürsîyi de 
Gûş ur cân ile diñle iy dede 908 

 

�amaz zikrullah ve orucun faziletleri: Namazın faziletlerinin 

anlatıldığı 29 beyitlik mesnevîde, gece namazı, işrak ve kuşluk namazları ile 

diğer nafile namazların faziletlerinden bahsedilmiştir. İlk beyti: 

Dûn namazından daòı ber muòtasar 
Nesne diñsün anı diñle iy puser 909 

Cemaate devam etmenin fazileti de 145 beyitlik uzun bir şiirde 

anlatılmıştır. İlk beyti: 

Gel bu kez ecr-i cemâ‛atden daòı 
Diñle dinsün ba‘øısı anda daòı 910 

Zikrullah’ın faziletleri, 18 beyitlik kısa bir mesnevîde açıklanmıştır. 

İlk beyti: 

Her ki gün ùoàduğı vaútlerde daòı 
Hem şu ùolındığı vaútlerde daòı911 

                                                                                                                                          
906  bk. Şemseddin Sivâsî, Süleymâniyye, s. 191; Süleymâniyye’nin ilk beyti için bk. 

Çalışmamız, s. 123. 
907  Dâvûd-ı Halvetî, Gülşen-i Tevhîd, vr. 244/b. 
908  Dâvûd-ı Halvetî, age., vr. 247/b. 
909  Dâvûd-ı Halvetî, age., vr. 259/b. 
910  Dâvûd-ı Halvetî, age., vr. 261/a. 
911  Dâvûd-ı Halvetî, age., vr. 260/b. 
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Dâvûd-ı Halvetî, oruc ibadetinin faziletlerinden bahsettiği 59 beyitlik 

şiirinde, Pazartesi Perşembe günleri, her ayın 13, 14. ve 15. günleri, kici 

bayramının (Kurban bayramı) 9. günü, Muharrem ayının ilk 10 günü vs. 

nafile oruçların faziletlerinden bahseder. 

äavmuñ ecrin daòı ba‘øısı size 

Bildürelim idesiz du‛â bize 912 
 

2.5. Tasavvufî Türler 

Mutasavvıfların yazmış olduğu şiirler genel olarak tasavvufî içerikli 

olmakla birlikte, ayrıca Tasavvuf edebiyatında müstakil edebî türler 

oluşmuştur. Bu türler, genel olarak tarikat âdâbı, silsile, bazı tasavvufî 

haller, tasavvuf felsefesine ait bazı nazariyeler etrafında gelişmiştir.913  

2.5.1. Etvârnâmeler (Etvâr-ı Seb‘a) 

Arapça yedi tavır demek olan etvâr-ı seb‘a, nefsin yedi mertebesine 

göre tasavvufî eğitimi izah etmek üzere yazılan eserlere denilmiştir. 

Tasavvuf edebiyatında manzûm ve mensur olarak pek çok etvâr-ı seb‘a 

yazılmıştır. Halvetî şairler de etvâr-ı seb‘a yazmaya çok ilgi göstermişlerdir. 

Müstakil etvâr-ı seb‘a risâlelerinin yanı sıra hemen her manzûm eserde etvâr-

ı seb‘adan bahseden bölümler bulunmaktadır. Halvetî şairlerin büyük bir 

kısmının aslında eserlerini, doğrudan veya dolaylı olarak etvâr-ı seb‘ayı 

anlatmak için yazdıklarını söylemek mümkündür. Etvâr-ı seb‘ada nefsin yedi 

mertebesi çerçevesinde, seyr u sülûk esnasında, sâlikin karşılaşacağı hâller 

anlatılır. Kimi şairler doğrudan didaktik bir anlatımı tercih ederlerken 

kimileri de temsilî hikâyelerle anlatmayı yeğlemişlerdir. Halvetî şairlerden 

Pîr Muhammed Erzincanî, Habîb-i Karamânî, Ahmed Şemseddîn-i 

Marmaravî, Cemâl-i Halvetî, Dâvûd-ı Halvetî, Şâh Velî Ayıntâbî, Şemseddin 

Sivâsî ve Seyyid Seyfullah’ın etvâr-ı seb‘aları bulunmaktadır. 

                                                 
 
912  Dâvûd-ı Halvetî, Gülşen-i Tevhîd, vr. 257/b. 
913  Tasavvuf edebiyatına ait türler için bk. Abdurrahman Güzel, Dinî Tasavvufî Türk 

Edebiyatı, Akçağ Yay., Ankara trz., s. 518 vd. 
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Etvâr-ı seb‘alar bazı risâlelerde şematik olarak gösterilmiştir. Etvâr-ı 

seb‘aya dair manzûm eserlerde anlatılan konulara kaynaklık etmesi 

bakımından, bir Halvetiyye mensubu olan Şâh Velî b. Üveys b. Şâh Velî’nin 

şemasını vermeyi uygun buluyoruz (bk. Tablo-3). 

Pîr Muhammed Erzincânî: 

Halvetî şairler içerisinde en detaylı etvâr-ı seb‘alardan birisi 

Erzincânî’nin Makâmâtü’l-Ârifîn isimli eserinde bulunmaktadır. 

Erzincânî’nin etvâr-ı seb‘ayı anlatığı bu bölüm, bir mukaddime ile 

yedi makamın anlatıldığı sekiz başlıktan oluşan 429 beyitlik bir mesnevîdir. 

Etvâr-ı seb‘a 33 beyitlik bir mukaddime ile başlar. Bu mukaddimede yedi 

sayısının önemi üzerinde durulur ve kalbin yedi yerde tavrı olduğu 

vurgulanır. Daha sonra sırasıyla makamlar ve özellikleri anlatılır. Birinci 

makam ‘seyr-i ilallah’tır. Bu makamın nefsi, emmâredir. Bu makamda olan 

kimsenin durumu hikmet değil, ibret ehlidir; hatta ibretin başındadır. Işık 

kendisine bazen görünür bazen de karanlıktır. İşi fısk ve günahtır. Ancak 

levvâmenin ışığıyla buradan kurtulabilir. Bu makamdaki kişinin zikri, 

cehrîdir. İkinci makam, seyr-i lillâh’tır. Bu makamın nefsi, levvâmedir. 

Burası zâhir ilminin akıl ve fikirin hâkim olduğu bir yerdir. Aklın ışığıyla 

karanlıklar aydınlanmağa başlar. Bu makam, ibret yeri olmakla beraber 

hikmet güneşiyle aydınlanmağa başlamıştır. Bu makamda zikir, hafî (kalbî) 

olmuştur. Üçüncüsü seyr-i alallâh’tır. Bu makamın nefsi, mülhimedir. 

Durumu ehl-i hikmettir. Gönlüne Rahmanî ışıklar gelir, marifet ve ilham ehli 

olmaya başladığından kalbine sırlar doğar. Dördüncü makam, seyr-i 

ma’allah’tır. Bu makamın nefsi, mutmainnedir. Gönlü, irfân ve vahdet 

nuruyla aydınlanır. Bu makamdaki kişinin durumu, sır makamında olmasıdır. 

Sır makamı, fena makamıdır. Bu makamda pek çok tehlikeler bulunmaktadır. 

Bu yüzden şeriat ipini elden bırakmamak tavsiye edilmiştir. Beşinci makam 

seyr-i fillâh’tır.Bu makam, tevhîd ve ehl-i cezbe makamı olup nefsi, 

raziyedir. Nuru, lâmekandır. Bu makamdaki nefsin özelliği tecrîd ve 

tefrîddir. Altıncısı, seyr-i anillâh’tır.  Bu makam ilm-i nübüvvet ve mürşidlik 

makamı olup, nefsi, râziyedir. Işığı, nûr-ı Ahmed’dir. Yedincisi, seyr-i 



 205 

billah’tır. Bu makam, hakikat makamı olup nefsi, kâmiledir. Hakka’l-yakîn 

mertebesinin sırrı, sırr-ı ahfâ-yı hafâdır: Burada şeriat, tarikat, hakikat hepsi 

birdir. Burada zaman kavramı yoktur. Bu makamdaki kişi, görünüşte halk ile 

bir olmakla beraber ma‘nada Allah ile birliktedir. 

 İlk beyti: 

Çünki úılduk biz tevekkül Tañrıya 
Bî-àaraødur bî-tekellüf bî-riya914 

Pîr Muhammed Erzincânî, bir başka manzûmesinde yedi makamı, 

temsilî olarak hikâye etmiştir. “Temsilât-ı Etvâr-ı Kulûb”915 adını taşıyan bu 

hikâye, 103 beyitten oluşmaktadır. Pîr  Erzincanî’nin bu eserini, Habîb-i 

Karamânî kısmen değiştirerek, Cemâl-i Halvetî ise  değiştirmeksizin  

kendilerine maletmişlerdir. 

Habîb-i Karamânî: 

Makâmâtü’l-‘Ârifîn’de Nefsin yedi mertebesi yedi makam olarak 

düşünülmüştür. Her bir makamın adı, özelliği, bu makamdakilerin durumları 

ve gerekli olan zikir açıklanmıştır. Genel olarak Pîr Muhammed 

Erzincânî’nin etvâr-ı seb‘asıyla aynıdır.  

Dâvûd-ı Halvetî: 

Gülşen-i Tevhîd’in “Der Beyân-ı Makâmât” başlığı altında, yedi 

makam (Seyr-i ilallah, seyrullah, seyr-i alallah, seyr-i maallah, seyr-i fillah, 

seyr-i anillah, seyr-i billah) ve yedi tavır (sadr, kalb, şeff, fuâd, habbetü’l-

kalb, süveydâ, mehabbetü’l-kalb) açıklanmıştır. Yedi tavır anlatılırken her 

tavrın izahı bir rubâî ile başlamaktadır.Ayrıca bu yedi tavra karşılık gelen 

nefsin yedi mertebesi (emmâre, levvâme, mülhime, mutmainne, râziye, 

merzıyye, kâmile) izah edilmiştir. İlk beyti: 

Gel iy ùâlib yine açıldı bir bâb 
Úulak ur canla gözden gider òâb916 

 

                                                 
914  Erzincânî, Makâmâtü’l-‘Ârifîn, vr. 7/a. 
915  bk. Erzincânî, age, vr. 19/a.  
916  Dâvûd-ı Halvetî, Gülşen-i Tevhîd, vr. 160/a. 
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Cemâl-i Halvetî: 

Cemâl-i Halvetî, Halvetî şairleri içerisinde etvâr-ı seb‘ayı en fazla 

konu edinmiş Halvetî şeyhidir. Diğer Halvetî şairlerden farklı olarak Etvâr-ı 

Sseb‘a isimli müstakil bir manzûm risâlesi de bulunmaktadır. Daha önce de 

belirttiğimiz gibi bu risale, Pîr Muhammed Erzincânî’nin Makamâtü’l-Ârifîn 

isimli eseriyle hemen hemen aynıdır. Cemâl-i Halvetî, Etvâr-ı Seb‘a 

risalesinden başka Cevâhiru’l-Kulûb, Çengnâme ve Risâle-i Fakriyye isimli 

eserlerinde etvâr-ı seb‘a konusunu temsil ve teşbihlerle manzûm olarak 

anlatmıştır. 

Cemâl-i Halvetî, Cevâhiru’l-Kulûb isimli eserinde, seyr u sülûk 

mertebelerini “Beyân-ı Tahkîkat-ı Etvâr-ı Kulûb” başlığı (9b-16b) altında 

müstakil olarak anlatmıştır. Manzûmenin tamamı 305 beyittir. Nefsin halleri, 

sâlikin durumunun ne olduğunu öğrenmesi için açıklanmıştır. Hz. 

Peygamber’den naklettiği “Karanlık ve nurdan yetmiş bin hicab (örtü) 

vardır” hadisine istinaden seyr u sülûkda yetmiş bin hicab bulunduğunu; 

ancak maneviyatta bunun iki olduğunu söyleyerek âlemdeki düalizme dikkat 

çeker. Yedi tavır (etvâr-ı seb‘a) yedi vadiye teşbih olunmuştur. Her vadi, 

geçilmesi gereken bir mertebedir. Sâlikin her vadide nelerle karşılaşacağı ve 

ne yapması gerektiği anlatılmıştır. İlk vadide zulmetden, diğerlerinde nurdan 

on biner hicab bulunmaktadır. İlk beyti: 

İmdiden giru maúâmâta şurû‛ 

İnşa’allah idelüm kim yoú furû‛’917 

Cemâl-i Halvetî’nin diğer bir manzûm etvâr-ı seb‘ası, Çengnâme 

isimli eserinde bulunmaktadır. Burada, zamana ait kavramlarla, nefsin 

mertebeleri arasında bir ilişki kurmak suretiyle yedi tavrı açıklamıştır. Buna 

göre cumartesiden başlamak suretiyle haftanın günleri, insan nefsindeki bir 

tavra karşılık gelmektedir. Söz konusu bölüm, mesnevî nazım biçiminde 

olup, 162 beyittir. İlk beyti: 

Dört fuãûl icrâsıla olsa tamâm 

Bir yıl olur añla bunı iy àulâm  918 

                                                 
917  Cemâl-i Halvetî, Cevâhiru’l-Kulûb, vr. 9/b. 
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Cemâl-i Halvetî’nin yine aynı eserinde, yedi tavır, Kur’ân-ı Kerîm’in 

94. sûresi olan İnşirah sûresinin ayetleriyle açıklanmıştır. Ayetlerin tefsirine 

geçmeden teşrîhin erkânı açıklanmıştır. Teşrîhin erkânı; Tevbe, �iyet, Bey’at 

ve Ahz-ı telkin olmak üzere dört olarak beyan edilmiştir. Teşrîh kelimesi, Hz. 

Muhammed’in kalbinin yarılması hadisesinden mülhem olarak şeyhin telkin 

suretiyle mürîdin kalbinden zulmeti ve habâseti çıkarıp nur ile doldurması 

anlamında kullanılmıştır. Hz. Muhammed’in dahi teşrih olmadan mi‘raca 

çıkmadığı vurgulanmıştır. 

İnşirah suresinin birinci ayeti, birinci tavır, iki ve üçüncü ayeti ikinci 

tavır, dördüncü ayeti üçüncü tavır, beşinci ayeti dördüncü tavır, altıncı ayeti 

beşinci tavır, yedinci ayeti altıncı tavır, sekizinci ayeti yedinci tavır olarak 

açıklanmıştır. Toplam 342 beyittir. İlk beyti: 

Ùavr-ı evveldür ki vaãf olmaz beyân 

Bu faúîr úandan ide anı ‛ayân 919 

Çengnâme’de bir etvâr-ı seb‘a daha bulunmaktadır. Bu kısımda, kalbin 

tavırları (kalb, sadr, ruh, sır, sırru’s-sır, kürsi ve arş), gökteki yedi 

gezegenle (zuhal, müşteri, merih, güneş, zühre, utarid, ve ay) ilişki kurularak 

izah edilmiştir. 191 beyitlik mesnevînin ilk beyti: 

Óaú te‘âlâ úudretünden yir ü gök 
Òalú úıldı gör ânı Òallâúı ol 920 

Cemâl-i Halvetî’nin etvâr-ı seb‘a’yı konu edindiği bir diğer eseri de 

Risâle-i Fakiriyye’dir. Eserdeki hikâyelerden “Emir’in Vasiyeti”nde921 etvâr-

ı seb‘a konusu işlenmiştir. Geçmiş zamanda bir ülkenin meliki ölümünün 

yaklaştığını anlayınca oğluna vasiyette bulunur. Vasiyetinde, içerisinde 

emsalsiz mücevheratın bulunduğu gömülü yedi küp olduğunu, öldükten sonra 

onları bir bir açarak harcaması gerektiğini söyler. Ancak birini harcamadan 

diğerini açmamasını tenbih eder. 

                                                                                                                                          
918  Cemâl-i Halvetî, Çengnâme, vr. 64/b. 
919  Cemâl-i Halvetî, Risâle-i Teşrîhiyye, vr. 70/b. 
920  Cemâl-i Halvetî, age., vr. 78/a. 
921  Cemâl-i Halvetî, Risâle-i Fakriyye, vr. 91/b. 
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Hikâyedeki yedi küp ve içindekilerden maksat nefisteki yedi tavırdır. 

Birini harcamadan diğerinin açılmamasından kasıt, her tavırda nefse galip 

gelip orayı temizlemek ve ondan sonra diğer mertebeye geçmektir. Etvâr-ı 

seb‘anın anlatıldığı manzûme 114 beyittir. İlk beyti: 

Meger vâr-idi bir dehre[?] mâlik 
Yakîn oldıyıdı kim ola hâlik 922 

 

Askerî: 

Şâh Velî’nin Risâletü’l-Bedriye’sinin üç fasılından ikincisini oluşturan 

etvâr-ı seb‘a, eserin 42b-54a varakları arasında bulunmaktadır. Yedi tavır, 

yedi ayrı manzûmede ele alınmış olup, tamamı 237 beyittir. Etvâr-ı seb‘anın 

konusu Kur’an-ı Kerim’de zikredilen nefsin yedi mertebesidir. Bunlar, nefs-i 

emmâre, nefs-i levvâme, nefs-i mülhime, nefs-i mutmainne, nefs-i râziye, 

nefs-i marziyye ve nefs-i kâmiledir. Etvâr-ı seb‘ayı konu alan şiirlerde, 

nefsin yedi mertebesi, yedi tavır olarak değerlendirilmiş ve seyrinin hangisi 

olduğu belirtilmiştir. Her bir manzûmede ayrıca bu mertebelerin 

özelliklerinden bahsedilmiş, sâlikin hangi mertebede durumunun nasıl olduğu 

ve rüyasında neler göreceği anlatılmıştır. İlk beyti: 

Nedür ol ùavr-ı evvel ãadruñ iy yâr 
Mine’l-òalú-ı ile’l-òalú oldu her bâr923 

 

Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: 

Marmaravî’nin Câmi‘u’l-Esrâr’ında, nefsin yedi mertebesi yedi ayrı 

kasîdeyle anlatılmıştır. Şiirlerden son dördü, kasîde olarak 

isimlendirilmelerine rağmen gerçekte murabba nazım şekliyle yazılmıştır. Bu 

eserde nefis mertebeleri şöyle anlatılmıştır: 

Nefs-i emmâre: Bu nefsin yok edicisi tevhîd zikridir. Bu sebepten 

kasîdenin bir ismi de tevhîd kasîdesidir. Tevhîd, emmârenin ‘sahib-

                                                 
922  Cemâl-i Halvetî, Risâle-i Fakriyye,  vr. 91/b. 
923  Şah Velî, Risâletü’l-Bedriyye, vr. 42/b. 
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kıran’ıdır; onu yok eder; kulu Allah’a yaklaştırır; cehennem azabına karşı 

kale olur; ölü kalbi diriltir. 

Nefs-i levvâme: Darb ile söylenen illa zikri lâ’nın hükmünü bertaraf 

eder. Kasîde “illâ” redifli olup bu mertebenin zikrinin Allah olduğuna işaret 

eder. 

Nefs-i mülhime: Tecerrüd şevkinin habercisidir. Nefs bu makamda 

tıpkı İbrahim Edhem’in tâcı tahtı terketmesi gibi Levvâme diyarından yâ hû 

diyerek ayrılır. Bu kasîdenin redifi de “dedi yâ hû” olup bu mertebenin 

zikrinin hû olduğuna işaret etmektedir.  

Nefs-i mutmainnne: Kasîdede mutmainne mertebesi enbiyanın sulûka 

başladığı makam olarak görülür. Sûfi mülhimeden geçip Hakk’a yol 

bulmuştur. Murabba’ın redifi “Hakk’a yol buldu” olup; bu mertebenin 

zikrinin Hakk olduğu belirtilmektedir. 

Nefs-i râziye: Vahdetten haber veren makam olarak gösterilmiştir. 

Zann-ı galibin yerini ayne’l-yakîn alır. Bu makama erenler âb-ı hayatı 

bulurlar. Murabba’ın  redifi de “âb-ı hayât” olup bu mertebenin zikrinin 

Hayy ismi olduğu anlatılmak istenmiştir. 

Nefs-i marziyye: Bu mertebenin zikri Kayyûm ismidir. “Marziyye 

nefsi hayât-ı aşk ile erdi kıyama” redifiyle Kayyûm zikrine telmihte 

bulunulmuştur. 

Nefs-i safiye: Bu mertebe, sûfinin  hakikatı bulduğu makamdır. “el-

hükmü lillâh” der. Vâhid ü Kahhâr” redifli murabba’da makamın zikrinin 

Kahhar ismi olduğu anlatılmak istenmiştir.  

 

Vâhibî: 

Vâhib Ümmî bir şiirinde sulûkun mertebelerini dört kapı anlayışıyla 

birleştirerek izah etmektedir. Hangi mertebelerde sâlike nelerin gerekli 

olduğu vurgulanmıştır. İlk beyti: 

Erenlerden sır ãorana yedi dürlü nişân gerek 
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Evvel úapu şeri‘atdur güneş gibi ‛ıyân gerek 
924 

 

�izamoğlu: 

Nizamoğlu’nun Cami‘u’l-Me’ârîf isimli eserinde ayrı bir başlık 

hâlinde anlatılmış olan etvâr-ı seb‘a ksımı nefsin mertebelerini, bu 

mertebelerin halleri ve her bir mertebede devam edilecek zikri bildiren 

manzûmelerden oluşmaktadır. Bu manzûmelerde nefsin mertebeleri şu 

şekilde işlenmiştir: 

Nefs-i Emmâre: İnsanı kötülüklere sürükleyen bu nefisten kurtulmanın 

yolu tevhîd zikrine (lâilâhe ilallâh) devam etmektir. 

Nefs-i Levvâme: İnsanı işlemiş olduğu kötülüklerden dolayı kınatan bu 

nefisten kurtulmak için Allah zikrine devam etmek gerekir. 

Nefs-i Mülhime: Bu mertebenin zikri ‘Hû’dur. 

Nefs-i Mutmainne: Bu mertebenin zikri ‘Hak’tır. 

Nefs-i Râziye: Bu mertebenin zikri ‘Hay’dır. 

Nefs-i Marziyye: Bu mertebede devam edilecek olan zikir ‘Kayyûm’dur. 

Nefs-i Kâmile ile ilgili manzûme bulunmamaktadır. 

Etvâr-ı seb‘a, genel olarak ruhun yaradılışından başlayarak ete kemiğe 

büründürülmesi, yeryüzüne indirilmesi ve buradan tekrar tekamül ederek 

Allah’a ulaşması şeklinde devir nazariyesine uygun olarak formule 

edilmiştir. Etvâr-ı seb‘a ile ilgili altı adet mesnevî nazım biçiminde şiir 

bulunmaktadır.925  

İlk beyit: 

Tecellî eyledi õâtına Mevlâ 
Yaratdı bir muãavver rûó-ı zîbâ 

 

Şemsî: 

                                                 
924  Vâhib Ümmî, Dîvân, s. 305. 
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Süleymâniyye adlı eserinde geçen; “Kıssadan Hisse Tarîkıyle Hazret-i 

Süleymân aleyhi’s-selâmuñ Zikr Olunan Kıssasın Enfüse Tatbîkidür” başlıklı 

30 beyitlik manzûmede, nefis ve onunla ilgili unsurlarla, Süleyman 

kıssasında anlatılan hadiselerle arasında bağ kurularak seyr u sülûk 

açıklanmaya çalışılmıştır. Şair kıssayı okuyanlardan nefislerine tatbik 

etmelerini ister ve bunun için yol gösterir. Şöyle ki: 

İnsan ruhu, Süleyman (a.s.)’a misaldir. Olgun akıl Hüdhüd’e, Nefis 

Belkıs’a benzetilmiştir. Aklın uyanık olması, Nefis Belkıs’ının kötülüklerini 

öğrenerek onu Rûh’a haber vermesi gerekmektedir. Rûh’un yapması gereken 

Tevhîd mektubunu yazıp Hüdhüd’ün eline verip, Nefis diyarına göndererek 

Belkıs’ın teslim olmasını sağlamaktır. Belkıs’ın iman etmesi için 

Süleyman’ın uyguladığı metotlar, nefsin mertebelerini aşmak için uyulması 

gereken kurallara benzetilmiştir. Sonunda Süleyman ile Belkıs evlendiği gibi 

Ruh ile Nefs de izdivaç eder ve bu evlilikten ‘mana çocuğu’ meydana gelir 

ve sahibi de o zaman insan olur. 

İlk beyti: 

Gel berû iy mürà-ı cân ol nükte-dân 
Ôaóirîn çün úıssanuñ úılduñ beyân926 

 

2.5.2. �asîhatnâmeler 

Edebiyatımızda, İslâmî temele dayanan, ahlâk ve âdâb kaidelerini 

veciz ifadelerle dile getirerek, insanlara, özellikle genç nesillere öğüt vermek 

amacı ile kaleme alınan didaktik mahiyetteki  manzûm veya mensur eserlere 

nasihatnâme ya da pendnâme adı verilir.927 

Tasavvuf esaslarını öğretmek gâyesiyle yazılmış olan eserlerin genel 

karakteristiği, didaktik mahiyette olmalarıdır. Nasihat verme yönü ağır basan 

                                                                                                                                          
925  Seyyid Seyfullah, Câmi‘u’l-Me‘ârîf, s. 28 vd. 
926  Şemseddin Sivâsî, Süleymâniyye, s. 308. 
927  Mustafa Kutlu, “Pendnâmeler”, TDEA, İstanbul 1990, c. VII, s.241-242; 

Pendnâmelerle ilgili ayrıca bk. Rıdvan Canım, “Pendnâmeler ve Türk Edebiyatında 
Benzer Nitelikli Öğüt Kitapları”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Dergisi, Samsun (Aralık) 1988, Sayı: 3, s. 153-159. 
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bu eserleri genel bir tasnifle nasihatnâme grubuna dâhil etmek mümkündür. 

İncelediğimiz eserlerin neredeyse tamamını, bu genel tasnife göre 

nasihatnâme türünün birer örneği saymak mümkündür. Ancak biz burada 

çalışmamızın amacına uygun olarak eserlerin başlıklarına göre veya 

içerisindeki manzûmelerin başlık ve muhtevâlarına göre bir tasnif yaptığımız 

için, genel tasnifin yerine, açıkça nasihat veya pendnâme başlığını taşıyan 

veya bu başlıkları çağrıştıran başlıklardan hareketle daha özel bir tasnif 

yapacağız. Yaptığımız bu özel tasnife uygun olarak pek çok Halvetî şair 

tarafından nasihatnâmeler yazılmıştır. Halvetî şiirinde nasihatnâmelerin 

konusunu, genel olarak mürşidlerin müridlere yaptığı tavsiyeler 

oluşturmaktadır. Bununla birlikte nasihatlar sadece tasavvufî hayatla sınırlı 

değildir. Bazı nasihatnâmelerde sosyal içerikli konuların da ele alındığı 

görülmektedir. Meselâ Hüseynî bir şiirinde, hadislere dayanarak erkeklerin 

kadınlara, kadınların erkeklere karşı hak ve vazifelerini anlatmıştır.928 

 

Dâvûd-ı Halvetî: 

Gülşen-i Tevhîd’de Şeyh Dâvud’un müridlerine yaptığı  nasihatlarını 

ihtiva eden bir kaç manzûme yer almaktadır. Bu manzûmelerde güzel ahlâka 

sahip olma, günahlardan kaçınma ve vasiyet tarzında nasihatlere yer 

verilmiştir. Bu manzûmelerden en uzun olanı yüz yirmi altı beyit tutarındaki 

“Der-beyan-ı nasihat-ı yârân” başlığı altında olanıdır. İlk beyti: 

Elâ iy gözlerüm nûrı úarındaş 
Ùarîk óaúdur bile olan yolu ùaş 929 

Rûşenî: 

Rûşenî’nin Miskinlik Kitabı ve Çobannâme’sinde çok sayıda 

nasihatnâmesi bulunmaktadır. Miskinlik Kitabı’ndaki nasihatnâmelerinden 

bir tanesi “Nasîhat der kem huften u kem hurden u kem goften” başlığını 

taşıyan 45 beyitlik nasihatnâmedir. Az uyumak, az yemek şeriata uymak, 

kimseyi incitmemek, gönül yıkmamak gibi konuları ihtiva eder. İlk beyti: 

                                                 
928  bk. Hüseyin b. Ahmed, Câmi‘u’l-Envâr, vr. 306/b. 
929  Dâvûd-ı Halvetî, Gülşen-i Tevhîd, vr. 34/b. 
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Dilersen bulmaú iy ùâlib ãa‘âdet 

Gerekdür saña ‘âlemde sa‘âdet930 

Çobânnâme’de bulunan nasihatnâmelerden biri, “Nasîhat” başlığını 

taşıyan 26 beyitlik mesnevîdir. İlk beyti: 

Diñle yine sözümü iy òoş úabûl 
İsteriseñ tañrıya varmaàa yol 931 

 

Gülşenî: 

Halvetî şairler arasında nasihatnâme konusunda müstakil manzum 

eseri bulunan tek şair İbrahim Gülşenî’dir. Gülşenî’nin“Pendnâme” si 196 

beyitlik küçük bir mesnevîdir.932 Sözkonusu eserin muhtevâsı hakkında daha 

önce bilgi verdiğimizden dolayı burada tekrara gerek duymuyoruz.  

