
 
 

1 

T.C. 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İSLÂM 

TARİHİ VE SANATLARI(TÜRK-İSLÂM EDEBİYÂTI) ANABİLİM DALI 

 

 

 

 

ON DOKUZUNCU YÜZYIL MEVLEVÎ ŞÂİRLERİ 

 

 

 

 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 

 

 

 

 

Ayşe Nur MERMER 

 

 

 

 

 

ANKARA-2008 



 
 

2 

T.C. 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İSLÂM 

TARİHİ VE SANATLARI(TÜRK-İSLÂM EDEBİYÂTI) ANABİLİM DALI 

 

 

 

 

ON DOKUZUNCU YÜZYIL MEVLEVÎ ŞÂİRLERİ 

 

 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 

 

 

 

Ayşe Nur MERMER 

 

 

 

Tez Danışmanı: 

Prof. Dr. Ali YILMAZ 

 

 

 

ANKARA-2008 



 
 

3 

T.C. 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İSLÂM 

TARİHİ VE SANATLARI(TÜRK-İSLÂM EDEBİYÂTI) ANABİLİM DALI 

 

 

 

ON DOKUZUNCU YÜZYIL MEVLEVÎ ŞÂİRLERİ 

 

 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 

 

 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ali YILMAZ 

 

 

Tez Jürisi Üyeleri: 

 

Adı ve Soyadı :              İmzası: 

 

Prof. Dr. Ali YILMAZ                .............................................. 

Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ                                      ............................................... 

Prof. Dr. Mustafa AŞKAR                                      ……………………………….

   

Tez Sınavı Tarihi:  21 Mart 2008 



 
 

4 

ÖNSÖZ 

XIX. yy. sanatın birçok sahasında şâhikaları yakalamış bir imparatorluğun 

yavaş yavaş sessizliğe teslim olmaya ve Batı tarzının sanatta da kendini göstermeye 

başladığı bir zaman dilimidir. Bir tarîkata intisâb etmek, bir ekol içinde varlık 

âleminin hakîkatini anlamlandırmaya çalışmak, yani sınırları bir pîr, bir mürşit, bir 

üstâd tarafından çizilmiş bir çember içinde dünyayı seyreylemek başlı başına bir 

öznellik arz eder ki, içinde durulan o yerin ahlâkı; hakikati, varlığı ve yaşadığı asrı 

kendi anlam birliği içinde, bizzat kendi kutsallarının belirlediği bir sınıflandırmaya 

tâbi tutmaktadır. Bununla birlikte bir asrı bütünüyle ve tam bir objektiflik içerisinde 

anlamak çok zordur.  

Fakat asrın farklı renklerini, küskün ve neşeli ritimlerini 

anlamlandırabilmek için, bir tarîkatın penceresinden dünyayı seyreden ve resmeden 

şâirin dizelerine kulak vermek ve böylece yüzyılı anlamaya gayret etmek yadsınamaz 

bir eylem olacaktır. 

XIX. yy.da yaşamış Mevlevî şâirler ile ilgili yaptığımız bu çalışma; giriş, 

iki ana bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Giriş bölümünde; araştırmanın amacı, 

metodu ve kaynakları belirtildikten sonra, XIX. yy.ın siyâsî, kültürel ve edebî 

durumu hakkında genel bir perspektif sunulmuştur. 

“Mevlânâ ve Mevlevîlik” başlığını taşıyan birinci bölüm dört başlık halinde 

incelenmiştir. Birinci bölümün ilk başlığı Hz. Mevlânâ olup; içeriği Mevlânâ 

Celâleddîn-i Rûmî’nin hayat hikayesi olarak özetlenebilir. Bu bağlamda onun hayat 

hikayesinde kilometre taşı olan şahsiyetleri ve hadiseleri inceleyerek; eserlerinin, 

yaşadığı duygusal atmosferle ilişkisini ortaya koymaya çalıştık. İkinci başlıkta 

Mevlânâ’nın genel felsefesinden, tarihteki duruşundan hareketle Mevlevîlik’in bir 
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tarîkat olarak ne olduğunu; devamında gelen üçüncü başlıkta ise XIX. yy.da bu 

hareketin nasıl bir merhaleye ulaştığını anlattık. Birinci bölümün son başlığında ise 

Mevlevîlik’in üç temel unsuru olan musikî, semâ‘ ve şiirin, bu tarîkat içerisinde ne  

ifade ettiklerini incelemeye gayret ettik. 

İkinci bölüm aynı zamandan tez başlığı olan XIX. yy. Mevlevî şâirlerine 

ayrılmıştır. Bu bağlamda “XIX. yy.da yaşamış, Mevlevî ve şâir olmak” ayırt edici ve 

sınırlayıcı bir özellik olarak kabul edilmiştir. Tesbit edilen isimler; “Kadın Şâirler”, 

“Devlet Adamları”, “Mevlevîhâneden Yetişenler” alt başlıklarıyla 

değerlendirilmiştir. Bu sınıflar çerçevesinde ele aldığımız isimlerin hayat 

maceralarını mercek altına alırken, daha ziyâde yirminci yüzyıl kaynaklarından 

faydalanmayı uygun gördük. Çünkü yaşadığı asrı tanımlamak bir tezkire yazarı için 

hem zor olacak, hem de bütün şâir şahsiyetleri tek liste altında toplamak o kişi için 

pek de mümkün olmayacaktır. Bir yüzyıl sonra geriye dönük bir bakış, hem tepeden 

merkezi görebilmek adına işlevsel; hem de yüzyılın siyâsî ve kişisel çıkmazlarından 

daha çok arınmış bir pozisyonu içinde barındıracaktır. Yani daha derli toplu bir bakış 

ve bütünü olabildiğince objektif sergileyebilmek adına, şâirlerin yaşadığı asırda 

değerlendirilmesinden çok; bir sonraki asırda bıraktıkları izleri yorumlamak daha 

gerçekçi ve objektiftir. 

Araştırmanın sonuç bölümünde ise, mezkûr çalışma ve araştırmalar 

neticesinde hasıl olan kanaatler ve yorumlar ortaya konulmuştur. Çalışmanın sac 

ayakları; devrin genel manzarasını çizme hedefinde bir giriş, Mevlevîlik’in ruhunu 

besleyen temel metafizik öğeler ve diğer şâirlerle beraber kadın şâirlerin de bu özel 

ortamdaki yeri ve mahiyetidir. 
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Tezimizde Türk-İslâm Edebiyâtı’nın temel kaynaklarından; şuarâ 

tezkireleri, farklı edebiyât tarihleri, edebiyât ansiklopedileri öncelikli olmakla 

beraber, dergi özel sayılarından ve konuyla ilgili makalelerden faydalanarak söz 

konusu asrı ve bu asır içindeki şâirleri anlamaya gayret ettik. Bu hazırlama sürecinde 

yardımlarını ve tecrübesini esirgemeyen saygıdeğer hocam Sayın Prof. Dr. Ali 

YILMAZ Bey başta olmak üzere, alanımızın kıymetli hocaları Sayın Prof. Dr. 

Mehmet AKKUŞ ve Sayın Yard. Doç. Dr. Zülfikâr GÜNGÖR Beylere ve Sakarya 

Üniversitesi İlâhiyât Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı öğretim üyesi Sayın Yard. 

Doç. Dr. Sezai KÜÇÜK Bey’e şükranlarımı sunarım. 