Hayâlî: 

Ahmed Hayâlî’nin, biri 86, diğeri 31 beyit olmak üzere mesnevî nazım 

biçiminde iki pendnâmesi vardır. Ahmed Hayâlî’nin dervişlerine uyarılarda 

bulunmak amacıyla yazmış olduğu Pendnâme, âdâb-ı muaşeret kuralları, 

vakar, izzet, olgunluk, kanaat, haramlardan sakınmak, gıybet ve dedikodudan 

uzak durmak, güzel ahlâk, ilmiyle âmil olmak vb. konuları içerir. İlk beyti: 

Hemîşe devletüñ olsun ziyâde 
İrüre Óaú seni dâyim murâda933 

Hâletî: 

Hâletî’nin “ey dil”redifli kasîdesi, nasihatnâme niteliğindedir. İlk 

beyti: 

Gönül âyinesini eyle mücellâ ey dil 
Diler isen ki ola anda tecellâ ey dil 934 

Hâletî’nin, “Nasihat” başlığını taşıyan 37 beyitlik bir mesnevîsi daha 

vardır. İlk beyti: 

                                                 
930  Rûşenî, Miskinlik Kitabı, s. 165. 
931  Rûşenî, Çobannâme, vr. 18/b. 
932  bk. Çalışmamız, s. 51. 
933  Ahmed Hayâlî, Dîvân, vr. 2/b. 
934  Hâletî, Dîvân, vr. 3/b. 
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Hemîşe yâruñ olsun baòt u devlet 

İki ‛âlemde ol ehl-i sa‛âdet935 
 

Muhyî: 

Muhyî’nin “Kâsîde-i ‘alâ Tarîkati’n-Nasîha” başlığı altında 21 

beyitlik bir nasihatnâmesi bulunmaktadır. İlk beyti: 

Gel dâireden çıúma seni ele çekerler 
Sîm u zer ile aldayup eşkâle çekerler 936 

Muhyî’nin tasavvuf yolundakilere hitaben yazmış olduğu, “ Kasîde-i 

der beyân-ı sulûk alâ tarîkat-i’n-nasîha” başlığını taşıyan 49 beyitlik bir 

kasîdesi daha bulunmaktadır.937 

Askerî: 

Şâh Velî’nin Risâletü’l-Bedriyye isimli eserinde, “Tenbîhü li’l-Mürşîd 

ve’l-Mürîd” başlığı altında kâmil bir mürşidin vasıflarını ve mürşid arayan 

tâlibin dikkat etmesi gereken hususları anlattığı 21 beyitlik nasihatnâmesi 

vardır. İlk beyti: 

Gel iy mürşid bu remze nâôır ol hem 
Uyan bu òâb-ı şirkden óâzır ol hem938 

Hüseynî: 

Hüseynî’nin kasîde nazım şekliyle yazılmış nasihatnâmeleri 

bulunmaktadır.  Câmi‘u’l-Envâr’daki 15 beyitlik kasîdenin ilk beyti: 

Gel iy ‛âşıú işit cândan bu dermâna nedür 
çâre 

Görüñ bir bir beyâø itdi úamusın uş bu bî-
çâre 939 

Câmi‘u’n-�asâyîh’teki 8 beyitlik kasîdenin ilk beyti: 

Gel hevâ yolından iy cân ol ıraú 
Úalmaya tâ göñlüñ içinde firâú 940 

                                                 
935  Hâletî, age., vr. 63/a. 
936  Muhyiddîn-i Rûmî, Devâirü’l-Me‘ârîf, vr. 4/a. 
937  Bk. Muhyiddîn-i Rûmî, Temsîl-i Kâlîçe, vr. 24/b. 
938  Şâh Velî, Risâletü’l-Bedriyye, vr. 66/b 
939  Hüseyin b. Ahmed, Câmi‘u’l-Envâr, vr. 160/a. 
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�izamoğlu: 

Nizamoğlu’nun Ma‘denü’l-Me‘ârîf isimli eserinde yedi beyitlik bir 

gazel-nasihatnâmesi bulunmaktadır. İlk beyti: 

Olur çün ‛âúıbet ten óâke yeksân 
Úoyup dünyâyı îmân itse îmân 941 

 

2.5.3. Devriyye 

Dinî-tasavvufî edebiyatımızda, devir942 nazariyesini konu eden şiirlere 

Devriyye denir. Devriyyeler konularına göre ‘arşiyye’ ve ‘ferşiyye’ olmak 

üzere ikiye ayrılır. Ferşiyyelerde mutlak varlıktan ayrıldıktan sonra dünyaya 

inişe kadar kat edilen yolculuk; arşiyyelerde ise dünyadan tekrar yüce âleme, 

huzur-ı ilâhiye kadar yükseliş, fenâ fi’llâh’a eriş konu edilir.943  

Üsküdarlı Haşim Baba (öl. 1782)’nın Devriyye-i Ferşiyye’si ile, 

Niyazî-i Mısrî (öl. 1694)’nin Devriyye-i Arşiyye’si bu türün en meşhur 

örneklerindendir. 

Halvetî şairlerden Cemâl-i Halvetî, Vâhib Ümmî ve Şemseddin 

Sivâsî’nin devir nazariyesini anlatan manzûmeleri bulunmaktadır.  

Cemâl-i Halvetî 

                                                                                                                                          
940  Hüseyin b. Ahmed Sirozî, Câmi‘u’n-�asâyîh, vr. 3/b. 
941  Seyyid Seyfullah, Ma‘denü’l-Me‘ârîf, s. 52. 
942  Devir: Arapça dönmek demektir. Maddî olarak görülen bu âleme düşen bir mevcut, önce 

cemad (cansız), sonra bitki, sonra hayvan, sonra insan şekillerinde tecelli eder. Sonunda da 
‘insan-ı kâmil’ şekline dönüşerek Hakk’a vasıl olur. İnsân-ı kâmil’e kadar olan çizgiye 
kavs-i nüzûl (iniş yarım dairesi); insan-ı kâmil ile başlayan Allah’a dönüş çizgisine de 
kavs-i urûc (çıkış yarım dairesi) denir. Kavs-i urûc ile, varlık vücûd-ı mutlaka yani aslına 
döner. Mebde ve meâddan bahseden bu harekete devir denir. Buna birden gelen Çok’un 
tekrar Bir’e dönmesi denir. Kavs-i nüzûl için Devre-i Ferşiyye; kavs-i urûc için de Devre-i 
Arşiyye tabirleri kullanılır. Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri, 1997, s. 222. 

943  Mustafa Uzun, “Devriyye”, DİA, İstanbul 1994, c. IX, s. 252; Devriyye için şu 
çalışmalara bakılabilir: Fevziye Abdullah Tansel, “Olanlar Şeyhi İbrahim Efendi 
ve Devriyyesi”, AÜİFD, Ankara 1969, Sayı: XVII, ss. 187-199; Abdullah Uçman, 
“Devriyyeler Üzerine Rıza Tevfik’in Yayımlanmamış Bir Makalesi”, Türklük 
Araştırmaları Dergisi, (Amil Çelebioğlu Armağanı), İstanbul 1991, Sayı: 7, ss. 
537-564; Bilal Kemikli, “Türk Tasavvuf Edebiyatında Devriyye ve Sun’ullâh-ı 
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Cemâl-i Halvetî, Cevâhiru’l-Kulûb isimli manzûm risâlesinde, 

müstakil bir başlık altında olmamakla birlikte insanın yaratılış sürecini devir 

nazariyesine uygun olarak 21 beyitte açıklanmıştır (5a-5b). Buna göre 

insanın yaratılışında maden, nebat hayvan ve insan silsilesi takip edilmiştir: 

Uàraduñ ma‘dîne evvel iy nigâr 
Geçdüñ andan bu nebâtâta iy yâr 944 
 
Varduñ andan uàraduñ óayvânâ sen 

Durmaduñ ‛azm eyledüñ insâna sen 945 
 

Vâhibî: 

Vâhib Ümmî’nin; 

Baórı ni’dem óaúîúatuñ ummânına ùalup geldüm 

Nûr-ı pâkin ‛âleminüñ sırrın andan alup 
geldüm 946 

matlaıyla başlayan şiiri, 8+8’li hece vezninde yazılmış bir Devriyye-i 

ferşiyyedir. 

Evvel çalınan úalemüñ içinde ben pinhân-idüm 
Ayrıluú firúat yoğıdı ol nûrıla yeksân-idüm 

947 

mısralarıyla başlayan şiiri de Devriyye-i arşiyye özelliği taşımaktadır. 

Şemsî: 

Şemseddin Sivâsi’nin Gülşenâbâd mesnevîsinde 948  de bir nevi devir 

hadisesi anlatılmıştır. 

                                                                                                                                          
Gaybî’nin Devriyyesi”, İslâmî Araştırmalar Dergisi, Ankara 2000, c. XIII, Sayı: 2, 
ss-217-226. 

944  Bu mısraın son tef’ilesinde bozukluk vardır. 
945  Cemâl-i Halvetî, Cevâhiru’l-Kulûb, vr. 5/b. 
946  Vâhib Ümmî, Dîvân, s. 292. 
947  Vâhib Ümmî, age., s. 383. 
948  bk. Çalışmamız, s. 126. 
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2.5.4. Silsilenâme 

Tasavvufta, Hz. Muhammed’e kadar ulaşan tarikat önderleri zincirine 

silsile, silsileden bahseden eserlere de silsilenâme denilmiştir.949 Tasavvufî 

edebiyatta da şeyhlerin tarikat zincirini gösteren manzûm ve mensur 

silsilenâmeler yazılmıştır. Daha çok tarikatın şeyhi durumundaki kişiler 

tarafından manevî soy kütüğünü göstermek amacıyla yazılmış olan 

silsilenâmeler, Tasavvuf Tarihi bilimi için de birinci elden kaynak 

durumundadır. Silsilenâmeler, şeyhlik görevi bulunan Halvetî şairlerin ilgi 

gösterdiği manzûm türlerden biridir. Dâvûd-ı Halvetî, Şâh Velî, Ahmed 

Şemseddin Marmaravî ve Seyyid Seyfullah’ın silsilelerini açıklayan 

manzûmeleri bulunmaktadır. 

Dâvûd-ı Halvetî: 

Dâvûd-ı Halvetî’nin, Gülşen-i Tevhîd’inde, Hz. Ali’den şeyhi Habîb-i 

Karamanî’ye kadar olan silsilesindeki şeyhlerin isimleri bulunmaktadır. 

Silsilenâme’nin son kısmında kendi şeyhi Habîb-i Karamânî’yi övmektedir. 

Silsilenâme’yi müteakiben de Habîb-i Karamanî’ye dair medhiyye ve 

mersiyye bulunmaktadır.950 Silsilenâme, mesnevî nazım biçiminde yazılmış 

olup 69 beyittir. İlk beyti: 

Yine bu dil-bâz per-vâz eyledi 
Ber-hevâya daòı âàâz eyledi 951 

Askerî: 

Şâh Velî, “Der Beyân-ı Na‘tı Pîrân” başlığı altındaki 21 beyitlik 

mesnevîde silsilesindeki şeyhleri tanıtmıştır. Buna göre Şâh Velî’nin şeyhi 

Mella (Molla) Ahmed el- Halvetî’dir. Mella Ahmed’in Rumkale’de 952 

doğduğunu, tecerrüd ile şöhret bulduğunu ve on iki yılı yanını yere 

koymadan uykusuz geçirdiğini öğreniyoruz. Molla Ahmed’in şeyhi Yakup b. 

Muhyiddin’dir. Yakup b. Muhyiddin’in şeyhi, Hamidüddin Aksarâyî’nin 

                                                 
949  Cebecioğlu, Tasavvuf  Terimleri, s. 645. 
950  Dâvûd-ı Halvetî, Gülşen-i Tevhîd, vr. 23/a. 
951  Dâvûd-ı Halvetî, age., vr. 20/b. 
952  Rumkale, Şanlıurfa vilayeti hudutları içerisinde bulunan Zeugma diye bilinen antik 

şehrin bulunduğu yerdir. bk. Şemseddin Sâmî, Kâmus-ı A’lâm, c. III, s. 2377. 
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soyundan gelen Cemâleddin Aksarâyî 953 , onun şeyhi de Pîr Muhammed 

Erzincânî’dir. Silsile buradan Seyyid Yahya Şirvânî vasıtasıyla Hz. Ali’ye 

ulaşır. İlk beyti: 

Şâh Veli’nin şeyòlerini ger baña 
äorar isen dîyüvireyüm saña 954 

 

Ahmed Şemseddin Marmaravî: 

Marmaravî, “fî Beyân-ı Ehli’l-İrşâd ve fî Silsiletihim ilâ Sâhibi’l-

Mâye aleyhi’s-selâm” başlığı altındaki 105 beyitlik mesnevînin bir kısmında, 

kendi silsilesinden bahseder. Buna göre şairin silsilesi, Alaaddîn-i Uşşâkî, 

İbrahim-i Kayserî, Pîr Muhammed Erzincânî vasıtasıyla Yahya  Şirvânî’ye 

ulaşır. İlk beyti: 

‛Adle irmiş vaódet itmiş nefs ile bir cân 
ola  

Âòirette bu ümîõdür kim ulu ãulùan ola 955 
 

�izamoğlu: 

Nizamoğlu’nun Silsilenâmesi, iki bölümden oluşmaktadır. Birinci 

kısımda, tarikat silsilesi verilmektedir: Nizamoğlu, Ümmî  Sinan, Hacı 

Karaman,Yiğitbaşı, Alaaddîn-i Uşşâkî, İbrahîm Şânî, Pîr Muhammed 

Erzincânî ve Yahya Şirvânî. Silsile bu tarîkle Hz. Ali’ye kadar çıkar. 

Silsilenâmenin ikinci kısmı, Nizamoğlu’nun soyuna dair silsileyi 

göstermektedir. Nizamoğlu burada, Babası Seyyid Nizamettin’den başlayarak 

Hz. Ali’ye kadar dedelerinin isimlerini saymaktadır. Hem tarikat hem de 

nesep silsilesi Hz. Ali’ye, dolayısıyla da Hz. Muhammed’e ulaşmaktadır. 24 

beyitlik silsilenâmenin ilk beyti: 

Be-àâyet àurre-i devlet se‛âdet 
Ùarîk-ı Muãùafâ’dan aldı bey‘at 956 

                                                 
953  Cemaleddin Aksarayi’nin Cemal Halveti ile lakab benzerliği olduğuna manzûmede 

(19/b) dikkat çekilmiştir. 
954  Şah Velî, Risâletü’l-Bedriyye, vr. 19/a. 
955  Marmaravî, Câmi‘u’l-Esrâr, vr. 5/a. 
956  Seyyid Seyfullah, Mi‘racu’l-Mü’minin, s. 17-18. 
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2.5.5. Şathiyye  

Arapça’da hareket, kıpırdama, köpürme gibi anlamlara gelen şath, 

kelimesi tasavvufta; 

a. Üzerinde benlik ve dava kokusu bulunan söz. 

b. Dilin söylemekten çekindiği, kulağın dinlemekten hoşnut olmadığı söz. 

c. Zâhiri itibariyle şeriata aykırı olan söz. 

d. Ne kastedildiği kolay kolay anlaşılamayan sembolik ifade. 

e.İlahî feyz ve tecellîlerin coşkusuyla kendilerinden geçen mutasavvıfların 

gayr-i ihtiyârî, şeriata aykırı gibi görünen sözleri anlamlarına gelir.957 

Tasavvuf edebiyatında, mistik bilince ulaşan sufîlerin, cem 

makamında (zât tevhîdi), manevî sarhoşluk hâlinde söyledikleri remzî ve 

anlaşılması güç sözleriyle, bu makamı yaşayıp fark’a geldikten sonra 

söylenen örtülü sözlere şathiyât-ı sûfiyâne denir.958 

Halvetî şairlerden İbrahim Gülşenî, Vâhib Ümmî ve Seyyid 

Seyfullah’ın şathiyyeleri bulunmaktadır. 

Gülşenî: 

Gülşenî’nin biri 9, diğeri 14 beyitlik şathiyye sayılabilecek iki gazeli 

vardır. Birinci gazelin ilk beyti: 

äataşdum ‛ışúa nâ-gehden òabersiz 
Beni ùanur mısıñ dir iy baãarsız 959 

Diğer gazelin ilk beyti:  

Benem derd ehline dermân-ı ‛ışúuñ 
Devâsuz derd içün Loúmân-ı ‘ışúuñ 960 

Vâhibî: 

                                                 
957  Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Marifet Yay., İstanbul 1991, s. 

485-486. 
958  Cemâl Kurnaz-Mustafa Tatçı, Türk Edebiyatında Şathiyye, Akçağ Yay., Ankara 

2001, s. 19. 
959  Gülşenî, Dîvân, s. 75. 
960  Gülşenî, Dîvân, s. 107. 
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Vâhib Ümmî’nin Divân’ında şathiyye  özelliği taşıyan hece ve aruz 

vezniyle yazılmış şiirleri bulunmaktadır.  

8+8=16’lı: 

Bahrı n’idem óaúîúatuñ ‛umânına ùalup geldüm 

Nûr-ı pâkin ‛âleminüñ sırrına anda alup 
geldüm 961 

8+8=16’lı: 

Evvel çalınan úalemüñ içinde ben pinhân-idüm 
Ayrıluú firúat yoàıdı ol nûr-ıla yeksân-idüm 

962 

Gazel, 9 beyit; ilk beyti: 

‛Âşıúuñ úalbinde her dem oúınan zikr olan 
Sübhân benem 

‛Âlimüñ dilinde her dem oúınan Úur’ân 
benem963 
 

�izamoğlu: 

Seyyid Seyfullah’ın Dîvân’ında da sekiz beyitlik bir şathiyye 

bulunmaktadır. İlk beyti: 

äûre-i Raómân’ı bildüm äûre-i Raómân menem 
Daòı muùlak Óak kelâmım Úâf ve’l-Úur’ân 

menem 964 

2.5.6.Dolapnâme 

Farsça asıllı bir kelime olan dolap, klâsik edebiyatımızda kullanılan 

anlamıyla kuyudan su çıkarıp bahçeleri sulamaya yarayan aletin adıdır. Âşık 

döktüğü gözyaşlarıyla dönüp dururken bir dolabı andırır. Gönül ise inlemesi 

dolayısıyla dolaba benzetilmiştir. 965  Dolapnâme ise, Allah aşkının 

terennümünü ifade eden sorulu-cevaplı yazılan manzûm eserlere 

                                                 
961  Vâhib Ümmî, Dîvân, s. 292. 
962  Vâhib Ümmî, Divân, s. 383. 
963  Vâhib Ümmî, age., s. 513. 
964  Seyyid Seyfullah, Divân,s. 179. 
965  İskender Pala, Ansiklopedik Dîvân Şiiri Sözlüğü, s. 186. 
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denilmektedir.966 Dinî tasavvufî edebiyatımızda Kaygusuz Abdal ve Derviş 

Yunus (veya Âşık Yunus) Dolapnâme yazan şairler arasındadır. Ahmed 

Hayâlî de Kaygusuz Abdal’ın Dolapnâme’sine konu ve şekil yönünden 

benzeyen bir dolapnâme kasîdesi yazmıştır. Kasîdede bir dolabın ormanda 

bir ağaçken kesilip dolap yapılana kadar ki macerası anlatılır. Dünyanın 

faniliği, asıl olanın Allah aşkı olduğu vurgulanır. Kasîde 64 beyitten 

meydana gelmektedir. İlk beyti: 

 Geçerken bir ùolâba nâgehânî  
 Duş oldum úatı iñler gördüm anı 

 

Halvetî şairlerin eserlerindeki dinî ve tasavvufî türlere ait 

incelememizi tamamlamış bulunuyoruz. Halvetî şairlerin manzûm eserleri 

üzerinde yaptığımız bu incelemede, dinî-tasavvufî türlere ait şiirlerinden 

imkânımız ölçüsünde örnekler sunduk. Halvetî şairlerin bütün eserleri, dinî 

ve tasavvufî muhtevâlı olmakla birlikte edebî bir tür olarak kabul edilen 

konularda da pek çok ürün vermişlerdir.  

İncelememizde de görülebileceği gibi dinî-tasavvufî türlerde en fazla 

eser vermiş olan Halvetî şairi, Şemseddin Sivâsî’dir.  Şemseddin Sivâsî 

ayrıca, en fazla tevhîd, münâcât ve na‘t, yazmış olan kişi olarak öne 

çıkmaktadır. Dinî tasavvufî türler açısından bakıldığında en fazla rağbet 

gösterilen türlerin münâcât, na‘t, tevhîd, nasîhatnâme ve etvâr-ı seb‘alar 

olduğu görülmektedir.  

                                                 
966  Bir dinî-tasavvufî edebiyat türü olarak Dolapnâmeler için bk. Abdurrahman Güzel, 

Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı, s. 544. 
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III. BÖLÜM 

HALVETÎ ŞAİRLERİ� DÎVA�LARI�DAKİ Dİ�Î VE TASAVVUFÎ 

KAVRAMLAR 

 

Halvetî şairlerin dîvanlarında geçen dinî ve tasavvufî kavramların 

tahliline ayırdığımız bu bölümde, bazı önemli dinî ve tasavvufî kavramların 

Halvetî şairlerce nasıl anlaşıldığını ve yorumlandığını, bir anlamda onların 

tasavvufî dünyalarını nasıl inşâ ettiklerini şiirlerinden örnekler vererek 

açıklamaya çalışacağız. Halvetî şeyhlerinin çoğu, bazı tasavvufî konuları 

açıklamak için sayfalar dolusu manzûm ve mensur risâleler kaleme 

almışlardır. Ancak dîvanlardaki şiirleri doğrudan doğruya bir tasavvufî 

konuyu ya da kavramı açıklamaya yönelik değildir. Bu şiirlerde geçen 

kavramlar, şairlerin Yaratıcı’yı ve kainatı nasıl anladıklarının ve 

anlamlandırdıklarının bir iz düşümü, düşünce dünyalarının dışa vurumudur.  

Burada belirtmemiz gereken husus şudur: Halvetiyye tarikatı, 

Mevlevîlik ve Bektâşîlik’te olduğu gibi husûsî bir terminoloji 

oluşturamamıştır. Halvetiyye tarikatı tarafından üretilen tasavvufî 

kavramların sayısı oldukça azdır. Bunların pek çoğu da incelediğimiz zaman 

diliminde değil sonraki yüzyıllarda kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle 

Gülşenîlik’te kullanılan bu kavramlardan pek çoğunun da Mevlevîlik’ten 

alındığı görülmektedir. 

Halvetî şeyhlerinin dîvân ve dîvançelerini birinci bölümde 

incelemiştik. Araştırma alanımıza giren zaman diliminde, Dede Ömer 

Rûşenî, Cemâl-i Halvetî, İbrahim Gülşenî, Ahmed Hayâlî, İbrahim Ümmî 
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Sinan, Hâletî, Vâhib Ümmî, Şemseddin Sivâsî ve Seyyid Seyfullah olmak 

üzere, 9 şairin divânı bulunmaktadır. Bunlardan Cemâl-i Halvetî ve Ümmî  

Sinan’ınkiler divânçe mahiyetindedir. Mevcut dîvanlar içerisinden dört 

tanesini incelememize esas almış bulunuyoruz. Bunlar, Rûşenî, Gülşenî, 

Vâhib Ümmî ve Şemseddin Sivâsî dîvanlarıdır. 

Adı geçen dîvanları seçmemizin sebebi şudur: Dîvanlardan dördü 

Rûşenî-Gülşenî koluna mensup şairlere aittir. Bunlar arasında kol başları 

olmaları ve diğer iki şairin dîvanlarından daha hacimli olmaları itibarıyla 

Rûşenî ve Gülşenî’nin divânları seçilmiş; Hayâlî ve Hâletî dîvanları inceleme 

dışında bırakılmıştır. Ümmî  Sinan, Vâhib Ümmî  ve Seyyid Seyfullah, 

Ahmediyye koluna müntesip şairlerdir. Bu şairlerin dîvanları arasında, 

incelemeye en elverişli olan Vâhib Ümmî’nin Divân’ıdır. Şemseddin Sivâsî 

ise bu yüzyılda kendi tesis etmiş olduğu Şemsiyye kolunun tek şairidir. 

Cemâl-i Halvetî’nin Dîvançe’si de incelemeye müsait olmuş olsaydı, 

Halvetiyye’nin dört ana kolunun en azından birer temsilcisini incelememize 

dâhil etmiş olacaktık. Ancak Cemâl-i Halvetî’nin Dîvançe’si hem hacim 

olarak küçük, hem de içerisindeki Cemâlî mahlaslı şiirlerin, bu mahlası 

taşıyan başka bir şaire ait olma ihtimali, bu eseri incelemeye dâhil etmeye 

engel teşkil etmiştir.  

Yukarıda sözü edilen dört divân, dinî ve tasavvufî kavramlar 

çerçevesinde karşılaştırılmalı olarak incelenmiştir. Kavramları incelerken, 

aynı kavramlar üzerindeki farklı değerlendirmelere işaret edilmiş; farklılığın 

görülmediği yerlerde toplu değerlendirmeye gidilmiştir. 

İncelemizde Halvetî şiiri veya bütün dîvanlar denildiğinde, 

İncelemeye esas teşkil eden dîvanlardaki şiirler kastedilmiştir. Bütün şairler 

denildiğinde, dîvânı incelemeye esas alınan şairler anlaşılmalıdır. Tasavvuf 

edebiyatı ifadesiyle, manzûm veya mensur, farklı dillerde yazılmış bütün 

tasavvuf literatürü; tasavvuf  şiiri ifadesiyle ise, Türk tasavvuf şiiri 

kastedilmektedir. Şiirlerinden örnek verilen şairler, isimleriyle değil, 

mahlaslarıyla zikredilecektir. Örnek şiirlerin dîvanlardaki yeri, dipnotlarda 
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değil, şiirlerin altında, Rûşenî, Gülşenî ve Şemsî dîvanlarında sayfa 

numarası, Vâhibî’nin Dîvân’ında ise şiir numarası olarak gösterilecektir.  

İncelemeye aldığımız dîvanların tamamının yeni harflere çevirisi 

bulunmaktadır. Söz konusu divân metinleri, birinci bölümde tanıtıma esas 

aldığımız nüshalarıdır. Bunlardan üçü tenkitli, bir tanesi ise transkribeli 

metindir. Sistematik olması bakımından bu çalışmalardan yararlanılmıştır.  

Dinî kavramların inceleme sırası, itikâd esasları, ibadet ve diğer dinî 

konular olarak düzenlenmiştir. Tasavvufî konularda ise alfabetik sıra takip 

edilmiştir. 
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I-Dİ�Î KAVRAMLAR 

 

1. İTİKAD 

1.1. Allah 

 Tasavvuf şiirinde Allah, şairlerin şüphesiz en çok rağbet ettikleri 

kavram olarak öne çıkmaktadır. Zira tasavvuf düşüncesinin özünü, tevhîd ve 

vahdet-i vücut anlayışı oluşturduğundan mutasavvıfların Allah tasavvuru, 

şiirlerine yoğun olarak nüfûz etmiş durumdadır. Allah’ın Esmâ-i hüsnâ 

olarak bilinen isim sıfatları hemen hemen bütün şairler tarafından çeşitli 

şekillerde zikredilmiştir. Diğer şairlerden farklı olarak Rûşenî’nin 

Dîvân’ında Esma-i Hüsnâ’yı içine alan bir münâcât bulunmaktadır. 967 

Allah’ın Kur’ân-ı Kerîm’de yer alan Arapça isim ve sıfatlarının yanında, 

Türkçe Tanrı (Rûşenî, Vâhib Ümmî ), Farsça Hudâ (Rûşenî, Gülşenî, Vâhib 

Ümmî  ve Şemseddin Sivasi) ve Yezdan (Vâhib Ümmî ) gibi karşılıkları da 

kullanılmıştır. Ayrıca Allah ile ilgili şu sıfatlar kullanılmıştır: 

Pâdişâh, Sâmi‘u’l-esvât, Mucîbu’d-duâ, Dâfi‘u’l-âfât, Müzillü’l-belâ, 

Hâlık-ı mülk ü melek ü ins ü cânn, Zü’l-celâl, Zü’l-emân (Rûşenî), ‘Ayne’l-

bekâ, Hikmet-nümâ, Rabbü’l-verâ’, Ganiyy-i mutlak, Kibriyâ, dost, Dânâ 

(Gülşenî), Sübhân, Hazret, Sultân, Şâh, Fâil-i mutlak, Burhân, Umrân, 

Deyyân, Nakkâş, Nûr-ı Kadîm (Vâhibî), Vâhid-i mutlâk, Mevlâ, Zât-ı vâcib, 

Sultân, Sultân-ı aşk, Mi‘mâr-ı âlem, Mi‘mâr-ı ezel, Zât-ı mutlak (Şemsî). 

Allah, gücün sembolü, her şeyi hükmü altında bulunduran  adalet ve 

ihsan sahibi bir padişah/sultan/melik olarak tasavvur edilmiştir: 

Şehen-şâhum cihân-tâbum ilâhum 
Òudâvendüm ü şâhum pâdişâhum 

    Rûşenî, 86 

 
Göñül iúlîmine şâh oldı ‘ışúuñ 
Aña úulluò úılan óâúânı neyler 

                                                 
967  bk. Rûşenî, Dîvân, s. 74. 
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    Gülşenî, 26 

áayr-ı Óaú’dan õerrece göñlinde hiç reng 
olmaya 

Lâmelif lâ-raybenüñ taótında ol äultân gerek 
     Vâhibî, 180/5 

Bu dem bu dîde-i maócûb ile derk olmaz ol 
äultân 

Bu gözle görmeden Şemsî o şeh bâlâ imiş 
bildüm 
     Şemsî, 86 

Yunus tesirinin en fazla hissedildiği Vâhib Ümmî  de Yunus Emre’nin 

bazı şiirlerinde olduğu gibi968 aşağıda matla’ı verilen kasîdede Tanrı’yı kendi 

ağzından konuşturmaktadır: 

Gözüñ aç cânıla diñle münezzeh pâdişâhem ben 
Öziñden sözümi añla münezzeh pâdişâhem ben 

      Vâhib Ümmî  1/1 

Allah, herkesin koruyucusu ve kollayıcısıdır. Tek sığınılacak merci 

O’dur.  

äıàınuram saña senden ilâhî 
Ki sensün úamunuñ püşt ü penâhı 

    Rûşenî, 84 

Daima Hak’la birlikte olmak gerekir. Zira halkın rağbeti bir anlık, 

Hakk’ın rağbeti devamlıdır. 

Çün úanâ‘at kişiye ‛âdet olur 
Her ne itse söylese ùâ‘at olur 
Dâyimâ Òallâú ile ol òalúı úo 
Raàbet-i maòlûú bir sâ‘at olur 

   Rûşenî, 265 

Allah yerin ve göğün yaratıcısıdır, her şeyi bilendir. Aklın O’nun 

künh-i vücûdunu idrak etmesi mümkün değildir. (Gülşenî, 2). O’nu gerçek 

anlamda kimse vasfedemez.  

Kim bilür künh-i vücûduñ neydügin tâ vaãf 
ide 

                                                 
968  Yunus Emre’nin bu şekilde pek çok şiiri bulunmaktadır. Meselâ bk. Tatçı, Yunus 

Emre Dîvânı/II Tenkitli Metin, s. 204 (193. şiir). 
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İy áaniyy-i muùlaú olan cüz’ü külden Kibriyâ 
      Gülşenî, 2 

Gönül gözünü açıp O’nun cemâlini görenler, hayran olup kendilerine 

gelemezler (Gülşenî, 74). Münkir olanlar aşkın cemâlini göremezler. 

Çü münkir göremez ‘ışúuñ cemâliñ 
Niçün göz dilemez ol kör benden 

    Gülşenî, 172 

Allah’ı zikredenler, manada hayran olurlar. İçine ateş düşüp Allah’tan 

başka her şeyden sıyrılırlar (Vâhib Ümmî ), Allah’ı zikreylemek her derde 

devadır. 

Òâlık’ı õikr eylemek derd ehline dermân imiş 
Şâhidüm nûr-ı ilâhî tevóidüm bürhân imiş 

     Vâhibî, 19/1 

Vâhibî, Allah’ın esmâ ve sıfatlarını bilmeyi, insan olmanın bir gereği 

olarak görmüştür. 

Gelindi õikr ile fikr it nâ-óaúdan bil sen 
òalúa 

Bu dünyânuñ içinde olan işitmez eõânu’llâhı 
     Vâhibî, 325/6 

Şemsî, kâinatta meydana gelen her tabii hareketin ve insanoğlunu 

Allah’a yönlendiren bilinçli her eylemin sebebinin Allah aşkı olduğunu ifade 

eder: 

‘Aşúuñ ile döner gökler felekler 

‘Aşúuñ ile tesbîó oúur melekler 
‘Aşúuñ ile úabûl  olur dilekler 
Allah Allah meded eyle ãulùânum 
 
‘Aşúuñ ile ider õikir õâkirler 
‘Aşúuñ ile ider şükür şâkirler 
‘Aşúuñ ile ider ãabır ãâbirler 
Allah Allah meded eyle ãultânum 

    Şemsî, 146 

1.2. Melekler 

Melek kavramı, genel manada Vâhib Ümmî’nin  Dîvân’ında yer 

almaktadır. Vâhib Ümmî, meleklerin ve cinlerin on sekiz bin âlemin künhüne 
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varamayacaklarını belirterek, insanların meleklerden daha üstün mertebelere 

çıkabileceğini vurgulamıştır. Yine Vâhibî Dîvân’ında melekler, tasavvufî 

eğitimin aracısı  olarak zikredilmiştir: 

Dört kitabın ma‛nasını bir yoúlama àayrısını 
Melekler baña yoldaşdur kürsü’llâhdan 

gelürin ben 
     Vâhib Ümmî, 29/7 

1.2.1. Cebrail ve Mikail 

Cebrail bütün dîvanlarda geçmektedir.  Rûşenî’de Hz. Peygamber’in 

övülmesi münasebetiyle ‘Nâmûs-ı ekber’ olarak zikredilen Cebrâil, Mikâil 

ile birlikte Hz. Peygamber’in huzurunda onun bekçisi olarak görülür: 

Pâs-bânı ‘âli úasruñuñ ki Mikâ‘îldür 

Bâr-gâhuñda senüñ Nâmûs-ı Ekberdür ‘ases 
      Rûşenî,115 

 Rûşenî Divân’ında Cebrâil ayrıca, Allah’ın Hz. Peygamber’in 

sevgisini hikmet tenceresinde pişirdiği mutfağın odun taşıyıcısı olarak 

tasavvur edilmiştir: 

Dîà-i óikmetde bişürdi çü senüñ sevgüñi Óaú 
Cebre‘il olsan n’ola maùbaòunuñ hîme-keşi 

      Rûşenî, 208 

 Gülşenî’nin Dîvân’ında, Namus-ı ekber ve Ruhu’l-kudüs sıfatlarıyla 

zikredilmiştir: 

Benem Rûóu’l-Úudüs Nâmus-ı Ekber 
Muóabbet úoòusından àâliye-bû 

    Gülşenî, 208 

Cebraîl, Vâhib Ümmî  Dîvân’ında da vahiy elçiliği  göreviyle 

zikredilmektedir: 

Óaú varlıàı varlıàumı maóv eyledi şöyle 
úaldum 

‘Aúlum irmez òaber virem çıúamazam 
‘ummandayın 
     Vâhibî, 224/5  
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Yalnızca Rûşenî’nin Dîvân’ında yer alan Mikâil, yukarıdaki ilk 

örnekte görüleceği gibi, Cebrâil ile birlikte Hz. Peygamber’in yüce sarayının 

bekçisi olarak geçer. 

1.2.2. Azrâil 

Yalnızca Vâhib Ümmî  Dîvân’ında geçmektedir. Vâhib Ümmî ’ye göre 

derviş olanların canını Azrâil almaz; onların Azrâili Allah’tır: 

‘Azrâîl almaz bunlaruñ cânın 
‘Azrâîl Allah dervîş olana 

   Vâhibî, 315/35 

1.3. Kitaplar 

Rûşenî, Gülşenî ve Şemsî dîvanlarında sadece Kur’an’dan 

bahsedilmektedir. Vâhibî Dîvân’ında ise dört kitap isim olarak yer 

almaktadır. 

Rûşenî, Kelâmullah olarak nitelediği Kur’an’ı, Hz. Muhammed’i 

övdüğü bir gazelinde onun hoş tertiliyle Kelâmullah’ı okuması 

münasebetiyle zikretmekte, bir başka yerde de bilgisizce Kelâmullah’ın tefsir 

edilemeyeceğini hatırlatmaktadır: 

Bilmedügüñ sözi taúrîr eyleme 
Óâb-ı nâ-ma‘lûmı ta‘bîr eyleme 
Varuban bir kişiden işitmedin 
Gel Kelâmu’llâh’ı tefsîr eyleme 

    Rûşenî, 290 

Gülşenî Dîvân’ında Kur’an, Furkân ve Mushaf kelimeleri Hz. 

Muhammed’i övme amaçlı olarak kullanılmıştır. Kur’an’da vahyedilen 

ahsen-i takvim’in Hz. Muhammed’in boyu olduğu zikredilmiş, Hz. 

Muhammed’in yüzüyle Kur’an’ın içinde yazılanlar arasında bağ kurulmuştur. 

Bir beyitte de Hz. Muhammed’in yüzü mushafa benzetilmiştir: 

‘Acebler muãhaf-ı óüsnüne baòan 
Úaşun óarfin görüp Furúan içinde 

    Gülşenî, 209   

Şemseddin Sivasi, Kur’an’ın Hak tarafından indirildiğini, Hz. 

Muhammed’in de onu açıkladığını belirtir. Şemsî, sitemkar bir şekilde 
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Kur’an’ın çok okunduğunu ama manasının anlaşılamadığı için kuru bir 

sadadan öteye gidemediğini ifade eder.(37/5) 

Çoú oúıduñ Óaøret-i Úur’ân’ı ma‘nâ ùuymaduñ 
áâr-ı bî-hûde gibi úurı ãadâdan geçmedüñ 

     Şemsî, 77 

Kutsal Kitaplar, en geniş şekliyle Vâhib Ümmî  Dîvân’ında yer 

almaktadır. Diğer dîvanlardan farklı olarak dört kitap ifadesine yer veren 

şair, “Dört kitabın hakkıçün...” ve “Dört kitabın ma‘nası...” kalıp 

ifadelerinde dört kitabı tevhîd ile özdeşleştirir: 

Dört kitabın ma‘nasıdur tevóidümüz zâhid 
bizüm 

‘Arş-ı a‘zam vâr iden nûr-ı ilâhîden gelür 
    Vâhibî, 61/2 

Dört kitabın manası tevhîd-i Zâtullah’tır. Dört kitabın evveli, 

gönüldeki besmeledir. Besmelenin be (ب)’sindeki nokta Allah’ı temsil eder. 

Dört kitabın tefsirinin manası birdir, o da tevhîd-i azîmullah’tır. 

Vâhib Ümmî  başta Kur’an olmak üzere diğer kutsal kitapları da isim 

olarak zikreder. Kur’an kelâmullah’tır. Zakirlerinin zikrettiğinin manası 

Kur’andır. Âşık olan kimsenin zikrettiği de Kur’an’dır. Âyât-ı Kur’an yâr ile 

yâr olmak için vasıtadır. Bir yerde Adem’in yüzü için “Allah’ın kitabı” 

denilmektedir. (323/5) Mûsâ (a.s.) Allah’ın kelîmi olup şahidi Tevrat’tır. 

(1/20), İncil, Tevrat ve Zebur hâl değil kâl’dir: 

Úâl degül óâlüm durur İncîl ü Tevrât ü Zebûr 
Ehl-i ‘uzlet ãâdıúam gitmez dilümden yâ Aóad 

      Vâhibî, 201/6 

1.4. Peygamberler 

Peygamberler genel olarak bilinen özellikleri ile tasavvuf şiirine konu 

olmuşlardır. Halvetî şairlerinde de durum farklı değildir. Halvetî şairler, 

peygamberleri şöhret oldukları yönleriyle şiirlerinde zikretmişler; tasavvufî 

öğretilerine peygamberlere dayanan teşbih ve telmihleriyle anlam zenginliği 

katmışlardır. Dîvanlarda isimleri geçen peygamberler şunlardır: 
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1.4.1. Adem (a.s.) 

Adem a.s , insanlığın atası ve ilk peygamber olması sebebiyle bütün 

dîvanlarda yer almaktadır. Allah, Adem (a.s.)’i kendi ruhundan yaratmıştır 

(Gülşenî, 45,46). Peygamberlerin ilkidir, kendisine esma ve sıfat  

öğretilmiştir: 

Pâdişehâ Âdem ü Óavvâ óaúı 
Âdem’e ögretdügün esmâ‘ óaúı 

   Rûşenî, 78 

Adem (a.s.) Safiyyullah’tır. Allah’ın isim ve sıfatları onda olduğu için 

Allah ona boyun eğmeyeni şeytân eylemiştir: 

Cümle esmâ vü ãıfâtuñ Óaøret-i Âdem’dedür 
Kim aña baş eğmediyse anı şeyùân eyledün 

    Vâhib Ümmî , 193/5 

1.4.2. Şit (a.s.) 

Şit peygamber sadece Rûşenî’nin münâcâtında diğer peygamberlerle 

birlikte tevessül maksadıyla zikredilir.  

Şît Nebînüñ yüzi ãuyı óaúı 
Nûó-ı Necînüñ eyü òûyı óaúı 

       Rûşenî, 79 

1.4.3. �uh (a.s.) 

Nuh peygamber Allah’a asi olan kavmine karşı Allah’a dua edişi ve 

duasının kabulüyle birlikte tufan hadisesinin gerçekleşmesi ve Nuh’un 

kendisine iman edenleri tufandan kurtarmak için kendi yapmış olduğu gemisi 

münasebetiyle Rûşenî, Gülşenî ve Vâhibî dîvanlarında zikredilir: 

Benem Nuó-ı zamanuñ nevóa ile 
İden àarú-ı cihân Ùûfân-ı ‘ışúuñ 

   Gülşenî, 107 

1.4.4. İbrahim (a.s.) 

İbrahim peygamber, Allah’ın varlığına delil istemesi, Nemrut 

tarafından ateşe atılması (Vahibî, 1/103), ateşin ona gül bahçesi olması ve 

kabeyi bina etmesi (Vahibî, 97/19, 196/2) münasebetiyle zikredilir: 
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Óuccet dilerseñ iy Òalîl tecrîd aña besdür 
delîl 

Tefrîd ile bî-úâl u úîl ãorma nedür 
buróânumuz 
     Gülşenî, 77 

Göre göre şol ‛ışúı İbrâhîm’e uàramış 

İbrâhîm’e âteşi gül gülistân eylemiş 
     Vâhibî, 44/4 

1.4.5. Yakup (a.s.) 

Yakup (a.s.), sadece Rûşenî ve Şemsî dîvanlarında geçer. Oğlu 

Yusuf’u kaybeden Yakup a.s derin bir üzüntüye kapılır ve ağlamaktan 

gözlerini kaybeder. Yusuf’un kokusunu aldığında ise tekrar gözleri açılır.  

Ya‘úûb’a bugün Yûsuf’ınun úoúusı geldi 
Eyyûb’a daòı ãıóóatinüñ çaàı görindi 

    Şemsî, 131 

1.4.6. Yûsuf (a.s.) 

Yûsuf (a.s.) şairlerin en çok zikrettiği peygamberlerden biridir. 

Güzelliği (Gülşenî 26, 33,88,91,111), kardeşleri tarafından kuyuya atılması 

(Şemsî 111) ve Mısır’da zindana atılması (Vâhibî, 253/4, ) yanında bütün 

dîvanlarda konu edilen ortak motif, Yusuf (a.s.)’un Mısır’a sultan oluşudur. 

Hükümdar bir peygamber olan Yusuf (a.s.) ile ilgili olarak Gönül Mısr’ı, 

Mısr-ı dîl, Hüsn İli, Sultan-ı Hüsn, İklîm-i Hüsn gibi bir çok benzetmeler 

yapılmıştır: 

Óüsn iline Yûsuf-ı Mıãrî kimi ãulùân olup 
Òûbların iúlîmine óükm idici şâhı görün 

    Gülşenî, 111 

Göre göre şol ‘ışúı ol Yûsuf’a uàramış 
Ol Yûsuf’ı úul iken Mıãr’a ãulùân eylemiş 

    Vâhibî, 44/6 

1.4.7. Şuayb (a.s.) 

Yalnızca Şemsî Dîvân’ında geçmektedir. Mürîdin pîrine hizmeti Hz. 

Mûsâ’nın yaşlı Şuayb’a hizmet etmesine benzetilmektedir: 

Şemsiyâ himmet ‛aãâãın Şu‘ayb’dan alıgör 
Pîre hiêmet etmeyen ãan‘atda üstâd olmadı 

     Şemsî, 122 
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1.4.8. Mûsâ (a.s.) 

Halvetî şairlerin dîvanlarında çokça ismi geçen peygamberlerden biri 

de Hz. Mûsâ’dır. Mûsâ peygamber, asası, Allah’la konuşmuş olmasından 

dolayı kelîmullah olarak nitelendirilmesi, çobanlık yapması ve en çok da Tûr 

Dağı’nda Allah’ın kendisine tecellî etmesi, sebebiyle şiirlere konu olmuştur. 

Göre göre şol ‘ışúı ol Musâ’ya ugramış 
Ol Mûsâ’nuñ ‘aãâãın gökcek uran eylemiş 

    Vâhibî, 44/5 

İrişse senün aãrına tâbi‘ ola idi 
Feyyâø-ı Kelîm olmış iken Óaøret-i Mûsâ 

    Şemsî, 34 

Mûsâ (a.s.)’ın Tûr Dağı’nda tecellî yani Allah’ın kendisine 

görünmesini arzu etmesi ve bu arzusunun kabul edilmesi şairlerimize ilham 

kaynağı olmuştur: 

Yanaàunda tecellî buldu Mûsâ 
Anuñçün gördi nûrı nâra benzer 

    Gülşenî, 30 

Tecellî makamı olmasından dolayı Tûr Dağı’nın da özel bir yeri 

vardır. Mûsâ (a.s.) gibi tecellîye mazhar olabilmek için münâcât ehli her 

derviş de bulunduğu yeri âdeta Tûr Dağı’na çevirir: 

Mûsi-veş idinür tecellî içün 
Her münâcât ehli úûyuñı Ùûr 

   Rûşenî, 152 

1.4.9. Harun (a.s.) 

Sadece Rûşenî Dîvân’ında hilm sahibi bir peygamber olarak 

geçmektedir. 

Yuş‘a u Óârûn’da olan óilm içün 
Bildügi Òıør’un ledünnî ‘ilm içün 

    Rûşenî, 79. 

1.4.10. Dâvud (a.s.) 

İzzet sahibi bir kişi olması vesilesiyle Rûşenî Dîvân’ında (Rûşenî, 79), 

demiri eritmesi münasebetiyle de Vâhibî Dîvân’ında geçer  

Dilüme virdi kerâmet söyledüm bu tevóîdi 
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Teymüri mum iden Dâvûd-ı òalîfetu’llâhdur 
    Vâhibî, 97/17 

1.4.11. Süleyman (a.s.) 

Süleyman peygamber, hükümdarlığın, gücün ve zenginliğin sembol 

ismi olduğu için kendisinden sıkça  bahsedilen peygamberlerden biridir.: 

‛İzzet-i Dâvûd u Süleymân içün 
Óürmet-i Mûsâ-i bin ‘İmrân içün 

     Rûşenî, 79 

Öldürüp dîv-i hevâyı ‛aúlı âãâf úılıñuz 

‛Işúıla olup Süleymân óaşmet-i câhı görüñ 
     Gülşenî, 112 

Bir úuluña virmedin dünyada bir göñlek giye 
Bir úuluna mülkini virdin Süleymân eyledin 

     Şemsî 25 

Süleyman peygamberin hükümdarlığına bağlı olarak onun mührü, tahtı 

ve hayvanlara konuşması şiirlere konu olmuştur. Âşıkların Hakk’ın arşında 

manen uçarak dolaşmaları, Süleyman’ın tahtını devlerin tutup rüzgârların 

götürmesine telmih yapılmıştır (Vâhib Ümmî 1/98). Süleyman (a.s.)’ın iblisi 

hapsetmesi de Vâhib Ümmî’ye ilham kaynağı olmuştur: 

Maúãuduñ her ne ise istendi virdüm ben saña  
İblis’i óabs itmeğe mühr-i Süleymân isterüz 

     Vâhib Ümmî , 361/14 

1.4.12. Lokmân (a.s.) 

Lokmân (a.s.) da adı Kur’anda geçen ancak peygamber olup olmadığı 

kesin belli olmayan şahsiyetlerden biridir. Lokmân (a.s.), hikmeti ve devasız 

dertlere derman oluşu münasebetiyle Gülşenî ve Vâhibî dîvanlarında 

zikredilir.  

äaà degül dîõâr içün miskîn Vâhibî òastadur 
Derdine dermân içün Loúmân diler göñlüm 

benüm 
    Vâhibî, 204/11 

1.4.13. Hızır (a.s.) 

Aslında peygamber olup olmadığı konusunda kesin bilgi bulunmayan 

ancak adı Kur’an-ı Kerim’de geçen Hızır (a.s.), şairlerin sıkça göndermede 
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bulunduğu şahsiyetlerden biridir. İlm-i ledünn sahibi bir kimse oluşu, âb-ı 

hayat yani ölümsüzlük suyunu içmiş olması ve Mûsâ peygamberle olan 

ilişkisi sebebiyle bütün dîvanlarda geçmektedir.  

Lebüñ devrinde her kim nûş ider mey 
Ùapar âb-ı óayâta Òıør-veş pey 

   Rûşenî, 217 

Lebüñden câm içen dirilüp ölmez 
Ânuñ-çün Òıør’a andan mâye düşmüş 

   Gülşenî, 89 

1.4.14. Yuş’a (a.s.) 

Sadece Rûşenî Dîvan’ında hilm sahibi bir peygamber olarak Hârûn 

(a.s.) ile birlikte geçmektedir (bk. Hârûn). 

1.4.15. Eyyub (a.s.) 

Eyyub (a.s.) belâ ve sıkıntılara mübtela edilişi, bu dertler karşısında 

gösterdiği ancak bir peygamberin güç yetirebileceği sabrı ile Rûşenî ve 

Gülşenî’nin dîvanlarında geçmektedir. Aşk ıstırabı çeken âşıklara Eyüp 

peygamber gibi olmaları tavsiye edilmiştir: 

Zaómete Eyyûb’uñ olan ãabrıçün 
Nûr-ı Òudâ ile dolu úabriçün 

   Rûşenî, 79 

Dönüp Eyyûb’a çek ‘ışúuñ belâsın  
Çoòalãa miónetüñ dime kem olsun 

   Gülşenî, 201 

1.4.16. Yûnus (a.s.) 

Allah’ın onu balığın karnında saklaması münasebetiyle Gülşenî ve 

Vâhib Ümmî  dîvanlarında geçmektedir: 

Yûnus kimi àark iden revânın 
Deryâda bulur ne yuddı mâhı 

   Gülşenî, 251 

Helâkine derildiler Yûnus’uñ geldi kâfirler 
Balıúda ãaúlayan anı münezzeh pâdişâhem ben 

   Vâhibî, 1/101 

1.4.17. Zekeriyya (a.s.) 

Sadece Rûşenî Dîvân’ında Yahyâ peygamber ile birlikte geçer  
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äıdk u ãafâ-yı Zekeriyyâ içün 
‘İãmet-i ma‘ãûme-i Yaóyâ içün 

    (Rûşenî 79). 

1.4.18. Yahya (a.s.) 

Sadece Rûşenî Dîvân’ında Zekeriyya peygamber ile birlikte geçer. 

(bk. Zekeriyya). 

1.4.19. İsâ (a.s.) 

Hz. İsâ da adı en çok zikredilen peygamberlerden biridir. Cebrâil (a.s.) 

nefhasıyla babasız olarak yaratılmış olması, bebekken konuşma ve ölüleri 

diriltme mucizesi, göğe yükselmesi ve tekrar gökten yeryüzüne inecek olması 

gibi hususlar şiirlere konu edilmiştir: 

İnüp gökden yire ‘Îsâ n’ola olursa şâkirdüñ 
Lebüñ ióyâ-yı mevtâda iñen üstâd-ı óâõıúdur 

     Rûşenî, 111 

Nefóa-i Rûóu’l-Úudüs’den ‘ilmile ta‘lîm içün 
Doàmayan bî-çün ãıfat dem-i ‘İsî Meryem 

degül 
    Gülşenî, 128 

Vâhib Ümmî, ölüleri dirilten İsa (a.s.) ile ölü gönülleri ihya eden 

tevhîd arasında ilişki kurmuştur: 

Nâôır ol ióyâ idüpdür göñlümi tevóîd-i õât 
Mürdler ióya iden ‘Îsâ-yı Rûóu’llâhdur 

    Vâhibî, 97/22 

1.4.20. Muhammed (a.s.) 

Hz. Peygamber, Türk edebiyatında her yönüyle şiire konu edilmiş ve 

hatta bu yönleri ile ilgili müstakil türler meydana gelmiştir. Halvetî şairlerin 

de Hz. Peygamber ile ilgili meydana getirdikleri türleri çalışmamızın bir 

önceki bölümünde inceledik. Dîvanlarda da Hz. Peygamber çeşitli yönleriyle 

yer almıştır. Hz. Peygamber’i tanımlamak için dîvanlarda şu tabirler 

kullanılmıştır: 

Seyyid-i dü âlem, ârif-i Hüdâ-bin, Hâtemü’n-nebiyyîn, Hâşimî, Arabî, 

Kureşî, Nûr-ı Ehad, Ahmed-i Muhtâr, Ebu’l-Kâsım, Hüdhüd-i ilhâm-ı Hay, 

Tûti-i mir’ât-ı Hak, Bülbül-i bâğ-ı belâğ, Hem-dem-i ahyâr, Mürşîd-i ahrâr, 
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Tanrı habîbi, Rehber-i ebrâr (Rûşenî). Meh-likâ, Ehl-i safâ, Melek-simâ, 

Sâkin-i arz u semâ, Nûr-ı Hudâ, Perî, Sahib-i zevk u safâ, Halk-ı Hudâ, Şâh-ı 

rusul, Mahbûb-ı Hak, Ahmed-i Muhtâr, İmâm-ı evliya Sırr-ı velâyet 

(Gülşenî). Ahmed, Nûr-ı Hak (Vâhibî). Fahr-i cihân, Hâce-i kevneyn-i 

müzekkâ, Mahbûb-ı Hak, Şâh-ı kevneyn, Rasûl-i Arabî, Mâh-ı dü kevn, Şâh-ı 

rusul (Şemsî). 