 

 

 

          ANKARA-2008 

                Ayşe Nur MERMER 
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KISALTMALAR 

 

a.g.e. : Adı geçen eser. 

a.g.m. : Adı geçen makale/madde. 

Bkz. : Bakınız. 

Böl. : Bölüm. 

C. : Cilt. 

Çev. : Çeviren. 

d. : Doğum. 

DİA : Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 

H. : Hicrî. 

Haz. : Hazırlayan. 

MEB : Milli Eğitim Bakanlığı. 

M. : Milâdî. 

Neşr. : Neşreden. 

OSAV : Osmanlı Araştırmaları Vakfı. 

ö. : Ölüm tarihi. 

ss. : Sayfalar arası. 

Ter. : Tercüme. 

TTK : Türk Tarih Kurumu. 

v.b. : Ve benzeri.  

v.d. : Ve diğerleri. 

Yay. : Yayınları. 

yy. : Yüzyıl. 
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A. ARAŞTIRMANIN AMACI, METODU, KAYNAKLARI 

Araştırmamızın konusu; XIX. yy.da yaşamış Mevlevî şâirlerin tesbiti ve bu 

şâirlerin, eserlerinden alınan örneklerle incelenmesidir.   

Araştırmamızın amacı, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin tasavvufî 

anlayışından şiiri ve aşkı birbirine harmanlayarak renkli bir İslâm algılayışı ve dünya 

görüşü ortaya koyan üstâdın, bilgi birikiminden ve eserlerinden yola çıkılarak oğlu 

Sultân Veled ile sistemleştirilen, Osmanlı Devleti bayraktârlığı altında asıl kimliğine 

ve gücüne kavuşan Mevlevîlik’in; bu gelişim ve yükseliş sürecinde topluma ve 

toplumdaki edebî kimliğe hangi biçim ve derecelerde yansıdığını sade ve doğru bir 

şekilde ortaya koymaktır.  

Daha kısa bir ifadeyle gayemiz, XIX. yy. kapsamında Mevlevî kimliği ile 

eser vermiş şâirlerimizin tesbiti ve bu şâirlerin eserlerinden örnekler sunarak özel bir 

antoloji meydana getirmektir. 

Araştırmamızın metodu, XIX. yy. Mevlevî şâirlerini tesbit edebilmek için 

öncelikle söz konusu asrı içine alan şuarâ tezkireleri, çeşitli edebiyât târihleri, 

konuyla alakalı dergi özel sayıları, kapsamlı makaleler ve devrin önemli 

şahsiyetlerini konu edinmiş akademik çalışmaları içine alan bir kaynak taramasıyla 

konumuzu anlamaya ve ifade etmeye çalışmaktır. Bu taramada sınır olarak 1800 yılı 

başlangıç kabul edilecek, ürün verdikleri gençlik ve yetişkinlik çağları temel alınarak 

son sınır 1910 yılı olacaktır. 

Daha sonra tesbiti yapılan şâirlerin Mevlevîlik’e intisâb ciheti 

incelenecektir. Bu çerçevede şâirlerin hayat hikâyeleri kısaca zikredilecek, varsa 

eserleri tanıtılacak, beslendikleri Mevlevîlik kültürünün sanatlarındaki yansımaları 

araştırılacak ve son olarak da şâirlerin manzûmelerinden örnekler verilecektir. 
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Ayrıca Mevlevîlik’in haricinde, şâirlerin kalemlerini ve hayat hikâyelerini 

etkileyen bu çağın siyâsî, dinî ve kültürel ortamının genel manzarası da amacımıza 

ulaşmamızda bize yardımcı olacaktır. 

Araştırmamızın kaynaklarını genel itibariyle; tezkireler ağırlıklı olmak 

üzere, Sefîne-i Evliyâ, Son Asır Türk Şâirleri, Osmanlı Müellifleri, Sicilli-i Osmânî, 

Tuhfe-i Nâilî v.b. biyografik eserler; Osmanlı Şiir Tarihi, Türk Edebiyâtı Tarihi gibi 

muhtelif edebiyât târihleri ve ansiklopedik eserlerdir. 

 

B. XIX. YY.IN GENEL PERSPEKTİFİ 

 

1. SİYASÎ DURUM 

XIX. yy. Osmanlı İmparatorluğu’nun 1699 Karlofça Antlaşması’ndan bu 

yana toprak ve prestij kaybının devam ettiği yaralı bir devlet, mahzûn bir millet 

psikolojisinin hakim olduğu bir zaman dilimidir. Bu sıkıntılı dönem içerisinde altı 

pâdişâh hüküm sürmüştür. 

Osmanlı Medeniyeti, bu asırda dirâyetini koruyabilmek adına Avrupa 

devletlerinin kurmuş olduğu yeni güç hegemonyasında, âdetâ bir satranç taşı gibi 

değişik yönlerde lâkin daima bir sınırlama dayatmasıyla hamleler yaptırılan bir 

oyunun, daha doğrusu acı bir gerçekliğin içinde kalmıştır. Bu bâbta 

değerlendirildiğinde fermânlar, berâtlar, buyruldular, yeni kanun maddeleri ve 

bunları onaylayacak kurumlar ‘var mı var’ aceleciliği çerçevesinde inşâ edilerek 

hazımsız ve eğreti bir rönesans sürecine sokmuştur. 

Takvimler 1807’yi gösterdiğinde I. Abdülhamid’in büyük oğlu IV. Mustafa 

(1807-1808), III. Selim’in on sekiz yıldan fazla süren saltanatının ve Avrupâî 
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yeniliklerin devlet bünyesinde yavaş yavaş kurumlaşmaya başladığı bir dönemin 

ardından tahta oturmuştur. “Kabakçı ihtilâlini çıkaran zorbaları birer ikişer”1 öldürten 

pâdişâh çok kısa süren saltanat döneminde iç düzeni sağlama yoluna girmiştir. Fakat 

XVII. yy.dan bu yana yeniçeri ağalarının, aşiret reislerinin, dirâyetsiz ve tamahkâr 

vâlide sultânların kıskacında kalan devlet, yine aynı şer kaynaklarının ve isyancıların 

bozulan menfaatleri yüzünden; aynen ölüm fermânını imzâ ettiği III. Selim gibi, IV. 

Mustafa da “kendisi hakkında idam emrini infâz edenlere hiçbir mukâvemet eseri 

göstermeksizin can”2 vermiştir. 