Hz. Peygamberin gözü “ص” harfine, ağzı “م”  harfine, zülüfleri de “د” 

harfine benzetilmiştir: 

äâd ‘aynuñ, mîm ağzuñ dâl zülfüñ göreli 
Yâ Nebî gitmez dilümden bir nefes õikr-i 

äamed  
     Rûşenî, 137 

Rûşenî Dîvan’ında, Hz. Peygamberin Uhud savaşında taş atılarak 

dişinin kırılması ve açlığını hissetmemek için beline taş bağlaması  

hadisesine işaret edilmiştir: 

Her ne kim olur cihânda nîk ü bed Óaú’dan 
bilüp 

Bağladuñ dişüñ uşadan ùaşı öpüp bilüñe 
    Rûşenî, 198 

Hz. Peygamber’in şekil güzelliklerine dikkat çeken Gülşenî, Hz. 

Peygamberin boyunun Kur’an’daki “ahsen-i takvîm” tabirine mazhar 

olduğunu belirtir. Yüzünü Mushaf’a  ve aya benzettiği Hz. Muhammed’i 

güzelliğin sultanı olarak görür: 

Baòan dir vechüñe ãultânı óüsnüñ 
Bu yüzdür ay kimi devrân içinde 

   Gülşenî, 209 

Bir başka yerde de Kur’an’da yazılanın onun yüzü, harflerin onun kaşı 

olduğu, yüzünün ziyasının insanlığa bir nevi güneş gibi geldiği, Allah’ın da 

onun yüzünün güzelliğini sevip “Sen olmasaydın âlemleri yaratmazdım” 

dediği vurgulanmıştır:  

Didi Óaú sevüben vechüñi “levlâk”969 
                                                 

969  Levlâk: “Sen olmasaydım alemleri yaratmazdım” mealindeki kutsî hadisin ilk 
kelimesi. 
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Muóabbet gizlüyiken kân içinde 
   Gülşenî, 210 

Vâhib Ümmî, “Bu âlem yoğiken Ahmed olupdur bunlara illet” 970 

diyerek Tasavvuf felsefesine göre ilk yaratılanın Hz. Muhammed’in ruhu 

olduğunu belirtir. Vâhib Ümmî’ye göre Hz. Peygamber mü’minlerin 

gönlünün sultanıdır. Bu yüzden mü’minler şeytânın vesvesesinden emin 

olurlar.(35/3) O, arifin gönül evindedir:  

Bu cemâl-i ‘ışú içinde diñle gör güftârımı 
Ârifüñ göñli evinde Muãùafâ ãulùân yatar 

     Vâhibî, 40/3 

Hz. Muhammed ahirette mü’minler için şefaat edecektir. Ona çok 

salavat getirmek câna sefâ; getirmemek cefâdır. Hz. Peygamberin varlığı 

Allah’ın ‘nur-ı çerağı’ olarak yorumlanır. (Vahibî, 127/5) Onun nuruyla 

yeksan olmadıkça medhi okunamaz (Vahibî, 205/11). Hz. Muhammed’in 

yüzü güle, saçı sünbüle benzetilir: 

Yüzü güldür ãaçı sünbül anuñ ismi 
Muóammeddür 

Cemâli baàına anuñ niçün seyrâna gelmezsin 
     Vâhibî, 209/9 

Şemseddin Sivasî de Hz. Muhammed’i nübüvvet gülşeninde bağbân 

olarak görür. Hz Peygamber’in doğumunu anlattığı bir beytinde şakku’l-

kamer mucizesine de atıfta bulunur: 

Envâr-ı Muóammed ùoàuban ùutdı cihânı  
Şaúúu’l-Úamer’ün mu‘cize barmaàı göründi 

    Şemsî, 131 

Şairler Hz. Muhammed’i anlattıkları şiirlerinde onun diğer 

peygamberlere üstünlüğünü ilginç kıyaslamalarla izah etmişlerdir: 

İnüp gökden yire ‘Îsâ n’ola olursa şâkirdüñ 
Lebüñ ióyâ-yı mevtâda iñen üstâd-ı óâõıúdur 

    Rûşenî, 111 

Mûsâ’ya dindi “f’aòla‘ na‘leyk” yir yüzünde 
Dindi saña semâda ‘arş üstine úo na’lîñ 

                                                 
970  Vâhib Ümmî, Dîvân, s. 107. 
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    Rûşenî, 197 

İrişse senüñ ‛aãrına tâbi‘ ola idi 
Feyyâø-ı kelîm olmış iken Óaøreti Mûsâ 

    Şemsî, 34 

Óayy oldı úamu mürde göñüller nefesüñden  
İóyâ-yı beden úılsa n’ola mu‘ciz-i ‘Îsâ 

    Şemsî, 34 

1.5. Ahiret 

Ahiret, ölümden sonra kabir âlemi ile başlayan, kıyamettten sonra 

bütün insanların toplanacağı mahşer ve cennet-cehennemle devam edecek 

olan ebedi âlemin genel adıdır. Ahiret kelimesi dîvanlarda bu genel anlamda 

kullanılmıştır. Gülşenî, ahireti dileyenin bu dünyayı elden bırakmasını 

isterken (Gülşenî, 19), Vâhibî de dünya meşguliyetini bırakıp ahireti 

kazanmaya bakmak gerektiğini söyler (150/12). Vâhibî yine ahiret 

hazırlığının bu dünyada olduğunu belirtir: 

Gelindi õikr ile fikr it ilâhı 
Bu dünyâda olur âòret yaraàı 

   Vâhibî, 31/2 

1.5.1. Kabir 

Kabir, insanın ölümden sonraki ilk durağıdır. İnsan ölmeden önce 

kabire gireceğini düşünmeli ve onun azabından sakınmalıdır. Şemsî, dünyada 

elde edilen makam, mevkî ve zenginliklerin kabirde bir işe yaramayacağına 

dikkat çeker: 

Ùutalum köşk-i şehenşâhîde bin yıl olasın 
Úabre girdükde begüm úaãrı úuãûrıñ ödemez 

     Şemsî, 63 

1.5.2. Kıyamet 

Tasavvuf terminolojisinde, Kıyamet-i suğrâ (küçük kıyamet), 

Kıyamet-i vüstâ (orta kıyamet) ve Kıyamet-i Kübrâ (büyük kıyamet) olmak 

üzere üç türlü kıyamet vardır. Bunlardan büyük kıyamet (Kıyamet-i kübrâ), 

Fenâ fillâh mertebesine erdikten sonra bekâ billâh makamında hakiki bir 
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hayata kavuşmak demektir.971 Gülşenî, kıyamet kelimesini tasavvufî anlamda 

kullanmıştır. Kıyametten kastettiği halk için kopacak olan kıyamet değildir. 

Onlar mutasavvıfların yaşadığı kıyameti yaşayamaz. Halk için kopacak 

kıyametin habercisi nasıl sûr ise, mutasavıfların yaşayacağı kıyamet hâlinin 

habercisi de kıyamet kâmetidir: 

äalâdur óaşr içün neşre bu demde 
Oòundı çün úıyâmet-çün iúâmet 

   Gülşenî, 17 

Görmeyen bugün úıyamet úâmetini óaşrıla 
Göremez úopsa úıyâmet neşre göre yârını 

    Gülşenî,255/7 

Bir başka beyitte de Kıyamet, sevgilinin yüzüne benzetilmiştir: 

Úıyamet vechüñ imiş ôâhir oldı  

Güneşden ‛âleme bürhânım iy dost 
    Gülşenî, 18 

Vâhib Ümmî  de şık bir hüsn-i ta’lîl ile “Kopdı hüsnüñden kıyâmet iy 

hisâbın yañılan” 972  diyerek kıyametin kopmasını Hz. Peygamber’in 

güzelliğine bağlamıştır. Vâhibî’nin ifadesiyle sûrun çalınması kıyametin 

habercisidir (323/15). Hevâ içinde yaşayanlar ömürlerinin kıymetini 

bilemezler. Böyle kimseler bir mürebbisi olmadıkları için de sıratı 

geçemezler (438/3). Vâhibî, âşıklara bühtan edenleri de deccâllar olarak 

nitelendirir (39/2). 

Şemsî Dîvan’ında doğrudan kıyamet kelimesi geçmezken, ahiret günü 

için Rûz-ı mahşer, yevmü’l-cezâ, dârü’l-likâ tabirleri kullanılır: 

Ulular dâmenin úoma elüñden 
Ki àark olmayasın yevmü’l-cezâda 

   Şemsî, 115 

1.5.3. Cennet-Cehennem 

 Rûşenî cennet kelimesiyle birlikte uçmak ve bihişt kelimelerini de 

kullanır. Cehennem karşılığında ise sadece düzah kelimesini kullanır. 

                                                 
971  Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 292. 
972  Vâhib Ümmi, Dîvân, s. 390. 
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Rûşenî’ye göre cennet, zâhidin arzuladığı yerdir. Zâhid cennet için çalışır; 

âşık ise meyhaneyi düşünür: 

Bize meyòâne bucaàı saña uçmaò zâhidâ 
Biz serâyı iòtiyâr eylemişüz dehlîzi sen 

    Rûşenî, 191 

Yunus Emre’de olduğu gibi 973  Halvetî şairler de cenneti değil 

sevgiliyi arzularlar. Tevhîd zevkini yaşayanların firdevs-i âlâdan 

vazgeçeceğini, zira firdevs-i âlânın âşıklara mesken olamayacağını 

düşünürler. Cennet, sevgiliye ulaşma yolunda bir engel bir tuzak olarak 

görünür. Hatta Vâhibî daha da ileri giderek sekiz cennetin âşıklara cehennem 

olduğunu dahi söyler (Vâhibî, 127/14). Onların bütün uğraşı cennet için değil 

sevgilinin yüzü içindir. Zâhidler ise cennete ve onun nimetlerine kavuşmak 

için ibadet ederler: 

Baña cennet yiter yüzüñi görmek 
Meõâú-ı óûrile àılman gerekmez 

   Gülşenî,69 

Zâhidân köşk ü serâ saye-i ùûbâ ister 
Baña úurbunda yer it añlaruñ olsun ùûbâ 

   Şemsî, 137 

Leõõet almaz õerrece ‘âşık olan Uçmaú’dan 
Zâhidâ bunlar úaçarlar óûriyi úucmaúdan 

   Vâhibî, 283/1 

Gülşenî’de cennet ve cehennem ile ilgili bazı benzetmeler yapılmıştır. 

Sevgilinin yüzü cennete benzetilmiştir; hatta onun yüzü sekiz cennetin 

özelliklerini taşır. Âb-ı kevser, selsebil, Hûri ve gılman gibi cennete ait 

ögeler sevgiliye yakıştırılmıştır. Burada sevgili ise Hz. Muhammed’dir 

(Gülşenî, 34). Aşk ateşinin yakışı da şiddeti yönünden cehenem ateşine 

benzetilmiştir: 

Nice döysün ‘ışú odınuñ sûzişine dil revân 
Kim anuñ germiyyeti nâr-ı cehennem yandurur 

                                                 
973  Yunus Emre: 

  Cennet cennet didükleri bir ev ile bir kaç Hûrî 
  İsteyene virgil anı baña seni gerek seni 

 Mustafa Tatçı, Yunus Emre Divânı/II Tenkitli Metin, s. 384. 
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    Gülşenî, 42 

Cennet ve cehennem konusunda tasavvufî yorumların dışında İslâm 

kelâmında bilinen tasavvurlar da dikkat çekmektedir. Meselâ Şemsî, hakikat 

yoluna girmeyenlerin durumunu, cennetini nara satmak olarak değerlendirir: 

Şunlar ki óakîúat yolına girmedi bunda 
Öz eli ile cennetini nâre ãatarlar 

   Şemsî, 50 

Yine Şemsî’ye göre insan hem cennetin süsü, hem de cehennemin 

odunudur (Şemsî, 62). 

Vâhibî, hûri ve gılmanın zâhidin gönül evinde gezdiğini, gönül evinde 

hûri ve gılman olan kimsenin âşık olamayacağını belirttiği gibi cennetteki 

hurilerin ibadet eden kullara verileceğini de söyler (1/50). Cehennem ateşi 

haram yiyip içenleri nasıl yakmasın, diyerek sitemini de dile getirir: 

Nice yaúmaz Ùamû’nuñ odı seni yirsin óarâm 
Gice gündüz içdiàüñ şol zehrile úaùrân iken 

    Vâhibî, 208/3 

1.6. Kaza ve Kader, Hayır ve Şer 

Kaza ve Kader, Gülşenî ve Şemsî dîvanlarında geçmektedir. Gülşenî, 

kaza ve kaderi levh, nûn-kalem kelimeleriyle birlikte zikreder: 

Işú ile bildüm nedür levóa yazılan raúam 
Nûn u úalem çekmedin aña úaderden úaøâ 

    Gülşenî, 7 

Tasavvuf terminolojisinde dört türlü levh vardır: 1. Levh-i kaza, 2- 

Levh-i kader, 3- Levh-i nüfûs-i cüz’iyye-i sem’iyyât, 4- Levh-i heyûlâ. Levh-

i Kaza, mana ve isbattan önce gelen levh-i akl-i evveldir. Levh-i kader ise 

levh-i mahfûz da denilen akl-i nefs-i nâtıka-i külliyye levhîdir. 974  Nûn, 

hazret-i ehadiyetteki özet bilgiyi; kalem ise ayrıntılı bilgiyi temsil 

etmektedir.975 

Kaza ve kader, ok ve yay münasebeti ile de zikredilmiştir: 

                                                 
974  Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri, s. 474. 
975  Cebecioğlu, age., s. 562. 
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İy Gülşenî güneşden fâş itme Rûşenî’nüñ 
Sırrını ãaúla úoròup zaòm-ı úader úaøâdan 

    Gülşenî, 157 

Gözüñ kimi úaøâ-bîn görmemişem úaderden 
Gezler revânâ oòın cândan çeküp kemânı 

    Gülşenî, 247 

Şemsî ise kaza kavramını İslâm akaidindeki manasıyla kullanır. 

“Kazâsına rızâ vir düşme zâre” (Şemsî, 144) diyerek kazaya rıza göstermenin 

gereğine işaret eder. 

Hayır ve şer kavramları ise Rûşenî ve Vâhibî dîvanlarında geçer. 

Rûşenî, Hz. Peygamber’in dünyada iyi kötü ne oluyorsa hepsini Hak’dan 

bildiği için Uhud Savaşı’nda dişinin kırılmasına sebep olan taşı öperek beline 

bağladığını belirtir.  

Her ne kim olur cihânda nîk ü bed Óaúú’dan 
bilüp 

Baàladun dişüñ uşadan ùaşı öpüp bilüñe 
    Rûşenî, 198/5 

Vâhibî, işlenilen hayır ya da şerrin kaydedildiğine işaret eder: 

Óaúîúatde Vâhib Ümmî yaman degül sözüñ senüñ 
Eğer óayruñ eğer şerrüñ her nefesde yazan 

gelür 
    Vâhibî, 194/5 

2. İBADET 

İbadet en genel anlamıyla Yaratıcı’yı bilip O’na kulluk etmek 

demektir. İbadetin üç amaç gözetilerek yapılacağı belirtilmiştir. Birincisi, 

Allah’a ancak Allah olduğu için, yani ibadet ve tazime müstehak olduğu ve 

ibadet etmeyi emrettiği için; ikincisi, cennet ümidi, cehennem korkusu 

sebebiyle; üçüncüsü de dünya menfaati elde etmek amacıyla yapmaktır. 

Mutasavvıflar ibadeti birinci manasıyla anlamışlardır. İbadet kelimesi 

dîvanlarda çok az yer almaktadır: Rûşenî ve Şemsî dîvanlarında bir yerde, 

Vâhibî Dîvanında dört yerde geçmektedir: 

Künc-i mescidde mu’tekif oluban 
Cân u dilden idüp ‘ibâdâtı 

   Rûşenî, 251 
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Yükün dutup ‘ibâdetden işüñ görüp ferâàatdan 
‘İbâdetçün kifâyetden úurıca nân u âb ister 

    Şemsî, 46 

áayrıya úılmaz ‘ibâdet vechini fehm eyleyen 
Nüsóa-i kübrâya baú gör cümleye şâmildür ol 

    Vâhibî, 144/11 

Cânıla úılan ‘ibâdet àayrıdan eyler hazer 

‛Âşıú olan baúmaz imiş óûri vü àılmâna hiç 
    Vâhibî, 226/10 

2.1. Kelime-i Şehâdet 

İslâm Dini’nin birinci şartı olan şehâdet kelimesi, Allah’tan başka ilah 

olmadığına, Hz. Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna tanıklık 

etmektir. Bu anlamda şehâdet kavramı, sadece Gülşenî Dîvanında 

geçmektedir. Hz. Muhammed’in adını Allah’ın adıyla birlikte söylemeyenler 

redd-i şehâdet etmişlerdir (Gülşenî, 5). Yine Hz. Muhammed’in yüzünü 

bizzat görenler, bu yüzün iman içinde şehâdet mevkiinde olduğunu söylerler: 

Gören ‛ayne’l-yaúînden vechüñi dir 
Şehâdetdür bu yüz îmân içinde 

   Gülşenî, 211 

Allah’tan başka ilah yoktur anlamına gelen kelime-i tevhîd ise pek çok 

yerde zikredilmektedir. Kelime-i tevhîd bütün tarikatlarda olduğu gibi 

Halvetî tarikatında da bir zikir terimidir. Esmâ-i seb‘a olarak bilinen yedi 

ismin ilki ‘Lâilâhe illa’llâh’tır. Seyr u sülukta birinci mertebede olanlara 

telkin edilen zikir budur. Tevhîd kelimesinde bulunan lâ (nefy-olumsuzlama) 

ve illâ (isbat-olumlama) edatları şairlere ilham kaynağı olmuş ve bu edatların 

anlamları çevresinde tevhîdi anlatmışlardır: 

Sâlikin ‘Lâilâhe illa’llâh’ zikrini bir an evvel geçip yedi ismin ikincisi 

olan ‘Allah’ zikrini söylemesi lazımdır: 

Lâ vü illâ dan geçüben di hüviyyet õikrini 

Tâ bilesin nedür andan ‛acz-i lâ uóãî åenâ 
     Gülşenî, 3 

Tevhîd kelimesi üzerinde en çok anlam üreten Vâhibî’dir. Müstakil 

olarak “ di Lâ ilâhe İllallâh” redifli gazelleri de bulunmaktadır. 
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İlâhî devlet isterseñ di Lâ ilâhe illa’llâh 
İlâhi ‘izzet isterseñ di Lâ ilâhe illa’llâh 

    Vâhibî-256/1-9 

matla’lı gazelde devlet, izzet, sohbet, halvet, ni’met, cennet, hayret, vahdet, 

işret ve vuslata ulaşmanın yolunun tevhîdden geçtiği anlatılmaktadır. 

Şeriatın da tarikatın da usulu tevhîd zikridir:  

Şeri‘atda uãul budur di Lâ ilâhe İlla’llâh 
Ùarîúatda uãul budur di Lâ ilâhe İlla’llâh 

   Vâhibî, 318/1 

Aşk ehline bühtan eden zâhidleri yermek için; 

Dersüni lâ’dan oúır illâ’dan almazsan òaber 

Ehl-i ‛ışúa itdügin bühtânı bilmezsin yüri 
    Vâhibî, 169/8 

Vâhibî Dîvan’ında tevhîd, bir çok benzetmelere de konu olmuştur: 

Tevhîd, nefsin islahı için çevgandır (138/11). Tevhîd, âb-ı kevserdir (161/9). 

Tevhîdin kalesini şeytân bozamaz (198/4). Tevhîd, hidâyettir. Tevhîdin 

manasını anlamak için Kur’an’ı bilmek gerekir (204/8). Derviş olana tevhîd 

imamdır (315/42). Cahil ve nâdân olanlar tevhîdin sırrını bilmezler (324/3). 

Cehâlet üzere olanlar tevhîde baş eğmediler (140/5).Tevhîde baş eğmeyenler 

yoldan çıkıp azarlar (258/2). Tevhîde baş eğenlerin başında devlet; lâ 

diyenlerin başında nekbet (talihsizlik) vardır (338/1). Tevhîd dört kitabın 

manasıdır, tevhîd zikrin söylemeyen erkan nedir bilmez (210/11). 

2.2. �amaz 

Namaz, İslâm’ın şartlarından ikincisi olup, dinin direği olarak kabul 

edilir. Rûşenî, salat ve namaz kelimelerini kullanır. Terkîb-i bendinde, 

namazı oruç, hac ve zekatla birlikte zikreden Rûşenî, ibadetleri bazen 

rindâne bir uslupla yorumlar: 

Biz çü rindüz ne ãavm var ne ãalât 
Bize úallâşuz ögme óacc u zekât  

   Rûşenî, 250 

Aynı bendin ikinci beyitinde namazı ve orucu terk edenin iki dünyada 

kurtuluşa eremeyeğini söyleyerek bilgece bir tezada düşer: 



 246 

Her ki ãavm u ãalâtı terk eyler 
Bulımaz ol iki cihanda necât 

   Rûşenî, 250 

Gülşenî’nin namaza dair bir gazeli bulunmaktadır. Matlaı: 

Göñilden ùâlibe Óak’dan nidâdur 
Muóabbetden namaz içün ãalâdur 

   Gülşenî, 38 

Gazelde namazın vahdet-kesret kavramlarıyla ilişkisi kurulmuştur: 

Uyan ‛ışú ile vaódetten namâza 
Aña keåretle úılmaòlıò belâdur 
 
Vücûdıla úılan keåret namâzın 
Revâ dimeñ aña çün nâ-revâdur 

    Gülşenî, 38 

Aynı gazelde, Kur’ân-ı Kerîm’in Ankebût Sûresi 45. âyetine 976 

telmihte bulunularak namazın insanları bütün kötülüklerden alıkoyacağı 

belirtilmiştir: 

İşitdüñ red ider ‘faóşâ vü münker’ 
Namazını kim ol vaóy-i Òudâdur 

    Gülşenî, 38 

Gülşenî, bir başka beyitde de aşk ve muhabbet kavramlarıyla ilişki 

kurarak namazını zâhidâne bir tarzda değil de muhabbetle kılanlara, aşk ve 

muhabbet ehli olanlara çağrıda bulunur:  

 

äalâdur ‛ışúa ‛âşıúlar imamına bu úâmetden 
Namâzıla niyâzını muóabbetden úılan gelsün 

   Gülşenî, 207 

Şemsî, namaz ve diğer ibadetleri, sadece bu ibadetlere yönelen, ancak 

ledünnî bilgiden haberi olmayan zâhid tipini eleştirmek amacıyla zikreder. 

Ayrıca gönlü fısk u fücûrda olanların mescidde oturmalarının onlara bir 

faydası olmayacağını belirtir: 

Zâhide ãavm u ãalât u bâb-ı mescidden òaber 

                                                 
976  Ankebût Sûresi 45. ayetin meâli: “Ey Muhammed! Kitab’da sana vahyedileni oku, 

namaz kıl, muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve fenalıktan alıkoyar.” 
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Rind-i bed-óâl olana meyòâneden ãormak gerek 
    Şemsî, 76 

Yönüñ miórâba lîkin úalb meyyalün hevâsında 
Ne umarsın bu óâletle rükû‘ıyla sücûddan 

    Şemsî, 102 

Vâhib Ümmî  şiirlerinde namaz kılmanın müminlere 

kazandıracaklarından söz etmiştir. Namaz kılan kimseler Hakk’ın katında 

makbul kimselerdir (27/1). Beş vakit namazını gönülden kılan kimselerin 

kıyamet gününde eli ayağı nurdan olur. 

Göñülden úılanun beş vaút namâzı 
Yarın nûrdan olur eli ayaàı 

   Vâhibî, 31/3 

Mana sırrına candan uruc etmek için Hakk’ın beş vakit namaz emrine 

yüz çevirmemek gerekir. 

Óaú’un beş vaútde emrine yüz çevirme úâim ol 
Bu ma‘nâ sırrına cândan ‘urûc itmek dilerseñ 

gel 
    Vâhibî, 162/3 

Bu beyitte beş vakit ifadesi sıfat olarak alındığında beş vakit namaz, 

zarf olarak alındığında ise her zaman/daima anlamı çıkmaktadır. Yine bu 

beyitte namazın müminlerin miracı olduğu  hadisine de gönderme vardır. 

2.3. Oruç 

Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü gibi İslâm’ın beş şartı arasında 

sayılan ibadetler bazen birlikte anılmışlardır. Rûşenî (bk. namaz), Şemsî (bk. 

namaz) ve Vâhibî, namaz ve orucu aynı yerlerde aynı amaçla zikretmişlerdir.  

Göñlüme ilóâm ider söyle diyü nûr-ı ilâh 
Ma‘lum oldı nidügin ‘âşıúlara ãavm u ãalât 

   Vâhibî, 246/2 

2.4. Hac 

Gülşenî, kabeye dönerek dua eden hacıları vechullaha dönmüş olarak 

kabul eder ve O’nun vechini görmeyenlerin haccının makbul olmadığını 

belirtir: 

Óaú bilür maórûm oluban óaccı maúbûl olmadı 
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Tavf iderken görmeyenler vechüñ iy nûr-ı 
Òudâ 
    Gülşenî, 8 

Namaz ve oruçta zâhid tipini eleştiren Şemsî, Hac ibadeti için de 

benzer bir tavır içindedir. Gülşenî’de olduğu gibi Cemâlullah’ı Kâbe’ye 

benzeten Şemsî, Hakk’ın cemâlini arzulamayanların yaptıkları tavafın 

kendilerine bir faydası olmayacağını, hacca dair kavramları tenasüplü bir 

biçimde kullanarak ifade eder: 

Óaúú’un cemâli Ka‘besini úılmayan ùavâf 
Bin óacc iderse Merve óaúıçün äafâsı yoú 

    Şemsî, 75 

Vâhibî de, aşk şarabından içenlerin haccının, ‘Hidayet Kâbe’si olarak 

nitelendirdiği Cemâlullah’ı tavaf etmek olduğunu dile getirir: 

Hidâyet Úa‘besin zâhid ùavâf-ı óac iderseñ 
gel 

İçüp ‘ışúuñ zülâlinden cevâbı añla a‘lâdan 
    Vâhibî, 23/3 

2.4.1. Ka’be 

Beytullah, Beytülharem olarak da isimlendirilen Kâbe, çeşitli 

yönleriyle şiire konu edilmiştir. Rûşenî, Kâbe’den iki yerde Beytülharem 

olarak bahsetmektedir. Aşk mutfağından yiyip, ebedî sâkînin elinden 

içenlerin yiyip içtikleri nur; tavaf ettikleri Beytülharem’dir: 

Her ki ‘ışúuñ maùbaòından yir müdâm 
İçüben sâúî-i bâúîden müdâm 
Yidügi içdügi anuñ nûr olup  
Ùavf itdügi olur Beytü’l-Óarâm 

   Rûşenî, 281 

Kâbe sevgilinin bulunduğu yerdir. Kâbe’yi Cemâlullah olarak gören 

Gülşenî, tavaf ederken O’nun vechini görmeyenlerin haccının makbul 

olmadığını belirtir (Gülşenî, 8). Kâbe bilindiği gibi Müslümanların 

kıblesidir. 

Hz. Muhammed’in övüldüğü bir kasîde de de Kâbe, Hz. Peygamber’in 

yüzüne benzetilmiştir: 

Úıble yüzündür görene Ka‘be’de 
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Anı görüp ùavf ider ehl-i ãafâ 
   Gülşenî, 6 

Şemsî, Kâbe için sevgilinin Kâbe-i kûyı, Kâbe-i vasl, Hakk’ın cemâli 

Kâbe’si, Kâbe-i uşşâk, Kâbe-i maksûd, Kâbe-i cânân benzetmelerini kullanır. 

Dilerse Ka‘be-i maúãûda sâlik ide seyrânı 
Fenâ iórâmını giymek gerek egnide pîşânı 

   Şemsî, 140 

Vâhibî, mü’minin kalbini Kâbe’ye benzetmiştir. Kâbe mümin kulun 

kalbindedir (197/1). İki beyitde Kâbe’nin  Hz. İbrâhim tarafından yapıldığına 

dikkat çekilmiştir (97/19-196/2). Kâbe’nin siyah örtüsü için  ‘kara donlu’ 

tabiri kullanılmıştır: 

Òâlıú’ı õikr eyle dâ’im derdüñe dermân içün 
Úara ùonlı Ka‘be’yi yapan Òalîlu’llâh içün 

   Vâhibî, 196/2 

 

2.5. Zekat 

Zekat kavramı, sadece Rûşenî tarafından bir yerde namaz oruç ve 

hacla birlikte zikredilmiştir. (bk. Namaz). Vâhibî de bir gazelinde gaflet 

uykusunda bulunanları uyarmak maksadıyla namazın, haccın ve nisabın 

vaktinin geç kaldığını ihtar eder: 

Vehâbî derdmend miskîn òitâbın nefsüñe eyle 
Yüzüñ döndürme sen farødan nisâbuñ vaúti geç 

úaldı 
    Vâhibî, 438/5 

Terim anlamı, zekat vermeye esas olan miktarı ifade eden nisab 

kelimesiyle zekat kastedilmiştir.  

3. ÂYET VE HADİSLER  

Kur’ân-ı Kerîm ve hadis, klâsik edebiyatımızda, şairlerimizin sıklıkla 

istifade ettikleri bir ilham kaynağıdır. Âyet ve hadisler, ya telmihen veya 

meâlen, yahut da iktibas sûretiyle tamamı ya da anlamlı bir parçası alınır. 
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Vezin zarureti sebebiyle küçük değişiklikler yapılmasında sakınca 

görülmemiştir.977  

Ayet ve hadislerden iktibaslar, şiirlere anlam zenginliği kattığı kadar 

estetik açısından da bir kıymet ifade etmektedir. Ayet ve hadisler sadece 

mana ve estetik unsur olarak değil, dinî hassasiyet bakımından da 

şairlerimize kaynaklık etmiştir. Halvetî şairlerden Vâhibî sözlerini ayet ve 

hadislere dayandırdığını şöyle açıklamaktadır: 

Âyet ile óadîå ile müsebbetdür sözüm benüm 
İmân ùonın giymez gider bu derdi çekmeyen 

úardaş 
     Vâhibî, 408/6 

Gülşenî de bir şiirinde âyet kavramını benzetme unsuru olarak 

kullanmıştır: 

 
Yidi Muãhaf kimi vechüñden oòur 
Kelâm-ı ‘ışúı ‘âşıú âyet âyet 

   Gülşenî, 17  

Halvetî şairlerin dîvanlarında gerek kısmî iktibas yoluyla gerekse 

telmih yoluyla ayet ve hadisler yer almıştır. Genel olarak hadislere oranla 

ayetlerden daha fazla iktibas yapılmıştır. Vâhibî ve Gülşenî dîvanlarında 

diğer şairlerinkinden daha fazla iktibas bulunmaktadır. Dîvanlarda geçen 

iktibaslar aşağıda nakledeceklerimizle sınırlı değildir. Örnek beyitleri 

seçerken aynı ayet veya hadisin en az iki dîvânda yer almış olmasını göz 

önünde bulundurduk. Beyitlerde kısmî iktibas yoluyla geçen ayet ve hadisleri 

tırnak içerisinde, telmihen veya tercümesi geçen ayet ve hadisleri de altı 

çizili olarak gösterdik. 

3.1. Ayetler 

1. “Öyle ise beni anın ki, ben de sizi anayım...”978 Rûşenî, Şemsî ve 

Vâhibî dîvanlarında geçmektedir. Rûşenî (“fezkurûnî”=beni zikredin ki) 

                                                 
977  Agah Sırrı Levend, Divân Edebiyatı, Kelimeler ve Remizler, Mazmunlar ve 

Mefhumlar, Enderun Yay. (4. bs.), İstanbul 1984, s. 101. 
978  Bakara, 2/152. 
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lafzını, Allah’ın kendisinin zikredilebilmesi için âdeta izin verdiği şeklinde 

anlar. 

Dimeseñ “fe’õkurûnî” yâ İlâhî  
Kim añabiledi sen pâdişâhı 

    Rûşenî, 72 

Şemsî ise aynı lafzı, Allah’ın insanlardan uyanık olmalarını istediği 

şeklinde yorumlar: 

Çün bize “fe’õkurûnî”  dir Òâlıú 
Giderüp àafleti olun ayıú 
Sanmanuz herkese olur lâyıú 
Devlet-i lâilâhe illâ’llâh 

   Şemsî, 29 

Vâhibî ise bu lafzı, muhtemelen tarikat muarızlarına karşı bir delil 

olarak ileri sürer.  

“Fe’õkurûnî eõkurkum” didi ol Úur’ân’da Óaú 
Biz bunıñla ‘âmilüz kâfirdür inkâr eyleyen 

     Vâhibî, 21/4 

 

2. “(Muhammed’in) gözü oradan ne kaydı ve ne de onu aştı.”979 Rûşenî 

ve Şemsî dîvanlarında geçmektedir. Rûşenî, Hz. Peygamberin Mi’râca çıktığı 

zaman gözüne bizzat Hakk’ın eli tarafından “mâzâğ” sürmesinin çekildiğini, 

bu yüzden gözünü bir an bile Hak’tan ayırmamasının şaşılacak bir şey 

olmadığını söylemektedir:  

Bir laóôa gözüñ Óaú’dan ıralmasa ‘aceb mi 
Çün çekdi Yedu’llâh gözüñe sürme-i “mâ zâà” 

    Rûşenî, 165 

‛Aynı ‛aynu’n-nûrunuñ meşóûr-ı Óaú olduàını 
Âyet-i “mâ zâàa” inkâr ehline tabãîr eder 

    Şemsî, 32 

 

                                                 
979  Necm, 53/17. 
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3. “Kuşluk vaktine andolsun.” 980 “Sâkinleşen geceye andolsun ki”981 

Duhâ Sûresi birinci ayeti kuşluk vakti anlamına gelen “duhâ” ve ikinci ayette 

geçen gece anlamına gelen “leyl” kelimeleri genellikle birlikte tezatlı olarak 

kullanılmıştır. Kuşluk vakti aydınlığı yani sevgilinin yüzünü temsil eder. 

Saçlar da yüzün güzelliğini örttükleri için karanlığı temsil eder. 

Her şâm oòuruz ãaçına “ve’l-leyl” 
Her ãubh yüzine “Ve’ê-êuhâ”yı 

   Rûşenî, 246 

Oòur zülfüñ gören “ve’l-leyli” yüzüñ 
Tecellî dir nehâr içün muúarrer 

   Gülşenî, 34 

Ey ãaçuñ zencîrini  “ve’l-leyl”òoş ta‘bîr 
ider 

“Ve’ê-êuhâ” envâr-ı rûyından ‘aceb tefsîr 
ider 
   Şemsî, 32 

“Ve’ê-êuóâ ve’l-leyle”nüñ fehm eyledüm ben 
nidügin 

‘Âlem-i ma‘nâda ‘ummân olduàum mıdur ãuçum 
     Vâhibî, 142/13 

4.“(Tarafımdan onlara) de ki: “Ey nefislerine karşı aşırı giden 

kullarım, Allah’ın rahmetinden umut kesmeyin. Allah bütün günahları 

bağışlar. Çünkü O, çok bağışlayan, çok esirgeyendir.”982 Rûşenî Dîvanında 

bulunmaktadır.  

Ne deñlü ãuçlu ise oòı geh gâh 
Elâ “lâ taúneùû min raómeti’llâh” 

   Rûşenî, 88 

5. “Andolsun ki, sana daima tekrarlanan yedi ayetli Fatiha Sûresini ve 

bu büyük Kur’ân’ı verdik.”983  

Gülşenî ve Vâhibî dîvanlarında geçmektedir. 

                                                 
980  Duhâ, 93/1. 
981  Duha, 93/2 
982  Zümer, 39/53. 
983  Hicr, 15/87. 
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Levó-i ezel yüzündür muãóaf kimi oòıram 
Ümmü’l-kitâbı andan “seb‘an mine’l-meåânî” 

   Gülşenî, 246 

Senüñ vechündeki şevúdür beni nâlân iden her 
dem 

Yüzüñ seb‘a’l-meåânîdür óayâtuñdur senüñ yâ 
Rabb 
    Vâhibî, 127/7 

6.”(O), göklerin ve yerin yaratıcısıdır. Bir şeyi yaratmak istedi mi, ona 

sadece ‘ol’ der, o da oluverir.” 984  Allah’ın sonsuz güç ve kudretinin bir 

ifadesi olan bu ayet, Gülşenî ve Şemsî dîvanlarında iktibas edilmiştir: 

Cihân bir ten kimidür cânı sensiñ 
Nedür cân andan özge kün fe-kândan 

    Gülşenî, 162 

Geçdi mâøî gam yimez ferdâ içün óâl ehlidür 
Safóa-i sırrında çün yazılmış[?] kün fe-kân 

     Şemsî, 99 

7. “Andolsun biz, Âdemoğullarına (güzel biçim, mizaç ve aklî 

kabiliyetler vermek sûretiyle) çok ikrâm ettik.” 985  Gülşenî ve Vâhibî 

dîvanlarında geçmektedir. 

İşidüp “lî-ma‘a’llâh”ı niçün inkâr ider 
münkir 

Beşersüz âdem-i ‘ışúa ki “kerremnâ”dan 
ekremdür 
    Gülşenî, 51 

“Veleúad kerremnâ” diyü õikr itdi ol pâdişâh 
Óaúú’un ol la‘n itdügi fehm eyle gör 

Şeyùân’dır. 
    Vâhibî, 418/11  

8.”Rabb’in Âdemoğullarından, onların bellerinden zürriyetlerini almış 

ve: ‘Ben sizin Rabb’iniz değil miyim?’diye onları kendilerine şahit tutmuştu. 

                                                 
984  Bakara, 2/117. Bu ifadenin Kur’â-ı Kerim’de geçtiği diğer sûreler için bk. 

Muhammed Fuad Abdülbâkî, Mu‘cemü’l-müfehres li elfâzi’l-Kur’âni’l-Kerîm, 
Dâru’l-hadis, Kahire, 1991, s. 641.  

985  İsrâ, 17/70. 
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‘Evet (buna) şâhidiz!’ dediler. Kıyâmet günü ‘Biz bundan habersizdik!’ 

demeyesiniz.”986  

 

Gülşenî ve Vâhibî dîvanlarında geçmektedir. 

“Úâlû belâ”da ‘ahdıla iúrâr idüp didüm belî 
Ol ‘ahd oluban dîn baña îmân hemân iúrârımış 

     Gülşenî, 84 

Biz Elest’üñ câmını “Úâlû belâ”dan içmişüz 
Şimdi bir ‘âlemdeyüz vaódetd’olan bilmez 

bizi 
     Vâhibî, 140/41 

9. “Senin ömrüne andolsun ki, onlar, sarhoşlukları içinde 

bocalıyorlardı.”987 Gülşenî ve Şemsî dîvanlarında geçmektedir. 

İrâdet sırrısuñ “levlâk” ùanuò 
“Le ‘amruk”dür úasem şânun beyândan 

    Gülşenî, 162 

Nezd-i Óak’da úadrini bilmek dilersen ümmetâ 
Gel “le ‘amruk” âyetin oúı ne hoş taúrîr 

ider 
     Şemsî, 32 

10. “Hani (o) bir ateş görmüştü de âilesine: ‘Siz durun ben bir ateş 

gördüm, belki ondan size bir kor getiririm, yahut ateşin yanında bir yol 

gösteren bulurum,’ demişti.”988 Hz. Mûsa (a.s.)’a Allah’ın Tuva Vadisi’nde 

tecellî edişini anlatan ayet, Gülşenî ve Vâhibî dîvanlarında iktibas edilmiştir. 

Yanmayan Mûsâ gibi “ânestu nâren” nârına 
Görmeyüp bugün tecellî úoydı anı yârına 

    Gülşenî, 231 

Sen ilet yâ Râbb bizi “ânestu nâren” sırrına  
Yanuban yaúılmaàa külòânuñ olayın senüñ 

    Vâhibî, 366/8 

                                                 
986  A’raf, 7/172. 
987  Hicr, 15/72. 
988  Tâhâ, 20/10; ayrıca bk. Neml, 27/7; Kasas, 28/29. 
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3.2. Hadisler: 

Dîvanlarda telmih olarak veya iktibas yoluyla zikredilen hadislerin 

miktarı ayetlere göre daha azdır. Rûşenî ve Şemsî dîvanlarında sadece bir, 

Gülşenî Dîvanında beş, Vâhibî Dîvanında da dokuz hadisden meâlen ya da 

lafzen iktibas edilmiş veya telmihte bulunulmuştur. Örneklerde de 

görülebileceği gibi, genellikle Tasavvuf edebiyatında sıkça tekrarlanan 

hadisler iktibas edilmiştir. Biz bu iktibaslardan en az iki Dîvânda yer almış 

olanları örnek olarak vermek istiyoruz. 

1. “Gizli bir hazine idim. Bilinmeyi istedim. Bilinmem için kainatı 

yarattım. Kendimi onlara tanıttım. Onlar da beni tanıdılar.”989 

Kenz-i òafî ôâhir iden gün ãıfat 
Yüziñ imiş òalka muóabbet-nümâ 

    Gülşenî, 5 

“Küntü kenz”üñ vaódetinden içmişem peymâneyi 
Óaú te‘âlâ sevgüsi ‘âşıúlara bürhân-imiş 

Vâhibî, 184/4 

2. “Nefsini bilen rabbini bilir”990 

Gülşenî’nin bir beytinde bu  hadis, meâlen iktibas edilmiştir: 

Ùanıya gör nefsüñi tâ bilesiñ Rabb’uñı 
Bilmeyüp maóbûbıñı hicr ü viãâl itmegil 

   Gülşenî, 124 

“Men ‛aref” sırrında óâlâ úalmadı hiç 
şübhesi 

Zâhid-i òod-bîn diyüñ ùa‘n itmesün kâmildür 
ol 
   Vâhibî, 144/10 

3. “Dünya kafirin cenneti, mü’minin cehennemidir.”991 

Sicn-i mü’mindür işitdüñ cennetini kâfirüñ 
Yanma kâfir kimi anuñ mü’min isen nârına 

   Gülşenî, 229 

                                                 
989  Aclûnî, Keşfu’l-hafâ’, c. II, s. 132. 
990  Aclûnî, age, c. II, s. 262. 
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‘Işú bize gösterdi gördük úalmadı hiç 
şübhemüz 

Kâfire cennet bu dünyâ mü’mine zindân imiş 
   Vâhibî, 272/3 

4. “Fakirlik iftihârımdır ve ben onunla övünürüm.”992 

Dir idüñ “el faúru faòrî” her dem iy maóbûb-
ı Óaú 

Şâh-ı kevneyn iken olmayup muóibb-i mâsivâ 
   Şemsî, 35 

Faúrıla faòr olduğum nûr-ı ãa‘âdetdür baña 
Óaú te‘âlâ emridür biz çekerüz bâş üstine 

   Vâhibî, 118/2 

5. “Ölmeden önce ölünüz.”993 

Ölmedin ölen bilür iki cihân birligiñ 
Birlik ilen sen daòı gözüñ açup bire baò 

   Gülşenî, 19 

Bir gizlüce sır getürdüm armagandur 
‘âşıúlara 

Beúâsı yok fânî mülke ölmezden öñ ölüp 
geldüm 
   Vâhibî, 222/2 

4. DİĞER BAZI Dİ�Î KAVRAMLAR: 

4.1. İmân-küfür 

İman eden mü’minin zıddı kâfir ve münkirdir. İman aydınlığı, küfür 

ise karanlığı temsil eder. Münkirin küfrünü terk edip İslâm’a gelmesi istenir 

(Gülşenî, 113). Küfrü terkedip imana gelmedikten sonra kuru bir tâc fayda 

vermez (Vâhibî 60/1). Tevhîdi inkar eden kafirler iman istemezler. (Vâhibî 

16/3). Küfür kesret, iman tevhîddir. 

Vaódet-i ãarfa irâdet virmemişdür ‛azâzîl 
Küfr-i keåretden dönüp îmâna geldüm dönmezem 

   Vâhibî, 85/2 

                                                                                                                                          
991  Müslim, Sahih, (Kitâbu’z-zühd, 1) thk. Muhammed Fuad Abdülbâkî, Beyrut 1991, 

c. IV, s. 2272.  
992  Aclûnî, Keşfu’l-hafâ’, c. II, s. 87. 
993  Aclûnî, age., c. II, s. 291. 
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Küfür kelimesinde zulmet, karanlık anlamı hâkim olduğu için klâsik 

edebiyatımızda sevgilinin saçı küfre, yüzü de îmana benzetilmiştir. Saç, yüzü 

gizleyip örttüğü ve nûru sakladığı için küfür diye nitelenmiştir.994 Gülşenî ve 

Şemsî de bu mecazı kullanmışlardır. 

äaçuñ küfrin gören îmân yüzüñden  
Bilür ol küfrile îmânum iy dost 

   Gülşenî, 18 

Zülfi óicâb olupdur çûn âfitâb-ı rûyâ 
Küfrine ùolaşmayan îmân nidür bilmedi 

   Şemsî, 135 

4.2. Mi‘râc 

Hz. Muhammed’in göğe Allah katına yükselmesi hadisesi olan mi‘râc, 

halvetî şairlerce daha çok aşk merkezli olarak şiirlere konu edilmiştir. 

Rûşenî, nefis bir hüsn-i ta’lîlle Hz. Muhammed’in, göğe yükselip de 

yeryüzündeki elçilik görevi son bulmasın diye beline taş bağladığını 

zikretmektedir. 

Yirdeki da‘veti fevt ola gidem diyü göge 
Baàladuñ bilüñe iy Nûr belâ-sâye ùaşı 

    Rûşenî, 208 

Gülşenî, miracla ilgili olarak; mi‘râc-ı hüsn, gönül mi‘râcı, mi‘râc-ı 

kâ’be kavseyn, muhabbet Refref’i ve Burâk-ı akl terkiplerini kullanır. 

 

‛Urûc içün muóabbet Refref’ine  

Binüben inmedüm ‛ışúuñ elinden 
    Gülşenî, 196 

Burâú-ı ‛aúlı ãalup ‘ışúı merkeb 
Dimeñ idinmedüm ‘ışúuñ elinden 

    Gülşenî,196 

Vâhibî, vahdet-i vücûd anlayışı çerçevesinde, mi‘raca çıkanın 

cismindeki ruhu olduğunu söyler: 

‛Aãlına mi‘râc iden cismümde rûóumdur benüm 
Dergeh-i ‘âlîdeki dîvândan almazsın òaber 

                                                 
994  İskender Pala, Ansiklopedik Dîvân Şiiri Sözlüğü, s. 306. 
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     VâhibÎ, 181/45.  

Bu mi‘raca zâhir ile ulaşılması mümkün değildir. Aşk, âşıkı Hakk’a 

götüren Burak’tır. ‘Âşıkların mi‘racı bî-nişân lâ-mekân’dır. 

Şemsî de mi‘râc-ı rûhânîden bahseder ve irfân kapısının toprağına yüz 

sürmekle ulaşılabileceğini söyler: 

Eger mi‘râc-ı rûóânî ãafâsı varsa başuñda  
Yüz urmayınca olmaz bu türâb-ı bâb-ı ‘irfâna 

     Şemsî, 114 

4.3. Sahabîler: 

Halvetî şairleri, meşhur sahabeden; Hz. Hamza (Rûşenî, 80, Vâhibî, 

92/26), Hz. Cafer-i Tayyâr (Rûşenî,80), Hz. Bilâl-i Habeşî (Rûşenî,208, 

210), Hz.Dıhyetü’l-Kelbî (Gülşenî, 75), Hz. Fâtıma (Vâhibî, 97/25), Hz. 

Hasan ve Hz. Hüseyin (Vâhibî, 97/30), Hz. Abbas (Vâhibî, 97/27) ve Hz. 

Ebû Eyyûb el-Ensarî (Vâhibî, 250/9)’yi çeşitli vesilelerle şiirlerinde 

hürmetle zikretmişlerdir. Sahabe içerisinde çâr-yâr olarak isimlendirilen Hz. 

Ebû Bekir, Hz. Osman ve Hz. Ali’ye daha çok yer vermişler, bu dört sahabi 

içerisinde de Hz. Ali’ye özel bir önem atfetmişlerdir. 

Rûşenî, kendisini Hz. Muhammed’in ümmeti ve çâr-yârın dostu olarak 

görür. 

Muãùafâ’nuñ ümmetiyem çâr-yâruñ dostı 

Bende-i Óakk’am ùarîúat ‛âleminüñ şâhıyam 
   Rûşenî,182 

Vâhibî de onları peygamberin sırdaşı olarak görür (24/8). Onlara yâr 

olmanın yâreni bilmek olduğunu söyler: 

‘Ömer ‘Oåmân ism-i ‘Âlî Ebûbekir gerçek velî 
Bunlar ile yâr olmasam yârân nedür bilmez-

idüm 
     Vâhibî, 210/8 

Hz. Ali, Hz. Muhammed’in damadı olması ve peygamber soyunun 

onun vasıtasıyla devam etmiş olması sebebiyle, kendisinden en fazla 
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bahsedilen sahabidir.995 Hz. Ali için, İmâm-ı evliyâ, Sırr-ı velâyet, Haydar-ı 

Kerrâr (Gülşenî 14), Evliya ser-çeşmesi, şâh-ı merdân (Vâhibî, 34/7) ve 

Tanrı Arslanı (Vâhibî, 49/7, 233/1) gibi sıfatlar kullanılmıştır. 

Ol imâm-ı evliyâ sırr-ı velâyet Bû Turâb 
Câmını Aómed’den içen Óaydar-ı Kerrâr-mest 

     Gülşenî, 14 

Vahîbi’nin “Lâ fetâ illâ ‘Âlî lâ seyfe illâ Zü’l-fekâr” nakaratlı 31 

bendden oluşan bir murabba‘ı bulunmaktadır. Matla’ı: 

Kâfirüñ fetói óakkında münzel oldı Õü’l-
feúâr 

Óaydar’uñ elinden ayru yirde kesmez Õü’l-
feúâr 

Biñ kişi çekse úınından ùaşra çıúmaz Õü’l-
feúâr 

Lâ fetâ illâ ‘Âlî lâ seyfe illâ Õü’l-feúâr 
    Vâhibî, 279/1 

Ancak Halvetî şairlerdeki Hz. Ali sevgisi diğer üç sahabiye karşı 

herhangi bir ta’n sebebiyle değildir. Hatta üç sahabiye kötü söz söyleyenlere 

de şiddetli tepki göstermişlerdir. Rûşenî, Hz. Peygamber’in damatlarını 

sevmemeyi Hâricîlik; Hz. Ali ile Hz. Ömer’i birbirinden ayırmayı da 

Râfizîlik alâmeti olarak görmektedir. 

Òâricîyem sevmesem dâmâdını peygâmberüñ 
Râfıøîyem farú idersem Óayder’i Fârûú’dan 

     Rûşenî, 187 

Vâhibî de Hz. Ebubekir, Hz. Ömer ve Hz. Osman’a sövenlerin asla 

aşıklığa eremeyecekleri uyarısında bulunur. 

Ebûbekir ‘Ömer ‘Oãmân’un adlarına sögersen 
sen 

İúrâr itmezsen anlara iremezsin ‛âşıúlıàa 
     Vâhibî, 355/21 

                                                 
995  Hz. Ali, Divân şiirinde de, kahramanlığı, cömertliği, ilim ve irfânı ve diğer 

faziletleri sebebiyle şairlere ilham kaynağı olmuştur. bk. Hüseyin Güftâ, “Dîvân 
Şiirinde İlim ve İrfan Timsâli Hz. Ali”, Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, 
Ankara 2002, Yıl: 8, Sayı: 24, ss. 69-102. 
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II. TASAVVUFÎ KAVRAMLAR 

1. Arif-İrfân 

İrfân, bilen, tanıyan anlamında Arapça bir kelimedir. Tasavvufta, 

keşif, sezgi ve ilham yoluyla elde edilen bilgiyi ifade eder.996 İrfân sahibi 

olan kimseye de ârîf denilir.  

Halvetî şairlerden Rûşenî, bîşe-i irfân / irfân ormanı (Rûşenî, 182) 

terkibini, Şemsî de nakd-i irfân / irfân akçesi (Şemsî, 55), bâb-ı irfân (Şemsî 

114) ve ehl-i irfân (Şemsî, 143) terkiplerini kullanmıştır. 

Halvetî şairlere göre, irfân akılla elde edilen bir bilgi değildir. Akılla 

elde edilen bilgiye ilim, bu bilgiye sahip olana da âlim denir. Âriflerin 

sözünü bu yüzden ancak ârif olanlar anlar; âkil olanlar anlayamaz. Ârifler, 

akıl ile tanışmış ancak onun hilafını yapmışlardır. İrfândan haberi olmayan 

bîgânedir. Bildiğinden geçmeyenler irfâna erişemezler. Cahil ve nâdân 

olanlar ârifin hâlini bilmez, gönüllerinde irfân olmadığı için sözlerini 

anlayamazlar: 

‛Âriflerüñ kelâmın ‘ârifler anlar ancaú 
Her câhilüñ úatında sır sözin añmaà olmaz 

     Rûşenî, 302 

‘Işkıla Mecnûñ óalın ‛âúıl olan diñlemez 
Diñleyüben neylesün çünki óalı añlamaz 

     Gülşenî,67 

Ùanışdı ‘aúl ile lâkin òilâfın itdi ‛ârifler 
Sözine i‘timâd olmaz denî úallâş u maúlûbun 

      Şemsî,79 

Câhil ü nâdân ne bilsün ‛ârifüñ aóvâlini  
Ma‘nasın fehm itmege dilde anuñ ‘irfânı yoú 

     Vâhibî, 319/5 

Aşkın sırrına ancak irfânla ulaşılabilir (Gülşenî, 234). Ârif olan kimse 

cemâlullâhdan başka cennet istemez. Ârif olan kişinin kıblesi sevgilinin 

yüzüdür; Kudüs ve Kâbe sevgilinin birer yanağıdır. Burada, görünen kutsal 

                                                 
996  Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 271. 
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yapılardan o yapıların sahibine, yani âfâkdan enfüse gidişi sembolize eden 

bir ifade kullanılmıştır. 

Úıble yüzüñdür ‘ârife her vechile Kâ‘be-
ãıfat 

Úuds u Óarem’den gördügi çünki ruó-ı dil-
dârmış 
     Gülşenî, 87 

Vâhib Ümmî, Zât irfânından bahseder. Allah’ı Zât olarak bilmek 

mümkün değildir; ancak O tanınır. Bu da âriflerin işidir. Zât’a ârif olan, şeyh 

eteğini tutandır (Vâhibî, 70/6). Ârifin irfânı, Zât’ın nurlarıdır. 

Vâhib’üñ Ferd ü Aóaddur her nefes õikr 
itdügi 

Õâtınuñ envârıdur ‘irfânumuz zâhid bugün 
     Vâhibî, 4/5  

Yine Vâhib Ümmî ’ye göre ârif olan ‘lâ’ sözünü söylemez (Vâhibî, 

120/3). Ârifleri söyleyip söylettiren, Sübhân’dır. Tevhîdi beyan, ancak 

ârifâne söylemekle mümkündür: 

Tevóide ‛ârif olanlar bildiler aóvâlümi 

Söyleyüp söyletdüren ‛ârifleri Sübóân’dur 
    Vâhibî, 239/6 

Şemsî de irfân ehli olanları Rahman’ın askerleri olarak 

değerlendirmektedir: 

Nice bir vaóşî gezersin gele inãâfa úarış 
Nice bir úatde olasın gele ‘ummâna úarış 
Ehl-i ‘irfân oluban ‘asker-i Raómân’a úarış 
Demidür baş açuban Óaúú’a taøarrû‘ idesin 

    Şemsî, 143 

 

2. Aşk 

Kuvvetli sevgi manasına gelen aşk kelimesi, tasavvufta, aşırı 

muhabbetin bir sonucu olarak kulun kendinden geçip Allah ile beraber 

olması hâlidir. Halvetî şairlerin üzerinde en çok yoğunlaştıkları ve 

benzetmelere konu ettikleri kavram aşktır. Aşk her ne kadar kelimelere 
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dökülüp tarifi yapılmaya çalışılırsa çalışılsın gerçekte bu mümkün 

görünmemektedir. 