III. Selim’in başlatmış olduğu Avrupâî hamle, Kabakçı Mustafa ihtilâline 

kurban gitmiş olsa da, inkılâpçı pâdişâh II. Mahmud (1808-1839) zamanında daha 

güçlü hamlelerle devam etmiştir. Meselâ, Harbiye Mektebi ve Askerî Tıbbiye 

Mektebi’nin açılması, kıyafet inkılâbı, posta teşkilatları, ilk resmî gazete ve târihte 

ayrı bir önemi olan-derin devlet diyebileceğimiz- Yeniçeri Ocağı’nın lağvı gibi farklı 

alanlardaki atak ve yenilikçi hamleleriyle imparatorluk için yeni bir devri açmıştır 

diyebiliriz.3 

“Nizip mağlubiyetinin ertesinde ve II. Mahmud’un ölümüyle genç pâdişâh 

Abdülmecid’in tahta çıkmasını müteakip, Gülhane’de merasimle okunan Hatt-ı 

Hümâyûn ve bu hat ile başlayan (Tanzîmât-ı Hayriye) hareket, uygun muhit ve 

şartların, daha doğrusu devleti kurtarmak üzere yeni bir hamle yapmak zaruretinin 

mahsulü sayılabilir.”4 Bu bakış açısının yanı sıra, vatandaşın temel haklarını belirten 

                                                
1 Yılmaz ÖZTUNA, Osmanlı Devleti Tarihi, Faisal Finans Kurumu Yayını, İstanbul, 1986, C. I,  s. 
477. 
2 Joseph P. Von HAMMER, Büyük Osmanlı Tarihi, Haz. M. KILIÇ (M. Ata’nın çevirisinden), Medya 
Ofset, İstanbul, 1990, C. IX, s. 187. 
3 Nihat Sami BANARLI, Resimli Türk Edebiyâtı Tarihi, MEB, İstanbul, 2001, C.  II, s. 808-810. 
4 Komisyon, Tanzîmât (100. Yıl Anısına), MEB, İstanbul, 1999, C. I, s. 6. 
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bir anayasa5; bazen de isyan eden Osmanlı toplumunun arazi ve vergi 

meselelerindeki haksızlıklara binâen talep etmiş oldukları dinî hürriyet ve müsâvât 

davası etrafında toplanan ve belki de daha çok Hristiyan reâyânın hakkını teessüs 

ettirmeye6 yarayan bir zorunluluk ibaresidir diye yorumlanmıştır. 

Tanzîmât Fermânı’nın en çarpıcı cümlesi zannımızca “yüz elli sene vardır 

ki kavâil-i müte‘âkile ve esbâb-ı mütenevvi‘aya mebnî ne şer‘-i şerîfe ne kavânîn-i 

münîfeye inkıyâd ve imtisâl olunmamak hasebiyle evvelki kuvvet ve ma‘mûriyet 

bil‘akis zanâ‘at ve fahre mübeddel olmuş”7 cümlesi olmalıdır. Buradan hareketle 

XIX. yy. Osmanlısı siyâsî bünye itibariyle, devletin dayanmış olduğu askerî ve 

teokratik temelin eskiye, şaşaalı günlere nazaran pek müstenid olmadığını8 itiraf ve 

ifade ediyordu. 

 Bundan sonra halkının haklarını onların refahı ve bayındırlığı adına garanti 

altına aldığını, hiçbir vatandaşın açık celsede mahkeme kararı olmaksızın idam, 

sürgün yahut hapis cezası almayacağını, kanunların vaz‘ ettiği haricinde keyfî vergi, 

resm ve angarya alınmayacağını, kanunlar çerçevesinde her vatandaşın ticaret tarım 

ve sanayi ile tam serbestî içinde uğraşabileceğini garanti ediyordu.9 Böylece işi 

yolunda giden vatandaşın devletini seveceğini, ona sadakatle bağlanacağını ve ona 

hizmet edeceğini düşünüyor; bunun sonunda da devletin eski zenginliğine 

kavuşturulacağı hesap ve hayal ediliyordu. 

Bu mantıktan hareketle, “Osmanlı rönesansı, Osmanlıların gerilemesini 

durdurabilecek en son fırsat olarak ortaya çıkmıştı. Bu teşebbüs henüz büyük toprak 

                                                
5 Yılmaz ÖZTUNA, Osmanlı Devleti Tarihi, C. I, s. 505. 
6 Heyet, Tanzîmât-Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu-, Phoenix Yayınevi, Ankara, 2006, s. 
27-30. 
7 Heyet, a.g.e., 2006, s. 1. 
8 Komisyon, Tanzîmât (100. Yıl Anısına), C. I, s. 33. 
9 Yılmaz ÖZTUNA, a.g.e., C. I, s. 506-507. 
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parçalarını ve uluslar arası alanlardaki prestijini tam yitirmeden”10 bekâ ve varlığını 

kuvvetlendirmek için “pâdişâh ve halife otoritesi üzerine kurulmuş olan eski devleti 

bazı idarî ıslahat ve nizâmât ile fakat; aynı temel üzerinde yeni bir şekle sokmak”11 

sûretiyle ve genel olarak hayırlı bir hareket olarak yorumlana gelmiş bir fermândır. 

Osmanlı İmparatorluğu devrin modernitesine, sürgit devam eden yeni 

sömürü ahlâkına, yahut güç birliğine/felaketine ve belki de kurtuluşunun müsebbibi 

olabilecek siyâsî duruşuna uyum sağlamak maksadıyla sırtını Tanzîmât sonrası daha 

çok ikinci adamlara dayamıştır. Yeni dünya düzeninde yükselen siyâsî güç, elbette 

ordunun birinci önceliğine rağmen bürokrasidir. Hatta elçilikler yalnızca 

yazışmaların yapıldığı bir yer değil, âdetâ zihnî birer cephanelik haline dönüşmüştür. 

 Bir memleketin istikbâli, vâdilerde dökülen insan kanından çok; kağıt 

üzerindeki hesaplamalarla tâyîn edilmektedir. İmparatorluk böyle bir oluşumun tam 

ortasındayken, kendisini Ortodoksların hâmisi olarak gören, Çar I. Nikolayev’ın 

başlattığı Kırım Harbi gibi (1853-1856) ciddi bir uğraş ve ağır malî bedelleri olan 

külfetli bir mâcerâ ile uğraşmaktadır.  

Sıcak denizlerin hayalini taşıyan Rusya, İngiltere’nin kendi işine 

karışmasını engellemek için, Osmanlı İmparatorluğu’nun paylaşılmasını teklif ediyor 

ve bu teklif İngiltere ve Fransa’yı mâcerânın merkezine  çekiyordu. “Rusya’nın otuz 

beş bin asker ve yetmiş iki topla bir Osmanlı eyaleti olan Romanya’ya girmesiyle 

harp fiilen başladı.”12 Kısa bir zaman  sonra İngiltere ve Fransa da Rusya’nın aç 

gözlü teklifine bir reddiye sunarak Rusya’ya resmen harp ilan ettiler. 

“18 Şubat 1856’da Paris Antlaşması’nın ve Avrupa Birliği diye bilinen şu 

âhenksizlik zincirinin üyeliğine Türkiye’nin de kabulünün ön şartlarından biri olarak, 
                                                
10 Oral SANDER, Siyasi Tarih -İlk Çağlardan 1918’e-, İmge Kitabevi, Ankara, 2006, s. 195-196. 
11 Komisyon, Tanzîmât (100. Yıl Anısına), C. I, s. 57. 
12 Yılmaz ÖZTUNA, Osmanlı Devleti Tarihi, C. I, s. 517. 
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Sultân Abdülmecid (1839-1861) tarafından yeni bir Islahat Fermânı ilan edildi. 

İngiliz, Fransız ve Avusturya elçilerinin ağır baskısı altında hazırlanmış olan”13 

fermân 1850’li yılların ortalarından 1861 yılına kadar zirveyi bulan Mehmed Emin 

Âlî ve Keçeci-zâde Fuad Paşa tahakkümündeki siyâsetin bir uzantısı diyebileceğimiz 

Islahat Fermânı14, kısaca şu hükümleri haizdir: 

Mehmed Emin Âlî Paşa’nın yegâne eserinin en büyük amacı, Paris 

Antlaşması’ndan kârlı çıkmak için Avrupa umûmî efkârını kazanmak, Osmanlı’yı bir 

Avrupa devleti kisvesinde göstermek amacıyla gayr-i müslim  tebaaya verilen yeni 

ve önemli haklardır. Artık patrikler, piskoposlar devlet memuru gibi maaş alacaklar 

yani Hıristiyan tebaa aynı hukuka dahil olacak, bütün devlet görevleri kendileri için 

mümkün kılınacaktır. Hakaretten berî olan gayr-i müslim tebaa; vilayet, sancak, kaza 

meclislerinde nüfusları nisbetinde temsil edileceklerdir.15 

Sultân Abdülmecid ve Sultân Abdülaziz’in (1861-1876) paşa bürokrasisi 

gölgesinde sallanan siluetleri, modernleşme projesinin mayalanması altında bir 

müddet hayatını idâme ettirmiştir. Islahat’ın görünen bânisi Sultân Abdülmecid ve 

ondan daha az ağırlığı hissedilen Sultân Abdülaziz döneminde kaht-ı ricâl denilen 

yetişmiş adam yokluğu sebebiyle Tanzîmât’tan beklenen verim de alınamamıştır. Bu 

da Avrupâileşme yolunda yeni adımların atılmasını tetiklemiş, aynı zamanda 

modernitenin kendi içindeki eleştirisi, yine kendi topraklarından Yeni Osmanlılar 

adıyla doğurtulmuştur. 

“Sonunda Âlî ve Fuat Paşaların bıraktığı boşluğu doldurmak için 

sürdürülen bu iktidar mücadelesi, ülkeyi önce bir krize ardından bir kaosa götürdü. 

                                                
13 Bernard LEWIS, Modern Türkiye’nin Doğuşu, Çev. Metin KIRATLI, TTK Basımevi, Ankara, 
2000, s. 116. 
14 Heyet, Tanzîmât-Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu-, s. 325-327. 
15 Yılmaz ÖZTUNA, Osmanlı Devleti Tarihi, C. I, s. 523-524. 
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Tanzîmât politikalarının birer birer iflas ettiği bu dönem Meşrûtiyet taraftarı asker ve 

sivil bürokratlar ile ulemânın katıldığı (Yeniçerilik’in ilgâsından beri asker ve 

ulemânın birlikte ilk defa ‘siyâsete karıştığı’, modern Türk siyâsî hayatının ilk) 

hükûmet darbesiyle sonuçlandı.”16 (30 Mayıs 1876) 

XIX. yy.ın ikinci yarısından itibaren Meşrûtiyet kelimesi Osmanlı siyâsî 

literatüründe ‘anayasalı ve meclisli saltanat-hilâfet rejimi’ karşılığı olarak 

kullanılmıştır. “Türkçe literatürde ise Kânûn-ı Esâsî’nin ilan edildiği 23 Aralık 

1876’dan, Meclis-i Mebûsân’ın muvakkaten tatil edildiği 13 Şubat 1878 târihine 

kadarki döneme I. Meşrûtiyet”17 denmekle beraber bu hareket 93 Meşrûtiyet’i (1293 

Rûmi yılı) ve Taçlı Demokrasi diye de bilinir.18 

1871’de Âlî Paşa’nın ölümü iktidarın merkezî noktalarındaki hareketliliği 

farklılaştırmış, Osmanlı İmparatorluğu, Tanzîmât dönemini aşan bir bunalım 

dönemine girmiştir. Sultân Abdülaziz bu sorunu, hayli zamandır başını ağrıtan 

reformcuların muhalifi bir paşa olan Mahmud Nedim’i sadrazam yaparak Tanzîmât 

algılamasının ve devlet duruşunun yapısını az da olsa değiştirerek çözmeye 

çalışmıştır. 

Bu dönem içerisinde devletin boyunu aşan dış borçlar, Balkanlarda yanıp 

duran ayrılık/özerklik ateşi (1875 Hersek ayaklanması), istikbâlde beliren yeni bir 

Rus savaşı gibi ürkütücü sebeplerin tetiklemesiyle19, “milletin siyâsî haklarını 

müdafaa etmek için 1867’de teessüs etmiş ve bu maksatla Garp memleketlerinde 

                                                
16 Gökhan ÇETİNSAYA, “Mithat Paşa” maddesi, Modern Türkiye’de Siyasî Düşünce Serisi 
‘Cumhuriyet’e Devreden Düşünce Mirası’ -Tanzîmât ve Meşrutiyetin Birikimi-, İletişim Yayınları, 
İstanbul, 2006, C. I, s. 71. 
17 M. Şükrü HANİOĞLU, “Meşrutiyet” maddesi, DİA, Türkiye Diyânet Vakfı Yayınları, Ankara, 
2004, C. XXIX, s. 388. 
18 Yılmaz ÖZTUNA, Osmanlı Devleti Tarihi, C. I, s. 555. 
19 Oral SANDER, Siyasi Tarih -İlk Çağlardan 1918’e-, s. 338-339. 
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neşriyata başlamış olan Yeni Osmanlılar Cemiyeti’nin”20 meşhûr üyeleri Nâmık 

Kemâl, Ziyâ Paşa ve sivri dilli Muhbir yazarı Ali Suavi gibi Batılılaşma projesine 

çok evvel ortak olmuş ve kendince bir eleştiri getirme çabasında olan zevât ve 

dönemin meşhûr sadrazamı Mithat Paşa’nın Avrupa’yı tatmin etmeye yönelik 

olağanüstü gayretiyle, 1960’a kadar ana hatlarıyla yürürlükte kalacak/örnek alınacak 

Kânûn-ı Esâsî (Anayasa) resmen ilan edildi.21 (23 Aralık 1876) 

“Daha 1875 kışında Mithat Paşa İngiliz elçisi Sir Henry Elliot’a grubunun 

amacının bir anayasa elde etmek olduğunu açıklamıştı: İmparatorluk hızla yıkıntıya 

götürülüyor… Görebildiği tek çare önce, nâzırları özellikle maliye bakımından Millî 

Halk Meclisi’ne sorumlu kılarak hükümdar üzerinde kontrol sağlamaktı; ikincisi, 

bütün sınıf ve din farklarını ortadan kaldırarak, bu meclisi gerçekten millî yapmak… 

Üçüncüsü, yerinden yönetimle ve valiler üzerinde taşra kontrolünün 

yerleştirilmesi…”22 gibi önerileri sunan paşa 5 Şubat 1877’de yurt dışına sürüldü. 

Aslında meşrûtî dönemi inşâ eden anayasa, İstanbul Konferansı’nın 

toplandığı gün ilan edilmişti. Amaç Batılı devletlerin haddi aşan isteklerini bertaraf 

edebilmekti. Lâkin bu pek işe yaramamış, beklenen olmamıştı. Daha sonra 

İngiltere’nin teşebbüsüyle toplanan Londra Konferansı, Rusların tamahkâr 

tekliflerini onamış ve protokolü Osmanlı Devleti’ne göndermişti. Meclisin reddiyle 

karşılaşan bu metin aynı zamanda târihte 93 Harbi diye de bilinen Osmanlı-Rus 

savaşının müsebbibi olmuştur. 