‘Işúuñ beyânı óarfıla terkîbe ãıàmaz ne 
diyem 

Andan kelâm-ı nefs içün ‘irfâna gel ‘irfâna 
gel 
     Gülşenî, 113 

Vardum gördüm gözüm ile ‘ışú úavile ãıàmaz 
imiş 

Didüm saña inan baña ‘ışú úavile ãıàmaz imiş 
     Vâhibî, 299/1 

Aşk kavramı şiirlerde, aşk bâzarı (Rûşenî, 150), (Şemsî, 50), sûk-ı aşk 

(Rûşenî, 187), aşk yolu, tarîk-ı aşk (Gülşenî, (170), (Şemsî, 47, 79), âteş-i 

aşk (Rûşenî, 163), aşk odu (Gülşenî, 170), (Vâhibî, 174/1), aşk çerağı 

(Vâhibî, 240/1), aşk meydanı, meydân-ı aşk (Rûşenî, 155), (Gülşenî, 204), 

(Vâhibî, 163), gam-ı aşk (Rûşenî, 159), aşk deryası (Rûşenî, 164), aşk denizi 

(Vâhibî, 70/2), aşk meyhanesi (Rûşenî, 174/5), gammâz-ı aşk (Rûşenî, 184), 

gülşen-i aşk (Gülşenî, 36), aşk şarâbı (Gülşenî, 74), (Vâhibî, 181/37), mey-i 

aşk (Şemsî, 64), aşk belası (Gülşenî, 170), aşk-ı sâfî (Vâhibî, 42/5), aşk gülü 

(Vâhibî, 70/9), aşk dili (Gülşenî, 70,169), aşk kitabı (Vâhibî, 141/5, 145/1), 

âşık defteri, (Vâhibî, 205/19), aşk eri (Vâhibî, 376/14), seyf-i aşk (Şemsî, 

43), haste-i aşk (Şemsî, 47), müftî-i aşk (Şemsî, 47), uşşâk-ı serbâz (Şemsî, 

64), küşte-i aşk (Şemsî, 68), bârân-ı aşk (Şemsî, 71), mekteb-i aşk (Şemsî, 

85), dîvân-ı aşk (Şemsî, 99), düldül-i aşk (Şemsî, 99), harîm-i aşk (Şemsî, 

132) terkipleriyle kullanılmıştır. 

Özellikle belirtmek gerekir ki şairlerimizin konu edindiği aşk, ilâhî 

aşktır. Şiirlerinde ilâhî aşkın konu edildiği âşikâr olmasına rağmen Vâhib 

Ümmî , bir beytinde aşk ile divâne olduğunu, ancak âşıklığının göz kaş aşkı 

olmadığını belirtmek gereği duymaktadır: 

Ben ‘ışúıla dîvâneyem dost şem‘ine 
pervâneyem 

‘Âşıúlıàum göz úaş degül kimse úâlüm bilmez 
benüm 
     Vâhibî, 8/2 
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Hakk’a ulaşmak ancak aşk ile mümkündür. Halvetî şairlerin anlattığı 

da kendilerini Allah’a ulaştıran bu aşkın mahiyetidir. Aşka meftûn olmadıkça 

maşûka erişilmez. (Rûşenî, 173). Rûşenî, aşkı bir kanadı ‘Hay’, ve bir kanadı 

‘Hû’ olan kuşa; Vâhibi de Hz. Muhammed’in mi‘râcâ çıkarken bineği olduğu 

bilinen Burak’a benzetmiştir. 

İy dil âh it murà-ı ‘ışúa çün 
Óây u hû kimi òoş cenâó olmaz 

    Rûşenî, 158 

‘Işúdur bizüm Buraàumuz 
Dosta durur ùuraàumuz 
Cennet bizüm ùuzaàumuz 
‘Âşıú anda úalmaz olur 

   Vâhibî, 66/4 

Aşk ile yola giren maksûduna erişir (Gülşenî, 53). Âşık olan kimsenin 

maksadı dîdardır: 

 

‛Işú ehline cennet kimi yüzüñ gül ü 
gülzârımış 

‘Âşıú olanuñ cenneti ma‘şûúadan dîdârımış 
     Gülşenî, 86 

‘Âşıú olan her kim ise maúsûdı dîõârdur 
Egri baúmañ siz aña göñli evi gülzârdur 

     Vâhibî, 334/1 

Aşk derdine düşmeyen âşina olmaz (Şemsî, 32). Âşık Hakk’ı görür. 

Hakk ona gizli olmaz. (Şemsî, 145). Şemsî de Rûşenî gibi aşkı, kanat 

motifiyle ilişkilendirmiştir: 

Yâr iúlimine varmaàa ‘aşú oldı cenâóum 
Ey zâhid eger àayrı perün var ise söyle 

     Şemsî,106 

Halvetî şairlere göre, aşkın dışında bir yolla Hakk’a ulaşmak mümkün 

değildir. Aşkın dışındaki yol ile kastedilen akıl yoludur. Bu sebeple Rûşenî997 

ve Gülşenî 998 , aşk-akıl zıtlığını konu edinen müstakil manzûmeler 

                                                 
997  bk. Rûşenî, Dîvân, s. 168. 
998  bk. Gülşenî, Dîvân, s.  53. 
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yazmışlardır. Vâhibî ve Şemsî de kimi beyitlerde bu zıtlığı dile 

getirmişlerdir. 

‘Işú yaòın idicidür Ùañrıya 

‛Aúl Òudâ’dan idicidür ıraà 
   Rûşenî, 168 

‛Aúlıla yola düşüp öykinüben ‘âşıúa 
Aòãaà u yügrük ãıfat birbirile yarışur 

     Gülşenî, 53 

Kemâl-i şeydâ Cemşîd’üñ ‘aúıldandur degül 
‘ışúdan 

Bilen ‘ışúdan bilür bunı münezzeh pâdişâhem 
ben 
     Vâhibî, 1/60 

 Şemsî’nin 12 bendlik muhammesinin nakaratı şöyledir: 

 “Aúluñı ‘aşúa degiş vâúıf-ı esrâr olasın” Şemsî, 150 

Aşkın mekânı gönüldür. Gönül sevgilinin aşkının gam evidir (Rûşenî, 

148). Gönül odası aşka hoş bir mekândır (Rûşenî, 147). Aşk gamı, gönül 

evini mekân tutmuştur (Rûşenî, 159). Aşk, gönül ülkesine şah olmuştur 

(Gülşenî, 26). Aşka cân ile gönül vermeyen âşık değildir (Gülşenî, 44). Aşk 

uğradığı âşıkların gönüllerini yakar, külhana çevirir (Vâhibî, 44/14). Diğer 

taraftan da âşık olan kimsenin gönül evi, gül bahçesidir (Vâhibî, 334/1) 

Aşk yolu çileli ve meşakkatli bir yoldur. Ancak âşıklar bu yolda 

ölümü dahi göze aldıkları için karşılaştıkları sıkıntılara aldırmazlar. Belâları 

rahmet olarak görürler: 

Úayàulu gerekmez dögülen ‘ışú yolında 
Dögüldügüne ‘âşıú olan şâd gerekdür 

    Rûşenî, 145 

‘Işúuñ yolına girmege ayaò yirine baş gerek 
Zâl olmayup Rüstem-ãıfat merdâne gel merdâne 

gel 
      Gülşenî, 113 

Baúmayup perr u bâline ‘azm eyleyüp 
gülzârına  



 265 

Vârını ‛aşúuñ nârına yaúmak diler cân 
bülbüli 
     Şemsî, 121 

Yukarıda zikredildiği üzere aşk kelimesi bir çok kelime ile birlikte 

terkip hâlinde kullanılmıştır. Bunlar arasında en çok kullanılanlar  aşk-şarab 

ve aşk-ateş ilişkisidir. Aşk şarabını içenler sarhoş olup ayılmazlar (Gülşenî, 

74). Aşk şarabını içenler, Hakk’ı ayan görürler (Vâhibî, 6/2). Aşk şarabın 

verdiği zevki meyhane rindi bilir (Gülşenî,13), Dışardaki zâhid, aşk 

meyhanesinin lezzetini bilmez (Rûşenî, 174). Vâhibî, aşk sarhoşu olanların 

ihtiyarları elde olmayacağı cihetiyle söylediklerinden sorumlu 

tutulmayacağını ima etmektedir: 

İòtiyârum elde degül söylemezdüm bu tevóîdi  
‘Işú şarâbın içen kişi ayuú degül mestân 

olur 
     Vâhibî, 238/12 

Aşk ateşi öyle güçlüdür ki uğradığı âşıkların gönlünü külhana çevirir 

(Gülşenî, 44). Aşk ateşi ile âşıkın gönlü ve gözü tutuşur. Kurunun yanında 

yaş da yandığı için (Rûşenî, 163/7), âşıkın ağlayan gözleri ve aşk ateşiyle 

pişmiş, kebap olmuş bir gönlü vardır (Rûşenî, 154).  

Gönülleri külhana çeviren aşk ateşinin yakışının cehennem ateşini 

dahi tutuşturduğu söylenmiştir (Gülşenî, 42/4). Bu kadar güçlü ateş altında 

kalan âşıklar, aşk şarabını içip ferâgat ülkesine geçseler de burada onun 

aşkıyla yanıp tutuştuğu için cehennemdeki ateş onları korkutmaz.  

Şarâb-ı ‘aşúı çûn içdük ferâàat mülkine 
geçdük 

Yanup ‛aşúıyla ùuùuşduú bize tehdîd-i nâr 
olmaz 
     Şemsî, 64  

Aşk, tâlibin ruhunun gıdası olarak görülmüştür. Diri yemişidir, ölü 

bundan yiyemez (Gülşenî, 61). Âşık olanlar siretinden bellidir (Vâhibî, 

28/7). Aşk ehli olanların sırrı, ‘ene’l-Hakk’dan gelir (Vâhibî, 61/1). Aşk 

hastasının ilacı ölüm şerbetidir (Gülşenî, 40). Aşk korku ve tehlikelerden 
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kurtulmaktır (Rûşenî, 136). Âşık olan kişi, fakihin ‘nasıl’ ve ‘niçin’lerinden 

kurtulur. 

Yüri var ‘âşıú ol cânâ sevüben bir dil-ârâmı 
Faúîóüñ úurtılur ‘âşıú olan çûn ü çirâsından 

      Rûşenî, 196 

3. Bî-nişân, Lâ-mekân 

Yüce Zât’ın nişandan ve mekandan münezzeh oluşunu ifade eden bu 

kavramlar, Rûşenî’de yer almaz. Gülşenî, Vâhib Ümmî ve Şemseddin Sivasî 

‘bî-nişân ve lâ mekân’dan bahsetmişlerdir: 

Ben bu milke gelmedin yirüm idi lâ-mekân 
Birden özge yoà idi ikiden anda nişân 

     Gülşenî, 155 

Bu mekân ehli içinde dâim ol àurbetdedür 
Lâ-mekân şâhendedür ol muràa çünki âşiyân 

     Şemsî, 99 

Bî-nişân ve Lâ-mekân’ı ve en ziyade kullanan Vâhib Ümmî’dir. Vâhib 

Ümmî’ye göre bî-nişân lâ- mekân Mutlak Zât’ı ve O’nun bulunduğu 

belirsizlik mertebesini ifade eder.  

‛Işú elüñden dâ’imâ nûş eylerüz peymâneyi 
Bî-nişân ü lâ-mekân õâtını pinhân eyleriz 

     Vâhibî, 320/3 

Bildügümden diyeyin gel münkir olma sen baña 
Bî-nişân ü lâ-mekândan àayrı pinhân bilmezem 

      Vâhibî, 384/7 

Dü cihânuñ cümlesinden el yuyan ‘âşıú nedür 
Bî-nişân ü lâ-mekân ‘âşıúlaruñ gülzârıdur 

      Vâhibî, 335/4 

‛Âlem-i óayret makâmın geçdi cânum óâlile 
Bî-nişân ü lâ-mekân õâtında pinhân olmışam 

     Vâhibî, 466/3 

 

4. Cân 

Cân, ruh ve nefs anlamlarına gelir. Halvetî şairler bu kavramı, gülzâr-ı 

cân (Rûşenî, 149), cân-fezâ (Rûşenî, 173), cân vermek (Gülşenî, 31, 44, 83, 
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200), cânı artırmak (Gülşenî, 37), cânı terketmek (Gülşenî, 48), cân çekmek 

(Gülşenî, 86), cân u cihandan geçmek (Gülşenî, 86), bî-vefâ cân (Gülşenî, 

200), cân-ı cihân (Vâhibî, 38/1), cân içinde cân (Vâhibî, 72/1, 120/5), cânı 

âzâd eylemek (Vâhibî, 88/3), cân ili (Vâhibî, 382/2, 396/4), cân gözü 

(Vâhibî, 52/1, 220/3, 324/7, 381/8), cân tabîbi (Şemsî, 96/1), cübbe-i cân 

(Şemsî, 127/1) şû’le-i cân (Şemsî, 86),  murg-ı cân (Şemsî, 86), terkip ve 

deyimleriyle birlikte kullanmışlardır.  

Cân kavramı, bedenin taşıyıcısı olması vasfıyla ruh ve nefs anlamında 

kullanılmıştır. İnsan için can, en kıymetli varlığıdır. Bedenindeki cânı 

bilmeyen onu anlamayan ömrünü zayi etmiş demektir (Vâhibî, 114/5). Ancak 

sevgiliye ulaşmak için cândan vazgeçmek, cânı gerçek sahibine vermek 

gerekmektedir:  

Cân u cihandan geçmeyen ‘ışúıla bil bî-
gânedür 

Zîrâ özine yâr olan ışú ehline aàyârımış 
     Gülşenî, 86 

Uyup sevdügine cânum gider tenden göñül kimi 
Daòı nem var ki dir dil-ber úoyuban el-vedâ’ 

olsun 
     Gülşenî, 200 

Ôulmet ilinden geçüp cânını âzâd eyleyen 
Göz yaşın yer yüzine döküp nişân virmek 

gerek 
     Vâhibî, 88/3 

Ôaòmuna merhem dilersem derde dermân 
bulmayam 

Sensizin cân ister isem câna cânân bulmayam 
     Şemsî, 88 

Cân, ifade ettiği kıymetinden dolayı sevgili anlamında kullanılmıştır.  

O sevgili, cânlar cânı olan yüce Allah’tır.  

Baña sensiz cihân iy cân gerekmez 
Gice gündüz  gezen devrân gerekmez 

    Gülşenî, 69 

Eger bildün ise cân ile cânı 
Nedendür tevóidüñ sırrı ene’l-Óaú 
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    Vâhibî, 79/2 

Rûşenî, Hz. Muhammed’i cânlar cânı olarak nitelendirmiştir: 

Cism-i bî-cân kimidür cânâ cihân sensüz úamu 
Cânlaruñ sen cânısın cânâ saña cândur cesed 

     Rûşenî, 137 

5. Cemâl 

Cemâl, kelime anlamı itibariyle güzellik demektir. Tasavvufta ise 

Cemâl, Allah’ın müşâhede-i ilmiye olarak, kendi Zâtında ilk müşâhede ettiği 

ezelî bir sıfatıdır. O, müşâhed-i ayniye olarak yarattıklarında bu sıfatı 

görmek dilemiş ve bunun üzerine ayna gibi kendi cemâlinin aynısını görmek 

üzere âlemi yaratmıştır. 999  Nitekim bir kudsî hadiste de şöyle rivayet 

edilmiştir: “Ben gizli bir hazine idim. Bilinmeyi istedim Bilinmem için 

kainatı yarattım...”1000 

Halvetî şairler, Cemâl kavramını, dîdâr, dîzâr, hüsn, bâğ-ı cemâl, 

iklîm-i cemâl, sıfat ve terkipleriyle birlikte kullanmışlardır. Hakk’ın cemâlini 

görmek için âşık ve ârif olmak gerekmektedir. Cemâli görmeye tâlib olanın 

hevâ dolu bedenini bırakıp terk-i diyâr etmesi gerekir. 

Ùâlib isen görmege bir Tañrı’nun dîõârını 
Bu hevâ cismin úoyup terk-i diyâr itmen 

gerek 
     Vâhibî, 218/3 

Gözüm úanda naôar úılsa cemâlüñ ile meşhûdam 
Hüviyyetle idem pervâz hevâlardan ferâàat 

vir 
      Şemsî, 44 

Cemâl, daima ışık saçan güneşe benzetilmiştir. Cemâlin parlaklığıyla 

göz ve gönüller aydınlanmaktadır. 

Cemâlüñ şem‛ile rûşen olupdur 
Yine çeşm-i serâsı Rûşenî’nüñ 

    Rûşenî, 176 

                                                 
999  Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri, s. 177. 
1000  Aclûnî, Keşfu’l-hafâ’, c. II, s. 132. 
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‘Azmüm saña úıldum úavî yoldan ıramaz bir 
àavî 

Çün kim cemâlüñ pertevi cânumda yaúdı 
meş‘ale 
      Rûşenî, 199 

Cemâlüñ pertevin ùuysa  ùağılur ‛aúl-ı bî-
ùâúât 

Perîşanlıúdan özge pes şeyi var cünd-i 
maàlûbuñ 
      Şemsî,79 

Çünki ol Hurşîd cemâliyle münevverdür göñül 
Şemsiyâ mes‘ûd tâlî‘ ol perîden gitmesün 

      Şemsî, 97 

Vâhib Ümmî, Cemâl ışığının  şevkinin kendisini bir ney gibi 

inlettiğini  ve bu durumun Allah’ın kendisine bir  kısmeti olduğunu belirtir: 

Cemâli şem‘inüñ şevúi beni nây gibi iñletdi 
Bize Óaú’dan budur úısmet imân ùonıñ giyen 

gelsün 
     Vâhibî, 108/3 

Vâhib Ümmî, Cemâl’in nûru ışığında görülenin ayn-ı zât olduğunu da 

söyler: 

Cemâlüñ şem‘i nurından görinen ‘ayn-ı 
õâtuñdur 

Bu mir’ât-ı mücellâdan görinen ‘ayn-ı 
õâtuñdur 
     Vâhibî,125/1 

Cemâl, âşıkların kıblegâhıdır. Nasıl ki Kâbe müminlerin kıblesi ve hac 

mekanı ise, Hakk’ın cemâlinin tecellî ettiği kalb de Kâbe gibi, âşıklar için 

tavaf yeridir: 

Úıblesi ‛âriflerüñ Óaúú’uñ cemâl-i vechidür 
Dört kitâbuñ ma‘nâsı taótında âyet beklerüz 

     Vâhibî, 371/6 

Şemsî, Hakk’ın Cemâl kabesini tavaf etmeyenlerin bin defa hacca 

gitseler de bir faydası olmayacağını söyler: 

Óaúú’un cemâli Ka’besini úılmayan ùavâf 
Bin óacc iderse Merve óaúı çün äafâsı yoú 
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     Şemsî,75 

Gülşenî, Cemâl’i görmeyi ‘îd-i ekber (büyük bayram) olarak 

nitelerken, Vâhibî de hacc-ı ekber (büyük hac) olarak görmektedir. 

‘Işúıla görüp cemâlüñ ‘îd-i ekber dimeyen 
Yarlıàanmaz raómet-ile ‘afv olup andan òaùâ 

     Gülşenî, 8 

Óacc-ı ekberdür cemâlüñ yâ ilâhî şeksizüñ 
Añladum yâdumdaki ismüñde õâtundur senüñ 

     Vâhibî,123/3 

Âşıkın amacı, Cemâlullâh’ı seyretmektir. Ârif olan kişinin cenneti 

Cemâlullâh’tır. Hakk’ın cemâlini görme lütfuna nail olanlar,                                                  

başka güzelliklere ve cennetlere itibar etmezler. Onlar için iki dünyada da 

cemâlden başka arzulanacak bir şey yoktur.  

Bir dem yüzüñ görmek içün iki cihânı terk 
ider 

Dîdâruña ‘âşıú olan maúãûd aña çün yârımış 
     Gülşenî, 86 

Bir kez gören cemâlüñ geçüp iki cihândan 
Meyl eylemez o yüzden òûblara penc ü şeşden 

     Gülşenî,161 

Bizüm firdevs-i a‘lâmuz cemâlüñdür senüñ yâ 
Rabb 

Bu sırra düşmeyen bilmez dîdâruñdur senüñ yâ 
Rabb 
     Vâhibî, 127/1 

Gönül gözünü açıp cemâlin gören hayran kalıp kendisine gelemez, 

gücü kuvveti kaybolur ve zayıf düşer: 

Göñül göziñ açup gören cemâlüñ 
Olup óayrân-ãıfat özine gelmez 

    Gülşenî,74 

Cemâlüñ muãóafın açdum diledüm ki idem 
tefsîr 

Gözümde úalmadı ùâúat dilüm ùutuldı lâl oldı 
     Şemsî, 119 
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Bunların dışında Rûşenî, Hakk’ın cemâl bâğının meyvelerini 

turfandaya benzetir (Rûşenî, 172). Vâhibî, Rasulullah’ı cemâl sıfatının bir 

tecellîsi olarak görmüştür (Vâhibî, 1/140). Çünkü insan-ı kâmillerin en 

üstünü Hz. Muhammed’dir. Ayrıca Vâhibî, cemâlin sırrına cin ve meleklerin 

eremeyeceğini söylemektedir (Vâhibî, 214/7). 

Cemâl sıfatı bazen de Celâl sıfatı ile birlikte zikredilmiştir.  

‛Işú-ıla  iki cihân birlik ile ùay úılan 
Dir ki celâlüm bu dem vaãf-ı cemâle ãıàmaz 

     Gülşenî,60 

Bu göñlüm mülkini yaàma idelden óubb-ı 
Yezdânî 

Ol ilüñ şimdi ãulùânı Celâl ü hem Cemâl oldı 
     Şemsî, 134 

6. Esmâ Zikri 

Yedi Esma: 

Halvetiyye tarikatı zikrinin esasını esmâ-i seb‘a denilen yedi isim 

oluşturur. Bunlar; Lâilâhe illallâh, Allah, Hû, Hak, Hayy, Kayyûm ve Kahhâr 

ism-i şerîfleridir. Halvetî ayinlerinde bu yedi isimle zikredilir. Halvetî 

zikrine darb-ı esmâ da denilir. Sesli olarak yapılan bir zikirdir. 

Ene’l-Óaú sırrını diñle budur ilhâm-ı 
Rabbânî 

Yedi esmâ beyânıdur bu ma‘nâdan ùuyan gelsün 
      Vâhibî, 108/4 

Darb ile õikr it Óaú’ı lâ dime iy müttaúî 
Bu fenâ mülkinde sen ‘ayn-ı yalan içindesin 

     Vâhibî, 216/2 

Daha sonradan bazı Halvetiyye kolları bu isimlere, Vehhâb, Fettâh, 

Vâhid, Ehad ve Samed ism-i şeriflerini de ekleyerek 12’ye çıkarmışlardır.1001 

Halvetî şairlerden Vâhibî yedi isim ve 12 isimden bahsetmektedir: 

On iki esma: 

On iki burc diregüm on iki esmâdur benüm 

                                                 
1001  7 isim ve 12 isim ile zikreden Halvetiyye kolları için bk. Rahmi Serin, İslâm 

Tasavvufunda Halvetîlik ve Halvetîler, s. 73. 



 272 

Cân göziyle õâtını göreni bilmezsin yüri 

     Vâhibî, 169/18 

7. Fenâ-Bekâ 

Kelime anlamı itibariyle fenâ, yok olmak, bekâ da ebedi vârlığını 

sürdürmektir. Tasavvufta ise fenâ, kulun insan olarak taşıdığı kötü 

sıfatlardan ve huylardan vazgeçmesi ve tamamen olgunlaşmasıdır. Bekâ  ise, 

giden kötü sıfatların ve ahlâkın yerini, Allah’ta mükemmel olarak bulunan 

ilâhî sıfatlar veya ilâhî huyların almasıdır.1002 

Fenâ ve bekâ kavramları yoğun olarak Vâhibî ve Şemsî dîvanlarında 

geçmektedir. Fenâ ve bekâ kavramları ile ilgili şu kelime ve terkipler 

kullanılmıştır: 

Fenâ mülkü (Vâhibî, 120/14, 169/5), fenâ gülzârı (Vâhibî, 165/4), fenâ 

(Şemsî, 122), râh-ı fenâ (Şemsî, 50), iklîm-i fenâ (Şemsî, 61), bâğ-ı fenâ 

(Şemsî, 74), tîh-i fenâ (Şemsî, 74), bahr-ı fenâ (Şemsî, 151), deşt-i fenâ 

(Şemsî, 74), deyr-i fenâ (Şemsî, 77), fenâ ihrâmı (Şemsî, 85, 117, 140), fenâ 

gasli (Şemsî, 95), dâr-ı fenâ (Şemsî, 108), kâr-ı fenâ (Şemsî, 115), bekâ câmı 

(Vâhibî, 125/4), râh-ı bekâ (Şemsî, 63, 115), bekâ milki (Şemsî, 122). 

Yârin zâtını fenâda bulanlar, nefsini / benliğini yok ettiği için benliğe 

ait olana, yani âfâka bakmaz (Vâhibî, 10/4). Makâm-ı ihvân, fenâ fillâh 

makamıdır (Vâhibî, 10/6). Fenâ bir özge âlemdir. Düşen hayran olur, yarin 

cemâlini görür, dîdârı seyreder (Vâhibî, 150/1). 

Bekâdan başka âlem yoktur (Vâhibî, 55/3). Bekâ billâh makamında 

okunan, Zât’ın esrârıdır (Vâhibî, 113/3). Bekâ câmını içeliden beri bu cân 

mest ve hayran oldu (Vâhibî, 125/4). Hidayet ehli beka billah makamında 

cem olmuştur (Vâhibî, 153/6). Varlığını terk etmeyenler bekasına 

erişemezler (Vâhibî, 482/13). 

Beúâ bi’llâh maúamında kelâmuñ zübdesin 
diñle 

                                                 
1002  Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri, s. 267; ayrıca bk. Mustafa Kara, “Tasavvuf’ta 

Fenâ-Bekâ Nazariyesi”, Fikir ve Sanatta Hareket, Nisan 1980, Sayı: 14 
(VII.devre), ss. 3-9. 
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Bu õikrün nûrı úalbümde hidâyetden óiãâr 
oldı 
     Vahbib, 129/4 

 

Yol eri, râh-ı fenâda olur; varını bir yâre satar, masivayı terk eyler 

(Şemsî, 50). Aşk yolunu azmeden kimse fenâ ülkesinin padişahıdır (Şemsî, 

61). 

Giymişem çoúdan fenâ iórâmını úıldum vuúûf 
Vaãl-i iydine bu dem úurbâna geldüm dönmezem 

      Şemsî, 85 

Fenâ àasli çü göz yaşınsız olmaz 
Gözüm niçün pür-âb olmayasın sen 

    Şemsî, 95 

Nice bir yilesin kâr-ı fenâda 
Dürüş óâk olasın râh-ı fenâda 

    Şemsî, 115 

Çün müsâfirsin beúâ milkine dek zâduñ düzet 

Bu ‛ayândur yol eri ‛âlemde bî-zâd olmadı 
     Şemsî, 122 

Gülşenî Dîvânında bekâ ve fenâ kavramları peşi sıra birer beyitte 

geçer. 