Memleketin aynı anda Romanlar, Sırplar, Karadağlılar, Bulgarlar ve 

Ruslarla canhıraş bir şekilde mücadele ettiği bu dönemde tek karar organı olan 

meclis, kendi sorunlarıyla cedelleşmekteydi.  İlk meclis parti grupları yerine; her 
                                                
20 Komisyon, Tanzîmât (100. Yıl Anısına), C. II, s. 777. 
21 Yılmaz ÖZTUNA, Osmanlı Devleti Tarihi, C. I, s. 555. 
22 Bernard LEWIS, Modern Türkiye’nin Doğuşu, s. 163. 
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mebûsun kendi etnisitesi çerçevesinde entrika çevirdiği ve dar kançılaryasının 

mücadelesini sürdürdüğü bir ortam haline gelmişti. Ki bu sebeple II. Abdülhamid 

(1876-1908), 13 Şubat 1878’de Meclis-i Mebûsân’ı süresiz olarak tatil etti. Fakat 

Meşrûtiyet ve Anayasa’dan vazgeçtiğine dair hiçbir beyânâtta bulunmadı.23 

II. Abdülhamid kendi gelirleriyle ayakta duramayan medreselerin modern 

okullara dönüşmesi adına projeler geliştirmiş, kaliteli, uzman memur yetiştirmek 

maksadıyla Hukuk ve Güzel Sanatlar Fakültesi’nden, dilsiz ve âmâ mekteplerine; 

Fen ve Edebiyât Fakültesi’nden, Dâru’l-Muallimât ve Kız Sanayî Mekteplerine kadar 

uzanan devâsâ bir okullaşma reformunun bânisi olmuştur. Böylece bütün Avrupa 

devletlerinin imparatorluk üzerinde çelişen ve birleşen ihtiraslarından, çıkarlarından 

ilhâm alarak düzeni korumaya çalışan ince ve uyanık bir siyâset geliştirmiştir.  

II. Abdülhamid hiçbir devletle devamlı anlaşmaya girmemiş, hilâfet 

makâmını Panislamizm politikası doğrultusunda kullanarak Müslümanları emperyal 

Batı hareketine karşı yüreklendirmiş bir pâdişâhtır.24 “Bütün Tanzîmât hareketinin -

hukuk, idare ve eğitim reformunun- II. Abdülhamid idaresinin bu ilk yıllarında 

gerçekleştiğini ve zirvesine eriştiğini söylemek bir mübâlağa olmaz.”25 

Son yüz elli yıldır gerilemekte olduğunu ve artık dirâyetini yitirmeye 

başladığını itirafa mecbur olan Osmanlı İmparatorluğu; gün geçtikçe artan dış 

borçları ve her dakika çoğalan düşmanlarına karşı kılıç ve mızraklarıyla 

tutunamayacağını anlamıştır. Bu anlayış onun aynı zamanda yeni dünyanın politik 

savaşlarına, Tanzîmât’la beraber ilk adımı atmasını icbâr etmiştir. Zayıf ve yumuşak 

karnının artık her açıdan görülebildiği gerçeği, Osmanlı İmparatorluğu’nu, Hıristiyan 

tebaanın ziyâdesiyle sırtını okşayan Islahat Fermânı’na yönlendirmiştir. Elbette 
                                                
23 Cevdet KÜÇÜK, “II. Abdülhamid” maddesi, DİA, C. I, s. 217-218. 
24 Cevdet KÜÇÜK, a.g.m.,  s. 219-221. 
25 Bernard LEWIS, Modern Türkiye’nin Doğuşu, s. 177. 
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vatandaşa temel haklarının hukukî  düzlemde onanarak ve pâdişâh tarafından 

tuğralanarak takdim edilmesi takdire şâyândır. Fakat mesele sadece Napolyon 

Fransa’sındaki halkın iştahlı talepleriyle arzuladığı kaynaktan kök salmıyordu; yani 

hak istenmiyor, devletlû tarafından himmetle ve tenezzülen dağıtılıyordu. 

 Devletin en büyük meselesi acziyetti ve bir asır önce küçük gördüğü 

memleketlere güçlü görünebilme hülyasıydı. Bu olumsuzluklara rağmen Yeni 

Osmanlı Cemiyeti ve Mithat Paşa tarafından dayatılan ya da başka bir açıyla Garplı 

devletler tarafından dikte ettirilen ilk Anayasa II. Abdülhamid döneminde kabul 

edilmiştir. İstanbul Konferansı’nda artı puan getirmesi gereken anayasa pek ciddiye 

alınmamış ve yeni bir Rus savaşıyla imparatorluk ‘dönülmez akşamın ufku’na doğru 

yolculuğa başlamıştır. 

Yeni ve zor şartlar bir gün meclisi feshedecek, II. Abdülhamid eğitime 

yaptığı katkılarla ve tabiatındaki aşırı şüpheciliğin kurguladığı mecburî 

sıkıyönetimle, II. Meşrûtiyet’e değin memleketin sınırlarını korumaya 

çabalayacaktır. Belki de Nâmık Kemâl’in dediği Tanzîmât’ın ve Batılılaşmanın 

hikâyesi târih ve sosyoloji kitaplarının anlattığından farklıdır:  

“Vâkı‘a zâhirine bakılsa herkesin hayatına, malına, ırzına kâfil olmak için 

yapılmış zannolunur. Fakat hakîkat-i hâlde devletin hayatını temin maksadiyle ilan 

olunmuş idi”26 dediği cihette bütün bir Osmanlı yenileşmesi kendini koruma 

yönünde bir refleksten, bir zorunluluktan ibarettir. 

 

 

 

                                                
26 Komisyon, Tanzîmât (100. Yıl Anısına), C. II, s. 778. 
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2. KÜLTÜR VE EDEBİYÂT 

XIX. yy. Osmanlı İmparatorluğu için, derin ve çalkantılı bir dönem olduğu 

kadar yeniliklerin ve ileriye dönük farklı hamlelerin yapılmaya çalışıldığı istisnâî bir 

zamandır. Bir devrin kültürel manzarası daha çok edebiyât ve sanatın insicâmı ve 

inkisârıyla anlaşılır. Kültür kelimesinin içeriği; yerleşik hayata geçen ve tarıma 

dayalı ekonomisiyle birlikte kendi anlam derinliğini kazanmaya çabalayan insanın 

bütün realitesiyle beraber genişlemektedir. Lâkin bizim araştırma konumuz edebî 

sahayı farklı açıdan bir algılama gayreti olduğu için, devri, fermânlar ile değil; 

şâirler, nâsirler, hattatlar, neyzenler v.s. ile anlamaya çalışacağız. 

Devrin kültür sahasına giren edebî manzarayı daha iyi anlayabilmek için 

belli sınıflamalara uymak mecburiyetindeyiz. “Türk târihi, yalnız edebiyâtın değil; 

bütün içtimâî müesseselerin tetkiki hususunda başlıca üç büyük devreye ayrılır ki, 

biz de edebiyâtımızı buna göre taksim ettik. 