Cüz ü kül yoó saña göre iy münezzeh õât-ı 
baót 

Lîk sensüz cüz ü külle yoò vücûdıla beúâ 
 
Bulmayan vechüñ óayâtın bilemez dirlik nedür 
Anuñ içün bulur ol meyyit helâk ile fenâ 

     Gülşenî, 2 

8. Gönül 

Gönül kavramı, dil, kalp, meyil anlamlarına gelmektedir. Gönül üç 

kısımdır. Biri yalnız dünya ile meşgul olur, diğeri yalnız ahiret işleriyle 

meşguldür. Üçüncüsü ise, Allah Te’âlâ’nın muhabbetiyle dolmuştur. O yalnız 

Allah ile meşguldür.1003 

                                                 
1003  Safer Baba, Istılâhât-ı Sofiyye fî Vatan-ı Asliye Tasavvuf Terimleri, Heten Keten 

Yay., İstanbul 1998, s. 82. 
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Gönül, Halvetî şairlerin çok kullandığı kavramlardan biridir. Halvetî 

şairlerin dîvanlarında gönül kavramı; kalb (Rûşenî, 142), dil (Rûşenî, 149), 

yürek (Vâhibî, 205/34), gönül evi (Rûşenî, 150, 166, 177, 231), (Vâhibî, 

97/13, 198/13, 200/7,12), gönül odası (Rûşenî, 147), gönül iklimi (Gülşenî, 

26), gönül mülkü (Şemsî, 134), gönül mısrı (Gülşenî, 18), Mısr-ı dil 

(Gülşenî, 177), gönül tahtı (Vâhibî, 188/89, gönül kâbesi (Gülşenî, 103), 

gönül gözü (Gülşenî, 177), gönül yarası (Şemsî, 105), mir’ât-ı kalb (Şemsî, 

44), sırr-ı emânet (Gülşenî, 219) vb. kelime ve terkiplerle ifade edilmiştir. 

Yukarıdaki kelime ve terkiplerden de anlaşılacağı gibi gönül, bir mülk 

unsuru olarak görülmüştür. Böyle görülmesinin sebebi, mülkün barındırıcı, 

muhafaza edici özelliği olması dolayısıyladır. Gönül nazargâh-ı ilâhîdir. 

Gönülü gerçek sahibine layık bir şekilde hazırlamak gerekir. Halvetî şiirinde 

gönül aşk mahallidir. Buranın sâkini ve hâkimi ma’şuktur. Gönlün yüceliği, 

aşk mahalli olup, maşuka ev sahipliği yapması sebebiyledir (bk. Aşk). 

‛Işúun evidür göñlüm anı cevr ile yıòma 
Ol mihr ü vefâ ile òoş-âbâd gerekdür 

   Rûşenî, 145 

Nedür sırr-ı emânet dilden özge 

O óâlsüz uúde-i müşkilden özge 
   Gülşenî, 219 

‘Âşıú-ıla ma‘şûúın sırrındaki ma’nâya baú 
Mü’minüñ göñli evi ‘arş-ı ‘azîmu’llâhdur 

    Vâhibî, 97/13 

Bu göñlüm mülkini yaàma idelden óubb-ı 
Yezdânî 

Ol ilüñ şimdi ãulùânı Celâl u hem Cemâl oldı 
     Şemsî, 134 

Mü’minin gönlü Allah’ın evi olan Kâbe’ye benzetilmiştir. Bu yönüyle 

gönül, Kâbe’den bile mukaddes görülmüştür (Gülşenî, 219). Mü’minin 

gönlünü yıkan Kâbe’yi yıkmış sayılır (Vâhibî, 70/8). Zira bu gönlün mimarı 

yüce Allah’tır. Gülşenî’nin ifadesiyle gönül Kâbe’sini aşkın mimarı, tavaf  

için yaptırmıştır.  

Meveddetden ùavâf içün yapupdur 
Dilümüñ Ka’besin mi‘mâr-ı ‘ışúuñ 
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    Gülşenî, 103 

Gönül Allah’ın evi olduğu için mâ-sivâdan uzak tutulması 

gerekmektedir. 

Úalb evinden silmedüñse sen anuñ vesvâsını  
Yir yüzine raómetin ãaçandan almazsın òaber 

    Vâhibî, 181/35 

Sivâdan it bizi bî-zâr senüñle idelüm bâzâr 
Silüp mir’ât-ı úalbümüz ãafâ vü hem ùaóâret 

vir 
      Şemsî, 44 

Vâhibî, cahillerin gönül evini ışık girmeyen bacaya benzetmiş 

(Vâhibî, 264/4) ve mü’minlerin gönül evi ile cahil ve gafillerin gönül evi 

arasında karşılaştırmalar yapmıştır. Buna göre; ârifin gönül evinde inci ve 

mercan, cahilinkinde daima isyan biter (Vâhibî, 302/1). Gafilin gönül evine 

şeytân, mü’minin gönül evine Hz. Peygamber girer. 

áâfilüñ göñli evine her nefes Şeyùân girür 
Mü’minüñ göñli evine Muãùafâ ãulùân girür 

     Vâhibî, 273/1 

9. Hakîkat 

Hakikat, var olduğu kesin olarak bilinen şey, gerçek, bir şeyin özü, 

mahiyeti karşılığında kullanılır. Hakikat kavramının, tasavvufta üç anlamına 

dikkat çekilmiştir: Birincisi, Hakk’ın sâlikten vasıflarını alarak yerine kendi 

vasıflarını koymasıdır (ittisâf bi-evsâfillâh). Zira gerçek fail Allah’tır. 

İkincisi hakikat, tasavvuf anlamına gelmektedir. Hakikat, ilm-i tasavvuf, 

şeriat, ilm-i fıkıhtır. Üçüncüsü, Hz. Âdem’den kıyamete kadar değişmeyen 

ve değişmeyecek olan hükümlere de hakikat denilmiştir.1004 

Hakikat kavramı kelime ve terim anlamlarıyla şairlerimizin 

dîvanlarında yer almıştır. Rûşenî, Hakikat konusunda şu misali vermektedir: 

Bir pîre hakikatı sormuşlar, o da “Hakikat ondur, biri az söylemek, dokuzu 

susmak” cevabını vermiştir: 

Meger bir pîre ãormışlar óaúîúat 

                                                 
1004  Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 215. 
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Nedür di bize iy pîr-i ùarîúat 
 
Óaúîúat on durur dimiş ki bil òoş 
Biri az söylemek ùoúızı òâmûş 

   Rûşenî, 306 

Gülşenî, hakikatı, sözlük anlamı ve tasavvufî anlamında olmak üzere, 

şeriat tarikat ve hakikat kavramları ile bir arada kullanmaktadır (bk. Şeriat, 

tarikat).  

Vâhibî de hakikatın temelini şeriat olarak görür (Vâhibî, 355/43). 

Vâhibî ayrıca şeriattan tarikattan içerisinin sırr ili olduğunu söyleyerek 

hakikat ve marifetin akılla kavranamayacağını, seyr ü sülûkta belli 

mertebeleri aşanların anlayabileceğini vurgulamaktadır: 

Şeri‘atdan ùarîúatdan içerüsi sır ilidür 
‘Aúıl aña ‘ârif olmaz mülhime aña vicdân 

gerek 
    Vâhibî, 242/3 

Şemsî, hakikat kavramını sembolik anlatımla sıfat olarak 

kullanmaktadır. Hakîkat gülü (Şemsî, 50), hakikat yolu (Şemsî, 50), hakikat 

şehri (Şemsî, 70) ve hakîkat bâzârı (Şemsî, 154) terkiplerini kullanmaktadır. 

Çekişme kapısından içeri girme! Bir faydası yok. Zira her nefes hakikat 

şehrine girmeğe layık değildir (Şemsî, 70). Hakikat gülünün kokusunu alan 

sâlik, dünyanın gülünü bir dikene satar: 

Sâlik ki haúîúat gülinüñ úoúusın alsa 

‛Âlem gülinüñ vârını bir óâre ãatarlar 
    Şemsî, 50 

 

10. Halvet, Halvetî 

Kelime olarak, uzlet, inziva yalnız yaşamak anlamlarına gelen halvet, 

tasavvufta günahlardan korunmak, daha iyi ibadet etmek için ıssız yerlerde 

yaşamayı tercih etmek anlamına gelmektedir. 1005   Çok sık rastlanmasa da 

Halvet ve halvetî kavramlarının divânlarda zikredildiği olmuştur. 

Òalvet-i òân-úâhda diz çöküben 
                                                 

1005  Süleyman Uludağ, “Halvet”, DİA, c. XV, s. 386. 
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Çeküben õevk ile riyâøatı 
   Rûşenî, 251 

Òalvet úıluban gül-şen-i óüsnüñ óaremini 
Hem-dem oluban câm içelüm bir sen ü bir ben 

     Gülşenî, 168 

Göñlüm óarem-i ‘ışúuñı óalvet úıluban dir 
Cânuma revân ol girelüm bir sen ü bir ben 

    Gülşenî, 169 

Aç gözüñ úaldur óicâbı gerçek âşıú görendür 
Tevóidin al dilüñe ger Òalvetînden bellidür 

     Vâhibî, 28/6 

Muãùafâ rûóında biz òalvetteyidük ol zemân 
Evliyâ sırrındaki meydâne gelmişlerdenüz 

    Vâhibî, 120/11 

Göñülden õikr iderler Óaúú’ı  
Òalvetî’nüñ dervişleri 
Göñülden fikr iderler Óaúú’ı  
Òalvetî’nüñ dervişleri 

   Vâhibî, 314/1 

Vâhib Ümmî, aşağıda matla’ı verilen gazelinde, halvetde gördüğü 

rüyanın tevhîd-i Zât, yediğinin gönlüne Hak’dan gelen rûhânî ni’met, 

içeceğinin aşk şarabı, işinin Zât’ı zikreylemek, başının halvetde şeyhin 

eşiğinde olduğunu, Hz. Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali’nin halvetde 

kendisine eş olduğunu anlatmaktadır: 

İy birâder gördüğüm òalvetde düşümdür benüm 
Dökilen çeşmümdeki òalvetde yaşumdur benüm 

     (Vâhibî, 379/1) 

11. Mârifet 

Arapça ف ر ع kökünden türeyen bir kelime olup bilme, bilinen şey 

anlamındadır. Marifet, sûfîlerin ruhânî halleri yaşayarak, manevî ve ilâhî 

hakikatleri vasıtasız tadarak ve tecrübî olarak elde ettikleri bilgi, irfân 

anlamına gelir.1006 

                                                 
1006  Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 347. 
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Rûşenî, marifeti güneş olarak görmekte, marifetten istifade etmemiş 

olanı, gölgede yetişen yemişe benzetmektedir: 

Gölgede bitmiş yimiş kimi füsürde úalma gel 
Ma‘rifet òurşîdine var özüñi çek úalma öl 

    Rûşenî, 177 

Gülşenî, marifetde yüceliğe erenin ârif-i devrân olduğunu (Gülşenî,  

8), vâiz-i bî-ma’rifeti aşkın düşmanı olarak gördüğünü (Gülşenî, 53) söyler. 

Marifet, herkesin ulaşamayacağı bir bilgi olduğu için onun rumuzlarını ancak 

âşık olanlar anlayabilir. 

Ma‘rifetüñ remzini çünki beyân eylerem 
Diñleyüben ‘ışúıla añlayana söylerem 

    Gülşenî, 137 

Vahîbî, söylediğinin gönlündeki marifet olduğunu (Vâhibî, 252/2), 

zâhidin de marifetten anlamayacağını dile getirmektedir: 

Ma‘rifetden añlamazsın neyleyem zâhid seni 
Tevóidinde ‘ışú çerâàı yanışından bellüdür 

    Vâhibî, 63/3 

Marifet pîri (172/2), marifet genci (213/5) terkiplerini de kullanan 

Vâhib Ümmî, marifeti dört kapı 1007  anlayışı çerçevesinde 

değerlendirmektedir. Marifetin içindeki mana Hakk’ın ilhamıdır (Vâhibî, 

29/14). Vâhibî, Firdevs cenneti sevgisini, cismanî bir arzu olarak görür ve 

marifet kapısında rûhânî nimet beklediğini söyler: 

 
Cennetü’l-firdevs-i a‘lâ sevgüsi cismânîdür 
Ma‘rifet bâbında biz rûóânî ni‘met beklerüz 

    Vâhibî, 371/1 

                                                 
1007  Dört kapı: Tasavvufta, Şeriat, Tarikat, Hakîkat, Marifet’e dört kapı denir. Bu dört 

kapının her birinin onar makamı vardır. Bu bakımdan dört kapı kırk makam 
denilmiştir (Abdülbâki Gölpınarlı, Tasavvuf’tan Dilimize Geçen Deyimler ve 
Atasözleri, s. 101). Halvetî şairleri, şeriat tarikat hakikat ve marifetten 
bahsetmelerine rağmen dört kapı kavramı dîvanlarda geçmemektedir. Bu 
kavramları dört kapı anlayışıyla yorumlayan Vâhib Ümmî olmuştur. Ancak Vâhib 
Ümmî de kırk makamdan söz etmez. 
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12. Mâ-sivâ 

Mâ-sivâ tasavvufta Allah’tan gayrı olan her şeydir. Sufilere göre 

kalpte Allah’ın sevgisinin yerine geçebilecek her şey mâ-sivâdır. Ayrıca 

varlık âlemini Tanrı’dan ayrı bilen, onları Tanrı’nın sıfatlarının ve 

hükümlerinin tecellîsi olarak görmeyen kişi de mâ-sivâ ehlidir. Bu yüzden 

kalpten mâ-sivâyı çıkarmak gerekmektedir. 1008  Rûşenî’nin Dîvan’ında mâ-

sivâ terimi geçmezken, Gülşenî bir yerde istiva ve mâ-sivâ kelimelerini tezad 

olarak kullandığı; 

İy bî-baãar naôar úıl vechüme istivâdan 

Yumuban gözüñi ol demde mâ-sivâdan 1009 

matla’lı gazelinde mü’minin gönlünün istiva makamı olduğuna imâda 

bulunur ve bunu anlayabilmek için mâ-sivâya göz yummak gerektiğini ifade 

eder. 

Mâ-sivâ kavramı etrafında en geniş anlatımı Vâhib Ümmî ’de buluruz. 

Vâhib Ümmî’ye göre Hak’la bizim aramızdaki engel mâ-sivâdır. Çoğu gören 

ve takılıp kalan özdeki bizi göremez. Mâ-sivâyı terk edince Hakk bize bizden 

görünür. 

Bize bizden göründi Óaúú úoyaldan 
mâsivâyu’llâh 

Delîlüm ism-i a‘ôâmdur inan bu sırra va’llâh 
     Vâhibî, 10/1 

Mâ-sivâ sevdasına gönül vermeyip uyanık olmak lazımdır (Vâhibî, 

76/1). Bâki yar isteyenin mâ-sivâdan uzlet etmesi gerekir (Vâhibî, 92/1). Yar 

ile vuslat eyleyenler mâ-sivâyı neylesin (Vâhibî, 18/2). İlâhî güzelliğe 

hayran olan mâ-sivâyı ne yapsın (Vâhibî, 92/2). Arifin kalbi mâ-sivâdan 

arıdır (Vâhibî,166/2). Mâ-sivânın itibarına mazhar olanlar cahil ve 

nâdândırlar (Vâhibî, 121/4). 

Vâhib Ümmî, mâ-sivâ ile ilgili mâ-sivâ cübbesi ve mâ-sivâ câmı 

terkiplerini kullanır. Tevhîdin manasını bilmeyen cahil, nadân ve kendini 

beğenmiş zâhid tipi, mâ-sivâ cübbesi giyip dolaşan bâtılın kendisidir: 

                                                 
1008  Gölpınarlı, Tasavvuftan Dilimize Geçen Deyimler ve Atasözleri, s. 222. 

1009  Gülşenî, Dîvân, s. 156. 
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Mâsivâ cübbesini giymiş gezer gör bâùılı 
Nice bilsün ‘âr ider õikr itmege Mevlâsını 

     Vâhibî, 149/2 

Şemseddin Sivasî de mâ-sivâyı gönülden kovulması gereken bir 

putperest olarak görmüştür: 

Deyr-i úalbüñde úoma óubb-ı sivâyı Şemsî 
Nice bir besleyesin sînede bir putperesi  

     Şemsî, 127 

 

13. Semâ ve Deverân 

Semâ kelimesi işitmek, dinlemek anlamına gelmekle birlikte sonraki 

dönemlerde bir tasavvuf kavramı olarak dönmek manasına gelen deveranla 

aynı anlamda kullanılır olmuştur. 

Kâdiriyye Rifâiyye, Halvetiyye ve Mevleviyye gibi cehrî zikri esas 

alan tarikatların döne döne yaptıkları zikre deverân ya da semâ denilir.1010 

Halvetî şairleri de semâ ve deverândan bahsetmişlerdir. Gülşenî genel olarak 

âlemdeki deverâna dikkat çekerken, Vâhibî tarikat ayini olarak deverânı, 

Şemsî de semâ ile zikri konu edinmişlerdir. 

Yir ü gökde her ne vâr cünbîde vü câmid 
nebât 

Devre göre seyr iderler sâlik-i eùvâr mest 
     Gülşenî, 14 

Emr-i “kün”den kâinâtun cünbüşini göreli 
Devr ider çaròa girüben günbed-i devvâr mest 

     Gülşenî, 14 

‘Işú özidür gelüp giden devre girüp seyrân 
iden 

Anı gören bilür nedür iy Gülşenî devrânımuz 
     Gülşenî, 77 

 
Gözüñ aç gün gibi devrâna baò gör  
Senüñ-çün çevrinür çarò-ı muúavves 

    Gülşenî, 82 

                                                 
1010  Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s. 145. 
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Mâsivâdan ‘uzlet itsün bâúî yâr isteyen 
Úalbini pâk eylesün ‘âyin-i devrân isteyen 
Õâtını õikr eylesün in‘âm-ı iósân isteyen 
Ùolıdur dil cür‘adânı gelsün esrâr isteyen 

    Vâhibî,92/1 

Semâ’-ı õikr-i yâr itse vücûdum şâhını 
taórîú 

‘Âceb olmaz bu bâà içre muóabbet yili esmez 
mi 
    Şemsî, 153 

Beden mehdin semâ’ ehli niçün taórîú ider 
gâhî 

Meger cân ùıflı ol tende anup aàladı Allâh’ı 
     Şemsî, 153 

Semâ ve deverân, sûfilerle fakihler arasında cereyan eden önemli bir 

tartışma konusu hâline gelmiştir.1011 Semâ ve deverân kimi fakihlerce haram 

sayılmasına karşılık, kimi fakihlerce de caiz görülmüş; bazı fakih ve 

sûfilerce cevazına dair müstakil risâleler yazılmıştır.1012 Rûşenî ve Vâhibî de 

bu tartışmalara katılmışlar ve şiirlerinde semâ ve deverânı savunmuşlardır. 

Semâ ve deveranın haram görülmesinin en önemli sebebi, oyun olarak 

değerlendirilmesidir. Rûşenî, Semâ ve deveranın oyun olarak telakki edilip 

haram sayılmasını ince bir ironi ile şöyle eleştirmiştir: 

 
Oynamaàa muùlaúa dime óarâm iy ehl-i úâl 
Oynamaú bil kim ‘ibâdetdür óalâliyle óalâl 

                                                 
 
1011  Sûfîlerle fakihler arasında cereyan eden tartışmalar için bk. M. Ertuğrul Düzdağ, 

Şeyhülislâm Ebussu’ûd Efendi’nin Fetvalarına Göre Kanunî Devrinde Osmanlı 
Hayatı, Şûle Yay., İstanbul 1998, s. 131-139; Reşat Öngören, Osmanlılar’da 
Tasavvuf, s. 369-384; Ferhat Koca, “Osmanlılar Dönemi Fıkıh-Tasavvuf İlişkisi: 
Fakılar İle Sofular Mücadelesinin Tarihi Serüveni”, Çorum İlâhiyat Fakültesi 
Dergisi, Çorum 2002, Sayı: 1, ss. 73-131; Halil İbrahim Şimşek, “İki Nakşbendî 
Müceddidinin Deverân Savunması –Mehmed Emin-i Tokâdî (ö. 1745) ve 
Müstakim-zâde Süleyman Sadedin (ö. 1788) Örneği-”, Tasavvuf İlmî ve Akademik 
Araştırma Dergisi, (Ocak-Haziran 2003), Ankara 2003, Yıl:4, Sayı: 10, ss. 283-
298; Arthur Gribetz, “Semâ’ Tartışması (Sûfiler Fıkıhçılara Karşı)”, (çev. Hüseyin 
Akpınar), Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, (Ocak-Haziran 2003), 
Ankara 2003, Yıl:4, Sayı: 10,  ss. 399-415. 

1012  Semâ ve Deverân ile ilgili risâleler konusunda bk. Bilal Kemikli, “Türk Tasavvuf 
Edebiyatında Risâle-i Devrân ve Sema’ Türü ve Gaybî’nin Konuya İlişkin 
Görüşleri”, AÜİFD, Ankara 1998, Sayı: XXXVII, ss. 443-460. 
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     Rûşenî, 178 

Vâhib Ümmî’nin de bütün âlemin deverân ettiğini anlatan ve 

deverânın küfür olduğunu söyleyenlere cevap mahiyetinde 19 bendli bir 

ilâhîsi vardır. Söz konusu ilahîde deverânın tabii bir olay olduğu ve 

kınanmasının anlamsızlığına işaret edilmektedir.  

Yirler döner gökler döner derviş döner kâfir 
m’olur 

‘Ârşlar döner kürsler döner derviş döner 
kâfir m’olur 
      Vâhibî, 356/1 

14. Sır 

Sır, gizli olan, gizli tutulan şeydir. Tasavvufta ise; akılla elde edilmesi 

imkânsız olan, ancak Allah’ın bildiği ve dilediği kadarını dilediği kimselere 

bildirdiği bilgidir. Sır, kalpte bulunan Rabbânî bir latîfedir. 1013 

Halvetî şairler sır kavramını, gönül sırrı (Gülşenî, 117), sırr-ı dil 

(Gülşenî, 118), sırr-ı muhabbet (Gülşenî, 118), sırr-ı ‘alen (Gülşenî, 136, 

149), sırr-ı hafi (Gülşenî, 138), sırru’llâh (Vâhibî, 197/10), sırr-ı insân 

(Vâhibî, 211/11), sırr-ı ekber (Vâhibî, 427/4), sırr-ı hâl (Şemsî, 68), safha-i 

sırr (Şemsî, 99) terkipleriyle kullanmışlardır. 

Sır ilmi, bir gönül ilmidir. Gönül dilinden ancak gönül anlar. Hak’tan 

gelen sırlar beşer gözüyle idrak edilemez (Vâhibî, 1/48). Tevhîd zikrini 

bilmeyen sırrın ne olduğunu bilemez (Vâhibî, 20/3). Sır, Cenâb-ı Hakk’ın 

zâtının tezahürüdür.  

Sırr-ı insân õât-ı Óaúú’un maôóarıdur cânıla 
Nûruñıla nûrını ma‘nâda kimsen gösterür 

     Vâhibî, 211/11 

On sekiz bin âlemin sırrı bir noktadır (Vâhibî, 454/7). Sır, ancak âşık 

olanların bilebileceği bir bilgidir. Her şeyin temeli aşktır ve o da sırdır 

(Gülşenî,117), Sırra vâkıf  olmak akılla  değil, aşkla mümkündür. (Şemsî, 

150). 

                                                 
1013  Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri, s. 641. 
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Halvetî şairler sırrı fâş etmemek lazım geldiğine dikkat çekmişlerdir. 

Sırrı ancak ehline söylemek ve aşk sırrını cân içinde saklamak gerektiğini 

belirtmişlerdir. 

Tañrıyı bilen egerçi ehldür 
Ùanıdum dimek velîkin cehldür 
Tañrıyı ùanı velî bildüm dime 
Niçe kim fâş itme sırrı sehldür 

   Rûşenî, 265 

äaòın iy Gülşenî fâş itme sırruñ 
Oluban Rûşenî-sân ebkem-i ‘ışú 

   Gülşenî, 99 

Bu tevóîdüñ ãaffetinden diñle anuñ 
ma‘rifetin 

‘Işú sırrını fâş eyleme ùutar seni hevân 
gelür 
     Vâhibî, 194/3 

Gel ey Òudâyâ Şems-i dîn bildüñ Óaú’ı oldun 
yaúîn 

Şöyle sırı fâş eyledün fâşòâneyem fâşòâneyem 
      Şemsî, 90 

15. Şeriat 

İslam dininin inanç, ibadet ve muamelata dair esaslarının genel bir adı 

olan şeriat, kavram olarak Gülşenî ve Vâhib Ümmî ’nin divânlarında 

geçmektedir. Her iki şair de şeriatsız tarikat olmayacağını 

vurgulamaktadırlar. Gülşenî, şeriatla hakikatı birbirine geçmiş olarak görür: 

Ay ile gün ãıfat birden ikisüz 
Şerî‘atla óaúîúat mültevîdür 

   Gülşenî, 57 

Vâhib Ümmî, dört kapı anlayışından hareketle ilk kapının şeriat 

olduğunu söylemektedir (Vâhibî, 242/1). Şeriat ve tarikatta usûl, Lâilâhe 

illa’llâh’tır (Vâhibî, 318/1). İslâm’ın beş temel şartını (şehâdet kelimesi, 

namaz, oruç, hac, zekat) terk edenin şeriatı yoktur. Şeriatı olmayan âşıklığa 

erişemez. 

Binâ-i òams  emr-i Óak sebeb nedür terk 
idersin 

Şerî‘atun yoúdur senüñ iremezsin ‘âşıúlıàa 
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    Vâhibî, 355/43 

 

16. Tarîkat 

Allah’a ulaşmak maksadıyla tutulan tasavvuf yoludur. Kavram olarak 

Rûşenî, Gülşenî ve Vâhib Ümmî divânlarında yer almaktadır. Rûşenî, tarikat 

yolunu şaşılacak bir yol olarak görmektedir. Tarikat yolunun solu sağ; sağı 

soldur:  

Ùurfe yoldur ùarîúatuñ yolı 
äolıdur ãaài ãaàıdur ãolı 

   Rûşenî, 306 

Gülşenî, tarikat yoluna şeriat ile ayak basmak gerektiğini söyler: 

Şerî‘atla ayaò baãan ùarîúat yolına cândan 
Óaúîúat yolını ãorup yol eriyle varan gelsün 

     Gülşenî, 202 

Vâhib Ümmî’ye göre de tarikat dört kapının ikincisidir (Vâhibî, 66/1). 

Tarikattan bî-haber olanlara aklı yâr olmamıştır:  

Ùarîúatden bî-òabersin ãaña yâr olmamış 
‘âúluñ 

Vehâb’ı añlamazsın sen dervişlik úande sen 
úande 
     Vâhibî, 173/7 

17. Tarikat Eşyaları 

Tarikat erbabının meşrebini veya tarikat içerisindeki statüsünü 

gösteren bazı giyisiler ve kullanılan bazı özel eşyalar vardır. Bunlara tarikat 

cihazı ya da tarikat çeyizi denilir. Tarikat cihazları, tâc, sarık, hırka, kemer, 

alem, teslim taşı, palheng, kanberiyye, makas ve habbe gibi şeylerdir.1014 

Tâc: Hükümdarların resmi günlerde başlarına giymiş oldukları süslü 

başlıklara tâc denir. Tarikatlarda da bazı şeyh ve dervişlerin, başlarına 

giymiş oldukları türlü şekillerdeki külaha bu isim verilir. 1015  Her tarikatın 

                                                 
1014  Gölpınarlı, Tasavvuftan Dilimize Geçen Atasözleri ve Deyimler, s. 72; Tarikat 

eşyaları ile ilgili geniş bilgi için ayrıca bk. Nurhan Atasoy, Derviş Çeyizi 
Türkiye’de Tarikat Giyim Kuşam Tarihi, Kültür Bakanlığı Yay., İstanbul 2000. 

1015  Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri, c. III, s. 371. 
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kendine özgü tâcı vardır. Tâcların üzerine sarılan sarık ve amâmeler de 

tarikatlara göre farklılık göstermektedir.1016 

Terkdür óaşmet şerefdür vaãle şevket 
baòyedür 

Riştedür ‘izzet ãa‘âdet dügmedür iklîlüñe 
     Rûşenî, 198 

İzzet tâcı (Vâhibî, 53/4), saadet tâcı (Vâhibî, 231/23) nitelemelerinde 

bulunan Vâhibî, sadece kisvenin insana bir fayda sağlamayacağını 

söylemektedir: 

Paraya atma kendüñi  
Ol úuru tâc neyler ãaña 
Efkâra atma kendüñi  
Ol úuru tâc neyler ãaña 

   Vâhibî, 60/1 

Rûşenî tâcı 

Dikük yıldız kimi bir bir geyenler Rûşenî 
tâcın 

Nice hâdî olup óalúa êalâletden hüdâ’sı var 
      Gülşenî, 22 

 

Hırka: Tarikat mensuplarının giydikleri dikişsiz, yamalı ve halkın da 

bu adı verdikleri üst elbisesisinin adıdır.1017 

Kırmızı abâ: 

Kerâmet òırúasın geyüp mükerrem olanı bildüm 
Żiyâdan Rûşenî kimi kimüñ aldan abâsı var 

      Gülşenî, 22 

Gülşenî’nin hırkadan bahsettiği müstakil bir şiiri bulunmaktadır. Bu 

şiirinde hırka ile ilgili olarak, hırka-i taklîd, hırka-i iblîs, hırka-i pîr ve hırka-

i teslîm terkiplerini kullanır. İlk beyti: 

‘Işú erinüñ òırúası olmaz imiş çul pelâs 
Yolunı urmaz anuñ her ne geyerse libâs 

                                                 
1016  Tâcların tarikatlara göre şekilleri için bk. Şapolyo, Mezhepler ve Tarikatlar Tarihi, 

s. 472-474, 536-539. 
1017  Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri, c. I, s. 804. 
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    Gülşenî, 79 

18. Tecellî 

Kelime olarak görünme, belirme, açık olma anlamlarına gelen tecellî 

kavramı, tasavvufta; gaybden gelen ve kalpte ortaya çıkan nurlara denir. Her 

ilâhî ismin tecellî ettiği yere ve yöne göre, tecellînin kendisinden çıktığı 

gaybler yedidir. Bunlar; Gaybu’l-Hak, Gaybu’l-Hafâ, Gaybu’s-Sır, Gaybu’r-

Rûh, Gaybu’l-Kalb, Gaybu’n-Nefs, ve Gaybu’l-Letâifi’l-Bedeniyye’dir. 

Tecellî ayrıca, Rûhânî tecellî ve Rabbânî tecellî olarak ikiye ayrılır. Rabbânî 

tecellî de ikidir: a. Ulûhiyyet tecellîsi: Hz. Muhammed’e mahsustur. b. 

Rubûbiyyet tecellîsi: Hz. Mûsâ’ya mahsustur.1018 

Halvetî şiirinde tecellî kavramı, Mûsâ (a.s.)’nın Tûr Dağı’nda Allah’ın 

dağa tecellî ederek dağın darmadağın olmasına telmihte bulunularak 

açıklanmaya çalışılır. Hz. Mûsâ için tecellîye mazhar olduğu, Tûr Dağı ne 

anlam ifade ediyor ise, tecellîye mazhar olmak isteyenler için de sevgilinin 

makamı (Hakîkat-ı Muhammediyye) aynı şekildedir: 

Mûsi-veş idinür tecellî içün 
Her münâcât ehl-i kûyuñı ùûr 

    Rûşenî, 152 

Gülşenî, tecellîyi, şarap kadehi anlamına gelen câm kelimesiyle terkip 

hâlinde kullanır. Tecellî câmından içen aklı başında herkes mest olur. Bu 

sarhoşluk dîdâr sarhoşluğudur : 

Mest-i dîdâram kim anuñ ser-òoşıdur her ne 
vâr 

Ol tecellî câmın içüp oldı her òuş-yâr mest 
      Gülşenî, 13 

Âşık’ın maksadı sevgilinin yüzünü görmektir. Âşıklar, Tûr Dağı’ndaki 

Mûsâ (a.s.) gibi sevgilinin vechini görmeyi arzu etmektedirler:  

Óüsnün gören Mûsî ãıfat vechüñ tecellîsin 
diler 

Bilindi maúãûdı anuñ senden hemin dîdârmış 
     Gülşenî, 83 

                                                 
1018  Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri, s. 700.  
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Vâhib Ümmî, Rûşenî ve Gülşenî de olduğu gibi Mûsâ (a.s.) Tûr 

Dağı’nda tecellîye mazhar olmasıyla anlatmaz. Ona göre Allah, kalbe tecellî 

eden sultandır (Vâhibî, 19/10, 144/8, 156/2). Allah âşık ve ârif olanlara 

sırren tecellî eylemiştir (Vâhibî, 197/3, 250/3). Tecellî âşıkın kârıdır (Vâhibî, 

111/4). Dost Zât’ının didârına zâhidin yolu varmaz (Vâhibî, 319/6). Ayrıca 

Vâhibî, Zât tecellîsine nail olduğundan bahsetmiştir. Hakk, Zât ile tecellî 

edince elde ihtiyar kalmadığını dile getirir: 

 
Õâtıla  tecellî itdi iòtiyârum hiç úalmadı 
Dü cihânuñ varlıàından ürker cânum úaçar 

oldı 
    Vâhibî, 297/4 

Tecellî kavramı, Şemsî Dîvânında ise sadece bir yerde geçmektedir: 

Her úaçan úurtulasın ôulmet-i hestî’den o 
dem 

Heme âfâkı pür envâr-ı tecellâ göresin 
    Şemsî, 101 

 

19. Vahdet-Kesret 

Vahdet, kelime olarak birliği yani Allah’ın birliğini ifade eder. Vahdet 

kavramının önemi, İslâm’ın birinci şartı olan şehâdet veya tevhîd 

kelimesinde en özlü ifadesini bulan “Allah’ın birliği ilkesi” üstüne kurulmuş 

olması olgusuna dayanır. Yani “Allah’tan başka tanrı yoktur.” Tevhîdin 

temel anlamı, yaratıklar âlemindeki her şeyin tek gerçeklik olan Allah’tan 

geldiğidir.1019 

Vahdet, Halvetî şairlerin en çok kullandığı kavramların başında 

gelmektedir. Vahdet, Allah’ın birliğini, âlemde görünen her şeyin aslında 

O’nun bir tezahürü olduğu  anlayışına, yani vücut birliğine bir temel 

oluşturduğu için tasavvuf felsefesinin ve edebiyatının en önemli 

kavramlarından birisi durumundadır. Halvetî şiirinde vahdet kavramı, vahdet 

şarabı (Rûşenî, 139), vahdet demi (Gülşenî, 1), vahdet camı(Gülşenî, 13, 14), 

                                                 
1019  William Chittick, Varolmanın Boyutları, (çev. Turan Koç), İnsan Yay., İstanbul 

1997, s. 278. 
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vahdet cür‘ası (Vâhibî, 15/8, 147/3), vahdet meyi (Şemsî, 139), vahdet nârı 

(Vâhibi,161/12), vahdet bahrı (Gülşenî,242), vahdet deryası (Vâhibî, 171/1), 

vahdet kitabı (Şemsî,83), vahdet kalesi (Şemsî,88), vahdet dağı (Şemsî,61), 

vahdet sürmesi (Şemsî, 101) terkipleriyle birlikte kullanılmıştır. 

Vahdet-i vücûd anlayışını benimsemiş olan Halvetî şairler, vahdet-i 

vücûda ait düşüncelerini, bir çok sûfî şair gibi, şiir vasıtasıyla daha rahat 

ifade etmişlerdir. Vahdetle kastedilen tanrı-âlem birliğidir. Vahdet çoğu 

zaman zıt anlamlısı olan kesret ile birlikte kullanılmıştır. Kesret bir olan 

Allah’ın kainattaki görüntülerinden ibarettir. Asıl olan vahdettir; kesret ise 

arızî olandır 

Vahdet-i vücûda erişmek zâhir ilmiyle kazanılması mümkün olmayıp 

zevkle elde edildiği için1020 sufi şairler ‘vahdet şarabı’ndan bahsetmişlerdir. 

Halvetî şairler de şiirlerinde bu tabiri sıkça kullanmışlardır. Rûşenî’ye göre 

vahdet şarabından içen doymak bilmez, sürekli içmek ister. 

Şarâb-ı vaódeti nûş it surâhî gulgulın gûş 
it 

Ki içen òumr-ı vaódetden demi “hel min 
mezîd”1021 olur 
      Rûşenî,139 

Şemsî, vahdet meyi içenin O’nun sarhoşu olacağını (Şemsî, 139), 

Vâhibî, vahdet cür’asını/bâdesini “kâlûbelâ”da içtiğini (Vâhibî, 15/8), 

Gülşenî de Hz. Muhammed’in (a.s.) dahi vahdet camından içerek mest 

olduğunu (Gülşenî, 14) belirtir.  

Gülşenî, bire iki demenin gizli şirk olacağını, böyle diyenin Hakk’ın 

düşmanı olduğunu ve iflah olmayacağını vurgular (Gülşenî, 10). Yine 

Gülşenî’ye göre şaşılar gibi biri iki görenler müşrik olurlar (Gülşenî, 87). 

Vahdeti arzu eden kimsenin kesreti terk etmesi gerekir. O âleme giren kişinin 

iki isteği olması mümkün değildir: 

Vaódet dilesen keåreti terk idübenü bil 

                                                 
1020  bk. Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri, s. 741. 
1021  Kaf Sûresi, 50/30. Anlamı şöyledir: “O gün cehenneme deriz ki: doluverdin mi? O 

da der ki: daha ziyade  var mı?”  
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K’ol ‛âleme giren kişide key dilek olmaz 
     Gülşenî, 63 

Vâhibî de vahdet nurlarına ermek isteyenin kâli/sözü terk edip 

gönülden Rahman olan Yaratıcı’ya yönelmesi gerektiğini (Vâhibî, 72/3), 

ikilikten ve kîl u kâl (dedi-kodu) den geçmeyince gönlün vahdete 

eremeyeceğini belirtir. 

İkilikden geçmeyince vaódete irmez gönül 
Úâl u úîlden geçmeyince vaódete irmez gönül 

     Vâhibî, 116/3 

Kesret vahdetin zıttıdır. Kesret ile vahdet cem’ine varılmaz (Gülşenî, 

125). Kurtuluşu isteyenin kesret pazarını terk etmesi gerekir: 

İki ‛âlem vaódeti çün bir dükkândur açılur 
Ol dükkândan keåretilen úurılan bâzâr mest 

      Gülşenî, 14 

Şemsî felâó isteyen bâzâr-ı keåreti úor 
Nâ-maóremân içre mestûre gezmek olmaz 

     Şemsî, 67 

‛Âşıúam hem sâdıúam keåretde úaydum yoú 
benüm 

Maúãadum nûr-ı ilâh miónetde úaydum yoú 
benüm 
     Vâhibî 353/1 

Sonuç itibariyle, Halvetiyye şairlerinin dîvanlarında geçen dinî-

tasavvufî kavramların, yukarıda beyitlerden örnekler vererek 

açıkladıklarımızdan ibaret olmadığını söylememiz gerekir. Halvetî 

dîvanlarındaki belli başlı bazı dinî-tasavvufî kavramlar taranmış, bu 

kavramlar çerçevesinde, şairlerin dinî-tasavvufî dünyalarına bir kapı aralama 

imkânı elde elde edilmiştir.  



 

SO�UÇ 

Türk tasavvuf edebiyatında önemli bir yere sahip olan Halvetî 

şairlerin XVI. Yüzyılın sonuna kadar ortaya koydukları manzûm 

birikimlerini mercek altına aldığımız tezimizde ortaya çıkan sonuçlar 

şunlardır: 

1. Halvetiyye tarikatı, Anadolu dışında tesis edilmesine rağmen, 

yüzyıllarca Anadolu’da en etkili tarikatlardan biri olarak varlığını 

sürdürmüştür. Halvetîliğin Anadolu’ya geldiği XV. yüzyılın ikinci 

yarısından, XVI. yüzyılın sonuna kadar gelip geçen bütün padişahlar (Fatih 

Sultan Mehmet’ten III. Mehmet’e), Halvetîlerle ilişki kurmuştur. 

Halvetiyyenin daha geniş kitlelere ulaşması ve siyasi nüfuzunu artırması ise, 

tarikatın merkezinin İstanbul’a taşınması sonucunda olmuştur.  

2. Halvetiyyenin en belirgin özelliği, pek çok şubeye ayrılmasıdır. 

Halvetîlik, Rûşenîyye, Cemâliyye, Ahmediyye, Şemsiyye olmak üzere dördü 

ana kol ve bu ana kollardan meydana gelmiş kırk civarında tâlî koluyla 

tasavvuf tarihinin en fazla şubeye sahip olan tarikatıdır. 

3. Türk tasavvuf edebiyatının önemli simalarını bünyesinde barındıran 

bir tarikat olarak Halvetiyye’nin şiire özel bir önem atfettiği görülmektedir. 

Yahya Şirvânî’nin Anadolu kökenli mürîdlerinin en meşhurları olan Pîr 

Muhammed Erzincânî, Alaaddin Ali Halvetî, Dede Ömer Rûşenî ve Habîb-i 

Karamânî’den, Alaaddin Ali Halvetî dışında diğerleri şair olup müstakil 

manzûm eserleri bulunmaktadır. 

Anadolu’da Halvetiyyenin temelleri, çoğu yukarıda isimleri zikredilen 

şair Halvetî şeyhleri tarafından atılmıştır. Diğer taraftan Halvetiyye’nin ana 

kolları olan Rûşeniyye, Cemâliyye, Ahmediyye ve Şemsiyye’nin 

kurucularının tamamı, tâlî kol kurucularının ise önemli bir kısmı şairdir. 

XVI. Yüzyılda bir şubenin kurucusu olup da şair olmayan Halvetiyye 

şeyhleri, Rûşenîyye’ye bağlı Demirtâşiyye’nin kurucusu Ebu Abdullah 

Muhammed Timurtaş, Cemaliyye’ye bağlı Şâbâniyye’nin kurucusu Şeyh 
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Şâbân-ı Velî ve Ahmediyye’nin Sinâniyye şubesinden meydana gelen 

Uşşâkiyye’nin kurucusu Hasan Hüsameddin Uşşâkî’dir. Bu zatların şiirle 

meşgul olmadıkları anlaşılmaktadır. 

4. XV. yüzyılın ikinci yarısından XVI. yüzyılın sonuna kadar geçen 

zaman diliminde toplam 35 Halvetî şairi tespit etmiş bulunuyoruz. 

Araştırmamıza konu olan 35 şairden 15’inin müstakil manzum eserleri 

bulunmaktadır. Diğer 20’sinin şiirleri ise bir kitap oluşturacak miktarda 

değildir. Bu şairler arasında, sadece bir beyti tespit edilmiş olanlar da 

bulunmakta olup, şiirlerinin bir kısmı, günümüz alfabesiyle çeşitli 

antolojilerde yayımlanmış durumdadır. Bir kısmı da, eski şiir mecmualarında 

ve bazı biyografik kaynaklarda bulunmaktadır.  

Araştırmamızda geniş olarak incelenmemekle birlikte Halvetiyye 

mensubu 20 kadar dîvân şairi de isim olarak tespit edilmiş ve kime intisap 

ettikleri ortaya konmuştur. XVI. Yüzyılda yaşayan dîvân şairlerinin 

yarısından fazlasının Halvetiyye tarikatına teveccüh etmiş olması, tarikatın 

entelektüel muhit üzerindeki etkinliğinin bir göstergesidir. 

5. Tezimizin sınırlarının yüzyıl olarak belirlenmesinin, bazı 

olumsuzlukları bulunmakla birlikte, avantajlı yönleri de olmuştur. Bir 

tarikatın yüz yıllık edebî birikimine kuşbakışı bakmak sayesinde, müstakil 

çalışmalarda, bütünün görülemeyen parçalarını görebilmek mümkün hâle 

gelmiştir. Bazı eserlerdeki muhtevâ ve konuyu işleyiş açısından dikkat çekici 

benzerlikler ortaya çıkmaktadır. Mesela, Pîr Muhammed Erzincanî, Habib-i 

Karamanî ve Cemâl-i Halvetî’nin eserlerinin küçük farklar dışında neredeyse 

birbirinin aynı olduğu bu çalışmada tespit edilmiştir. 

6. Araştırmamızda, belirtilen süre içinde yaşamış 15 Halvetî şairine ait 

54 müstakil manzum eser tespit edilmiştir. Bu eserlerin 10 adedi dîvân ve 

dîvânçe; diğerleri çoğu mesnevî nazım şekliyle yazılmış konulu eserlerdir. 

Şemseddin Sivâsî’nin, kütüphanelerde bulamadığımız Menâsikü’l-Hac isimli 

eseri hariç tamamı  incelenmiştir.  Dîvânlar haricindeki eserlerin listesi, 

yazarları, nüsha/baskı bilgileri, sayfa sayıları, vezin ve şekil bilgileri bir 

tablo halinde gösterilmiştir (bk. Tablo-1). Bu rakamlardan anlaşılmaktadır ki, 
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Halvetî şairler, Dîvânlardan daha çok mesnevîler yazmaya yönelmişlerdir. 

Çünkü bu tür konulu manzum eserlerin irşad ve öğretici niteliği ağır 

basmaktadır. Zira bütün mutasavvıf şairlerde olduğu gibi Halvetî şairlerde de 

asıl amaç, birtakım dinî ve tasavvufî hakikatları muhataplarına ulaştırmaktır. 

Bunun en etkili yollarından biri de meramı manzûm olarak ifade etmektir.  

7. Üzerinde çalıştığımız eserlerin dört tanesi çeviri, geri kalanı teliftir. 

Tespit edebildiğimiz beyit sayısı en az olan eser, Şâh Velî Ayıntâbî’nin 

Gelsün redifli 36 beyitlik kasidesidir. Beyit sayısı en fazla olan eser ise 

Hüseyin b. Ahmed (Hüseynî)’in 11 bin beyit civarındaki Câmi‘u’l-

Envâr’ıdır. Tezimizin sınırları içerisinde, en fazla manzum eseri (11 adet) 

bulunan Halvetî şairi ise Şemseddin Sivâsî‘dir.  

8. Araştırmamıza konu olan eserlerde, bugün dahi anlaşılması kolay 

sâde bir dil kullanılmıştır. Eserlerin pek çoğu, Eski Anadolu Türkçe’sinden 

izler taşımaktadır. Şairlerin çoğu Arapça ve Farsça bilmelerine rağmen 

eserlerini genellikle Türkçe yazmışlardır. Kimi şairlerin Türkçe şiirlerinden 

ayrı Arapça ve Farsça şiirlerinin olduğu da bilinmektedir. Şairler, sâde 

Türkçe’nin yanı sıra, yazılış amaçları doğrultusunda, özellikle 

mesnevîlerinde konuşma üslûbunu tercih etmişlerdir.  

9. Eserlerin şekil yapısıyla ilgili şu neticelere ulaşmış bulunuyoruz. 

Dîvânları hariç tutulmak kaydıyla eserlerin çoğunluğunun, mesnevi nazım 

biçiminde yazıldığı görülmektedir. Yine dîvânlar istisna olmak üzere bu 

eserlerde en çok kullanılan vezin, aruzun hezec ve remel bahirleridir. Bu 

bahirler içerisinde de çoklukla mef’ûlü mefâ’îlün fe’ûlün ve fâ’ilâtün 

fâ’ilâtün fâ’ilün kalıpları kullanılmıştır. 

10. Tezimizde şairlerin, tevhid na‘t, münâcât vb. dinî ve tasavvufî 

türlerde ortaya koyduğu ürünler tespit edilmiş olup, bu yüzyılın tasavvuf şiiri 

ile alakalı yapılacak değerlendirmelere sağlam bir bilgi zemini 

hazırlanmıştır. Halvetî şairlerin diğer şairler tarafından da rağbet edilen dinî 

ve tasavvufî türlerde ürünler verdiklerini görüyoruz. Tespitlerimize göre en 

fazla itibar edilen dinî ve tasavvufî türler sırasıyla; münâcât, na‘t ve tevhid, 

nasihatnâme ve etvâr-ı seb‘a’dır. Araştırmamızın sınırları içerisinde, 
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Şemseddin Sivâsî en çok eseri bulunan şair olduğu gibi, dinî ve tasavvufî 

türlerde de en fazla şiir, ona aittir. 

11. Halvetî şairleri genel olarak, Mevlânâ ve Yunus Emre‘den 

etkilenmişlerdir. Rûşeniyye kolu şairlerinde daha çok Mevlânâ tesiri 

görülürken; Ahmediyye kolu şairlerinde ise Yunus Emre tesiri hâkimdir. 

Cemâliyye kolunda ise Mevlânâ tesiriyle birlikte, İbn Arabî’nin fikirlerinin 

etkisi hissedilmektedir. Halvetî şairlerin, hem Halvetiyye hem de diğer 

tarikat mensubu şairler üzerinde etkisi olmuştur. Ayrıca Halvetî şairlerin bazı 

dîvân şairlerini etkiledikleri de görülmektedir.  

12. Tarihi boyunca sürekli tâlî kollara ayrılarak büyüyen Halvetiyye 

tarikatı, -bir kısmı başka tarikatlarda da kullanılan az sayıda kavram dışında- 

Mevlevîlik ve Bektâşîlik’te olduğu gibi husûsî bir terminoloji 

oluşturamamıştır. Bununla birlikte Halvetî şairler, genel tasavvufî 

kavramları, teşbih, telmih ve mecaz unsuru olarak şiirlerinde başarıyla 

kullanmışlar; tasavvuf şiirine açılım ve zenginlik kazandırmışlardır. 

13. Halvetî dîvânları incelendiğinde, şairlerin yaşadıkları devirlerdeki 

güncel tartışmalara bîgâne kalmadıkları anlaşılmaktadır. Semâ ve Devrân, 

Kalenderîlik, Şî‘a vb. konularda görüşlerini mensur eserlerinin yanısıra 

manzûm olarak da ifade etmişlerdir. Diğer taraftan dîvanlardaki şiirler, 

Vahdet-i vücûd düşüncesinin en serbest ifade edildiği manzumeler olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

Netice olarak söylemek gerekirse, Halvetî şairler üzerinde hayli 

çalışma yapılmış olmasına rağmen Halvetiyyenin bütün edebî müktesebâtı 

ortaya konabilmiş değildir. İncelediğimiz yüzyıla ait kütüphanelerde yazma 

olarak bulunan eserlerden  bir kısmı ile ilgili şimdiye kadar akademik bir 

çalışma yapılmamıştır. Nitekim, Halvetî şairlere ait bazı eserler de 

araştırmamızla birlikte bilim dünyasına tanıtılmış olmaktadır. Habib-i 

Karamânî’nin Makâmatu’s-Sülûk (Etvâr-ı seb‘a)’u, Muhyiddin-i Rûmî’nin 

bütün eserleri, İbrahim Şani’nin manzûm iki eseri, Şâh Velî Ayıntâbi’nin 

bazı şiirleri, Şemseddin Sivâsî’nin İrşâdü’l-Avâm isimli mesnevisi bunlardan 

bazılarıdır. 
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Genelde bütün Halvetî edebiyatı, özelde Halvetî şiiri, dinî 

edebiyatımız açısından fevkalâde önemi haizdir. Bir tarikatın din ve dünya 

görüşü ile sosyal ve kültürel tarihi, edebî birikimi incelenmeden ortaya 

çıkarılamaz. Şüphesiz bütün Halvetî edebi birikimi, tezimizde 

incelediklerimizden ibaret değildir. Biz bu çalışmamızda, Halvetiyye 

tarikatının edebî tarihinin bir kesitine ışık tutmaya çalıştık. Zaman içerisinde 

yapılacak araştırmalar sonucunda elde edilecek yeni bilgi ve bulgularla 

Halvetî şiirinin zenginliği daha iyi ortaya çıkacaktır. 
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ÖZET 

Tezimizde, Halvetiyye tarikatının ortaya çıkmasından XVI. Yüzyılın 

sonuna kadar meydana getirdiği manzum edebî birikim, dinî edebiyat 

perspektifinden incelemeye tabi tutulmuştur. 

Tezimiz, bir giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Giriş kısmında, 

Anadolu’da tasavvufî edebiyatın başlangıcı ana hatlarıyla  tespit edilmeye 

çalışılmıştır. Girişte ayrıca, Halvetiyye tarikatının doğuşu ve Anadolu’da 

yayılması üzerinde durulmuş; Halvetiyye’den meydana gelen Ruşeniyye, 

Cemâliyye, Ahmediyye ve Şemsiyye olmak üzere dört ana kol hakkında bilgi 

verilmiştir. 

Tezimizin birinci bölümünde, Halvetî şairler mensup oldukları kollara 

göre sınıflandırılmak suretiyle incelenmiştir. Bu bölümde, Halvetiyye’nin 

değişik kollarına müntesip  35 şair tanıtılmıştır. Bunlardan müstakil manzum 

eser sahibi 15’inin eserlerinin muhtevaları hakkında bilgi verilmiştir. Söz 

konusu  eserlerin sayısı 54’tür. Bu bölümde ayrıca şiirleri bize ulaşmamış; 

ancak şair oldukları tahmin edilen Halvetiyye mensupları incelemeye dahil 

edilmiştir. Konumuzun sınırları gözetilerek Halvetiyye mensubu dîvân 

şairleri, sadece kısa biyografileri ile tezimizde yer almışlardır. 

Tezimizin ikinci bölümünde, tanıtmış olduğumuz Halvetî şairlere ait 

manzum eserler, edebî muhtevâ,  dil ve üslûp, vezin, nazım şekilleri ayet ve 

hadis iktibasları  ve Türk şiirine katkıları bakımından değerlendirilmiştir. 

Tezimizin bu bölümünde ayrıca, Halvetî şairlerce yazılan, Tevhîd, na’t, 

münâcât, devriye, şathiyye vb. dinî-tasavvufî türlere dair şiirler tespit 

edilerek örneklendirilmek suretiyle incelenmiştir. 

Tezimizin üçüncü ve son bölümünde, Halvetî şairlerce tertip edile 

dîvânlardan dört tanesi, temel dinî ve tasavvufî bazı kavramlar çerçevesinde 

tahlile tabi tutulmuştur. İman ibadet ve tasavvufa dair bazı temel  kavramlar, 

dîvânlarda yer aldığı şekliyle tespit edilmiş; dîvânlardaki aynı türdeki 

kavramlar, mukayeseli olarak örneklerle açıklanmıştır.  
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ABSTRACT 

In the thesis the poetic literary accumulation formed by Khalwatiyyah 

Dervish Order from its origin to sixteenth century it is researched from the point 

view of religious literature. 

 The thesis is formed by three chapter. In introduction chapter it is 

attempted generally to find out the beginning of Dervish literature. On the other 

hand, in the introduction it is overlooked at the origin of Khalwatiyyah Dervish 

Order and its diffusion in Anatolia. And it is given knowledge about 

Khalwatiyyah’s Basic Branches as Rushaniyyah, Jamaliyyah, Ahmadiyyah, 

Shamsiyyah. 

 In the first chapter, Khalwati Poets were discussed by their 

classification according to branches to which they are belong. It is presented in this 

chapter, thirty five sufi poets belonging to different branches of Khalwatiyyah. It is 

given knowledge about books’ contents of fifteen poets who is endowed with 

private poetic books. The total quantity of books mentioned is fifty four. On the 

other hand, the belongings of Khalwatiyyah who estimated as poets but whose 

poetries are not come to us are inserted also in to the research. Diwan Poets 

belonging to Khalwatiyyah is also  placed in the thesis only with their short 

biographies, for our study’s borders. 

 In the second chapter, The poetic books that we presented in the 

thesis and which are belong to Khalwati poets are appreciated, from the point of 

view literary content, language and stilistic, poetry prosody, poetry styles, 

quotations of verses and hadith, and their conributions to Turkish poetry. On the 

other hand, it is firstly determined and thereafter discussed with examples, that the 

religious and mystic sort of poetries writed by Belongings of Khalwatiyyah. The 

names of this poetries’ sorts are tawhid, na’t, munajat, dawriyyah, shathiyyah. 

 In the thirth and last chapter, it is analysed in the framework of some 

basic religious and mystic consepts, four poetry diwans belonging to Poets of 

Khalwatiyyah. Some basic concepts of faith, worship and mystisism are 

determined; and the same consepts are comperatively explained with examples. 