1. İslâmiyet’ten evvel Türk Edebiyâtı, 

2. İslâm Medeniyeti tesiri altında Türk Edebiyâtı, 

3. Avrupa Medeniyeti tesiri altında Türk Edebiyâtı.”27 

Avrupa medeniyeti tesiri altında gelişen bir Türk Edebiyâtı’nın varlığı, aynı 

zamanda sosyal ve kültürel sahada tavandan tabana yayılan bir değişimin olduğu 

gerçeğini yansıtmaktadır. “XIX. yy.da İstanbul’da ve büyük liman şehirlerinde yeni 

bir hayat başladı. Bu hayat tarzı, sadece kârgir konaklar, Avrupa mobilyası ve 

alafranga sofra âdâbı olarak özetlenemez. Kadınlar eğitim görüyordu. Gazete ve 

dergi okunuyordu. Asıl önemlisi roman okunuyordu. Kaç göç büyük ölçüde devam 

etmekle beraber, yüksek sınıfın kadını toplum hayatına giriyordu. Gezinti yerlerinde 

                                                
27 M. Fuat KÖPRÜLÜ, Türk Edebiyâtı Tarihi, Akçağ Yayınları, Ankara, 2003, s. 30. 
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kadın-erkek flörtü başlamıştı. Bazı tekkelere kadınlar da devam ediyordu. Eczâhane 

ve doktorun yanında eski gelenekler de sürüyordu. İstanbul halkı Beyoğlu’ndaki 

hekimden üfürükçüye, oradan eczâhaneye taşınır olmuştu.”28 

Bir bütün olarak sosyalitenin, geleneklerin ve kutsalların sallanmaya 

başladığı bu uzun asır aslında genel itibariyle Asya Türkleri için de zor ve acı 

geçmekte, imparatorluk hayat hakkını onaylattırabilmek adına Avrupa Medeniyeti’ne 

intibâk mecburiyetini yaşamaktaydı.29 Devrin edebî manzarasına bakıldığında sac 

ayakları, Şinâsi- Ziyâ Paşa- Nâmık Kemâl Mektebi; XIX. yy.ın ilk çeyreğinden sonra 

halkla payitaht arasında başlayacak olan politik sergüzeştin mimarı gazetecilik; 

Recâi-zâde Mahmud Ekrem-Abdülhak Hâmid Tarhan-Sâmi Paşa-zâde Sezâî ile 

devam eden ve artık Romantiklerin ruhunu ve Avrupa medeniyetinin eşkâlini 

belletenler olarak sıralanabilir. 

Edebiyât sahasında kısır da olsa eski tarz edebiyâta devam kurgusu 

oluşturulmak istenmişse de, çok evvel başlamış olan Mahallîleşme cereyânının farklı 

bir uzantısı diyebileceğimiz sadeleştirme mantığı ağırlık noktası olacaktır. Zaten “ 

dönemin revaçta olan nazım şekilleri; terkîb-i bend, tercî‘-i bend ile şarkı ve târih 

kıtalarıdır.”30 

Gazetecilikte XIX. yy. edebiyâtının kavgasını ve hedefini anlayabilmek için 

öncelikle imparatorluğun hayatını etkileyen, devlet tarafından resmî bir organ olarak 

çıkarılan Takvîm-i Vekâyi‘ (1831); özel bir teşebbüs diyebileceğimiz Cerîde-i 

Havâdis (1840) ve nihayet Tanzîmât üdebâsının fikrî hikâyesini karalayacağı 

Tercümân-ı Ahvâl (1860) göz önünde bulundurulmalıdır.  

                                                
28 İlber ORTAYLI, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, Alkım Yayınevi, İstanbul, 2006, 242. 
29 Nihat Sami BANARLI, Resimli Türk Edebiyâtı Tarihi, C. II, s. 804-805. 
30 Mine MENGİ, Eski Türk Edebiyâtı Tarihi, Akçağ Yayınları, Ankara, 2003, s. 232. 
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İlk gazete Takvîm-i Vekâyi‘, resmî bir gazete olup, devletin siyâsî ve idarî 

icraatını tebaaya ve diğer takipçilerine tanıtmak, kendisi hakkında çıkabilecek 

maksatlı maksatsız dedikoduların önüne geçmek, isminden de anlaşılacağı üzere 

vak‘aların bir kronoloji altında sıralanması maksadıyla çıkarılmıştır. William 

Churchill tarafından çıkarılan Cerîde-i Havâdis, resmî gazetenin haber verme tarzına 

eleştiri mahiyetindeki ilk reaksiyondur denilebilir. “Fakat Türkiye’de doğrudan 

doğruya Türk aydınları tarafından çıkarılan ve bir gazete karakterini daha kuvvetli 

taşıyan ilk husûsî gazete 1860’da Âgâh Efendi tarafından tesis olunan, Tercümân-ı 

Ahvâl gazetesidir.”31 

“Bu itibâr-ı hakîkate mebnî, giderek umûm halkın kolaylıkla anlayabileceği 

mertebede bir gazete çıkarma heveskârı olan ve yazılarında cârî olan ve mahallede 

sürgit devam eden lisanı kullanan”32 Şinâsî henüz gazetedeki ilk makalesinde 

Tanzîmât dönemindeki ilk edebî mektebin mâcerâsını başlatmış oluyordu. 

Daha sonraki dönemde “Şinâsî, Ziyâ Paşa ve Nâmık Kemâl, Halk 

Edebiyâtı’nı, yıkmak istedikleri Dîvân Edebiyâtı’na karşı bir silah olarak”33 

kullanacaklar ve böylece ilk Türk gazeteleri, sosyal hayatın bir yansıması olmaktan 

çok, yeni bir sosyalite inşâ etmek isteyen birkaç mütefekkirin fikrî bataryası olarak 

Türk diline ve edebiyâtına hizmet edeceklerdir.34 

“XVIII. asırda ekseriyetle ilginç bir redif bulup ona dayalı, nükteli, hafif 

şiirler kurmak modayken, XIX. asırda sosyal konuların merkezine oturtulabilecek ve 

                                                
31 Nihat Sami BANARLI, Resimli Türk Edebiyâtı Tarihi, C. II, s. 825. 
32 Ahmet Hamdi TANPINAR, On dokuzuncu Asır Türk  Edebiyâtı Tarihi, Çağlayan Kitabevi, 
İstanbul, 2003, s. 207. 
33 Komisyon, Tanzîmât (100. Yıl Anısına), C. II, s. 599. 
34 Nihat Sami BANARLI, a.g.e., s. 827. 
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her şiire biraz ciddiyet, çokça da eleştiri ekleyecek ‘zamânede’, ‘vatan’, ‘asra’ gibi 

redifler yaygınlaşarak şiiri sosyolojik bir aparata çevirirler.”35 

Genel itibariyle eski edebiyâtı inşâ eden saltanat geleneğinin yerine, halkın 

anlayabildikleri şeyi söyleyecek, günaşırı ortaya çıkan yeni söylemleri ona ulaştırıp 

açıklayabilecek, sosyal hayatla paralel giden yeni ve inkılâpçı bir edebiyâtı 

simgeleyen ilk mektep, geniş bir ‘orta kültür’ sınıfı ve onları yeni renklerle 

buluşturan yalnız bir münevver sınıfı meydana getirmiştir. 

Din ve saltanatın ıslahı için teyakkuza geçen bu edebî devinim, henüz 

kurtarılabilir görülen imparatorluğun bir aynası olmuş,36 lâkin bazı noktalarda kendi 

nesline karşı vaziyet almış hükûmetle37 sürtüşmeler de yaşamıştır.  

‘Acep midir medeniyet resulü dense sana’ diyerek Mustafa Reşit Paşa’yı 

devrin peygamberi ilan eden Şinâsî, millet-i hâkime, devlet-i meşrûta kavramlarını 

halkın önüne serecek; Mustafa Reşit Paşa’nın aracılığıyla saraya alınan Ziyâ Paşa, 

evvel beğendiği Dîvân Edebiyâtı’nı Avrupaî bir istikamete yönlendirmek isteyecek, 

meşhûr terkib-i bend ve tercî‘-i bendleriyle XVII. yy.daki Hikemiyât akımının bir 

devamı olacak; son olarak hürriyet, istiklâl ve milliyet kelimelerini edebiyâtımıza 

kazandıran vatan şâiri, idealist söylemiyle Nâmık Kemâl mektebin sınırlarını 

belirleyecektir.38 

“Türkler imparatorluğun kurtuluşunu ‘imansızların’ derslerinde arıyordu” 

diyen Victor Bérard, Mithat Paşa’nın 1868’de şahsen kurduğu Yeni Osmanlılar 

cemiyetinin 1839’da ilan edilen Tanzîmât ilkelerinin devamını arzulayışlarını 

simgeleyen bu hareketin yüzyıl içerisindeki doğrusunu çiziyordu. 1876 Sırp ve 

                                                
35 M. Kayahan ÖZGÜL, Dîvân Yolu’ndan Pera’ya Selâmetle-Modern Türk Şiirine Doğru-, Hece 
Yayınları, Ankara, 2006, s. 191. 
36 Komisyon, Tanzîmât (100. Yıl Anısına), C. II, s. 601. 
37 Ahmet Hamdi TANPINAR, On dokuzuncu Asır Türk  Edebiyâtı Tarihi, s. 225. 
38 Nihat Sami BANARLI, Resimli Türk Edebiyâtı Tarihi, C. II, s. 862-886. 
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Bulgar isyanları sonrasında Sultân Abdülaziz’in tahttan indirilişini, V. Murad’ın 

hükümdarlığa çıkışını ve Sultân II. Abdülhamid’in hal‘ini hazırlayacak Yeni 

Osmanlılar hareketi, târih içerisinde ‘Jön Türkler’ ve ‘İttihat ve Terakkî’ isimleriyle 

anılacaktır. Temelde imparatorluk rejiminin kaldırılmasını değil; devamını arzulayan 

bu hareket gittikçe biçim değiştirecek39; ilham aldıkları Carbonari Cemiyeti’nin 

bildirisiyle ve dört kişinin ön ayak olmasıyla kurgulanan cemiyet XIX. yy. sonrası 

yeni bir sosyalitenin inşâsını hedefleyecektir. 

Garip olan şu ki isyanlarını dahi Batı’nın tesiri ve öğretisiyle oluşturan 

Tanzîmat asrı; Sultân Abdülmecid’in Şinâsî’yi yedi yüz elli frank tahsisatla Paris’e 

göndermesiyle Rénan, Lamartiné gibi Osmanlı ümmetçiliğini anlamsız bulan 

zihniyetlerle buluşarak kendi yolunu Batı’ya doğru yöneltiyordu.40 

XIX. yy. siyâsî ve politik dengenin garip iniş çıkışlarıyla paralel edebî bir 

anlayış geliştirmiş, eski parlaklığını yitirmekle beraber özellikle yüzyılın ilk 

yarısında yetenekli dîvân şâirleri yetiştirmeye devam etmiştir. Enderûnlu Vâsıf, 

Keçeci-zâde İzzet Mollâ, Yenişehirli Avnî, Şeyhülislam Arif Hikmet Bey, Leylâ ve 

Şeref Hanımlar gibi şahsiyetler eski geleneği sürdürmüşlerdir. Bu dönemde şâirlerin 

bolca tasavvufî ıstılah kullandığı göze çarpar.41 

“Âşık tarzı söyleyişle şehirlerde gelişen halk dilinin ve dîvân tarzı 

söyleyişin birleşmesinden doğan”42 mahallîleşme cereyânı, Dîvân ve Halk 

Edebiyâtı’nı ve hatta nesirde Âkif Paşa ve Es‘ad Efendi’yle yazının bütün şubelerini 

bir araya getiriyor, saz şâirlerinin bu asırda teşkilatlanışı ve halk şiirinde şehirleşme 

                                                
39 Jean-Paul GARNIER, Osmanlı İmparatorluğu’nun sonu -II. Abdülhamit’ten Mustafa Kemal’e-, 
Çev. Zeki ÇELİKKOL, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2007, s. 79-80. 
40 E. J. Wilkinson GIBB, Osmanlı Şiir Tarihi, Ter. Ali ÇAVUŞOĞLU, Akçağ Yayınları, Ankara, 
1999, C. III-V, s. 525-526. 
41 Mine MENGİ, Eski Türk Edebiyâtı Tarihi, s. 231-241. 
42 Nihat Sami BANARLI, Resimli Türk Edebiyâtı Tarihi, C. II, s. 830. 
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gibi müsennâ bir reaksiyonu doğurtuyordu. Yani dönemin şöhretli halk şâirleri olarak 

sıralayabileceğimiz; Bayburtlu Zihni, Erzurumlu Emrah, Aşık Dertli, Dadaloğlu gibi 

sanatçı simalar farklı bir kültürün ve sosyalitenin ürünü diyebileceğimiz dîvân 

şâirleriyle yollarını birleştiriyorlardı. Bu yavaş yavaş hecenin şiire, serbestinin nesre 

hâkim olacağı bir çağın mühim gerçeğidir.43 

“Şinâsî ile dile gelen ‘hak, adalet, medeniyet, millet, hükûmet, reîs-i 

cumhur’ gibi sosyal içerikli meşrûtiyetle ilgili kavramlar Ziyâ Paşa’da, ‘müsâvât, 

hürriyet, cumhûriyet’ gibi değerlerle zenginlik kazanır; Nâmık Kemâl’de ‘hak, 

adalet, hürriyet ve vatan temaları asıl amaç olur.”44 

Devrin karakteristik özellikleri göz önünde bulundurulduğunda, 

‘Osmanlıcılık’ ülküsünü yaşatma gayretinde olan ilk nesil, ikinci mekteple beraber 

(Recai-zâde Mahmud Ekrem, Abdülhak Hâmid Tarhan, Sezâî), soyut ve daha batılı, 

hatır-şinâs lâkin daha az idealist bir çizgiyi çekerken; Ahmed Vefik Paşa, Şemsettin 

Sâmi, Süleyman Paşa gibi şahsiyetler Türkçülük manifestosunu yazmaya 

koyulmuşlardı.  

Çünkü ‘halk için sanat’ anlayışıyla yola çıkan Şinâsî, Ziyâ Paşa ve Nâmık 

Kemâl üçlüsü, bir bakıma idealist bir edebiyâtın merkezinde, politik bir lügat 

kullanarak edebiyle siyâset yapmanın peşine düşmüşlerdi. Oysa Recâi-zâde Mahmud 

Ekrem, Abdülhak Hâmid Tarhan, Sezâî mektebinin siyâsî ve sosyal ideolojilerden 

mümkün mertebe uzak kalarak icrâ ettikleri edebî duruş ‘sanat için sanat’ anlayışının 

bir izdüşümüdür. 

Mâmâfih Avrupa’ya daha yakın, fakat halka daha mesafeli bir anlayış 

hüküm sürmekte, ‘idealleri uğruna fedakârlık yapan ve zorluklara katlanan artık 
                                                
43 Nihat Sami BANARLI, Resimli Türk Edebiyâtı Tarihi, C. II, s. 851-856. 
44 Hüseyin TUNCER, Arayışlar Devri Türk Edebiyâtı I -Tanzîmât Edebiyâtı-, Akademi Kitabevi, 
İzmir, 1994, s. 21. 
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muharrir değil muharririn eserindeki kahramanlardır’ ki bu edebî temâyülün 

yenilendiğinin işaretidir.45 Böylece ilk ve ikinci mektep arasında bariz bir çizgi 

oluşuyor ve bu iki damar arasında farklı isimler ve cereyânlar kendi yerlerini almak 

için çabalıyorlardı. Örneğin; ilmin, fennin ve edebiyâtın neredeyse her sahasında 

yazan ve yazılarını halkın düzeyine indirgeyen, halktan biri kostümündeki ünlü 

ansiklopedist Ahmed Midhat Efendi46; eski ve yeni arasında gidip gelen, bol 

elektrikli havayı teneffüs edip ılımlı ve genel geçer bir yazı, klasiğe ait fakat biraz da 

yenice bir şiir geleneği oluşturmak isteyen Muallim Nâcî47 gibi şahsiyetler devir 

içinde birer numune olarak yer alacaklardır. 

XIX. yy.ın edebî durumunun genel manzarasına bakıldığında dîvân 

şiirindeki parça güzelliğinin yerine bütünün önem kazandığı, aruzun yanı sıra eski bir 

Türk buluşu olan hecenin kullanılmaya devam edildiği ve Hâmid Tarhan’la aruz 

ölçüsüne yenilik getirilmeye çalışıldığı, göz için değil kulak için kâfiyenin önem 

kazandığı göze çarpmaktadır.  

İlmî mevzuları dile getirmek için kullanılan nesrin bu devirle beraber sanat 

ve edebiyât alanında rahatlıkla kullanılabileceği savunulmuş, sanatçının insanı ve 

toplumu olduğu gibi resmetmesi salık verilmiştir. Tiyatro ve roman gibi iki yeni türle 

tanışan edebiyâtımız, bu yeni türleri toplumun eğitilmesi için bir araç yahut 

eğlendirirken öğreten bir ders sunumu gibi görerek, politik sahneden cemiyetin 

içerisine su gibi akan bir çok kavram ve hadisenin kalp çarpıntılarının, ana hatlarının 

ve inceliklerinin öğretildiği bir arazi olmuştur.48 

                                                
45 Geniş bilgi için bkz. Nihat Sami BANARLI, Resimli Türk Edebiyâtı Tarihi, C. II, s. 915-952. 
46 Burak ONARAN, “Ahmet Midhat Efendi” maddesi, Modern Türkiye’de Siyasî Düşünce Serisi 
‘Cumhuriyet’e Devreden Düşünce Mirası’ -Tanzîmât ve Meşrutiyetin Birikimi-, C. I, s. 170-179. 
47 Nihat Sami BANARLI, a.g.e., s. 982-989. 
48 Hüseyin TUNCER, Arayışlar Devri Türk Edebiyâtı I -Tanzîmât Edebiyâtı-, s. 22-26. 
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Yüzyılın kültürel sahasına bakıldığında diğer birçok alandaki sanatsal 

faaliyetler devam etmesine rağmen; devrin mantalitesi koyu bir Şark ve bilinçsiz bir 

Garp algılayışı içerisinde kendisini usul usul imhâ etmekteydi. “Tanzîmâtçıların 

büyük bir hatası Doğu medeniyetiyle Batı medeniyetinin terkibinden bir irfan 

karışımı yapmak istemeleriydi. Sistemleri büsbütün ayrı prensiplere dayanan 

birbirine zıt iki medeniyetin uzlaştırılamayacağını düşünememişlerdi. Hâlâ siyâsî 

bünyemizde mevcut ikilikler hep bu yanlış hareketin neticeleridir: İki türlü 

mahkeme, iki türlü öğretim yeri, iki türlü vergi, iki türlü bütçe, iki türlü kanun”49 

diyen Ziyâ Gökalp, Tanzîmât mantığının çift kutuplu anlayışını, dolayısıyla devrin 

kültürünü yaratan zihniyeti ifşâ etmiş oluyordu. 

Tanzîmât edebiyâtının ve algılamasının XIX. yy. başlarından beri 

hazırlandığı  göz önünde bulundurulduğunda, sosyal hadiselerle sıkı bir ilgisi olan 

edebî değişimlerin50 rotası incelendiğinde zikzaklar çizen bir ekonomi, çabuk çözüm 

isteyen beklentileri tetiklemiştir. Bu sebeple harekete geçen kurtulma beklentisi, 

imparatorluğun yürütme makâmlarını kullanarak kendi topraklarına ait olmayan 

fikri; edebî ve politik cambazlıklarla kamuya sunarak, önce elindekini kurtarmaya 

çabalamış, sonra elinde kalanı savunmak reaksiyonunu göstermiş, nihayetinde derin 

bir kabullenişle sükûta râm olmuştur.  

XIX. yy.ın kaotik ve renkli, siyâsî ve edebî portresi içerisinde elbetteki 

Mevlevîlik’in mühim bir yeri vardır. Tasavvufî edebiyâta dâir remiz ve klişe 

ifadelerin bu yüzyılda neredeyse her şâirin lisânında yer alması göz önünde 

bulundurulması gereken bir noktadır. Mevlevîlik özellikle Yeniçeri Ocağı’nın 

                                                
49 Kazım YETİŞ, Dönemler ve Problemler Aynasında Türk Edebiyâtı, Kitabevi Yayınları, İstanbul, 
2007, s. 25. 
50 Ahmet KABAKLI, Dîvân Edebiyâtı, Türk Edebiyâtı Vakfı Yayınları, İstanbul, 2007, s. 306-307. 
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kaldırılması sonrası siyâsî arenada daha mühim ve devlet için dengeleyici bir rol 

oynamıştır.  

Edebî sahadan bakıldığında ise XVIII. yy. şâirleri arasında özel bir yeri 

olan Şeyh Gâlib aynı zamanda bir Mevlevî dedesidir. Onun dev bir sözel ve kültürel 

mirası takip ettiği muhakkaktır. Elbetteki bu miras Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’den 

bu yana genişleyen; yeni remiz ve taze nefeslerle kendi derinliğini kazanan bir 

cereyândır ve tabiatıyla XIX. yy.da da hareketini devam ettirmiştir. Fakat gittikçe 

çizgilerin birbirine yaklaştığı bu zaman diliminde sırf Mevlevî bir yazar bulmak 

mümkün olsa da bu şahısların önce şâir sonra Mevlevî olduğu gerçeği gözden 

kaçırılmamalıdır.  

Mevlevî bir şâir kamışını mürekkebine batırdığı anda kendisini heybetli bir 

mirasın ortasında bulmaktadır. Bir tarafta tennûrenin insan zihnindeki çağrışımları, 

mûsikî enstrümanlarının başka başka âlemlere götüren tınılarının insana kattığı 

zenginlik; bir tarafta da dev bir yazın geleneğinin akisleri durmaktadır. Doğal olarak 

XIX. yy.da yaşayan herhangi bir şâir de bu unsurlardan etkilenebilmektedir. 

Nihâyetinde XIX. yy. şâirlerin kemiyeti açısından bereketli fakat keyfiyetinin 

tartışılabileceği bir zaman dilimidir. 
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1. HZ. MEVLÂNÂ 

1. 1. İsmi, Lakabı ve Unvanları 

“Birinin yakını, dostu, arkadaşı ve yardımcısı olmak, onun idaresini elinde 

bulundurmak anlamındaki velâyet (vilâyet) kökünden mastar ismi ve sıfat olan 

Mevlâ kelimesi ‘birine sevgiyle bağlanan, dost, arkadaş, yardımcı, sahip ve mâlik”51 

gibi anlamları içermekle beraber Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’ye nisbet edildiğinde 

‘yardımcımız, efendimiz’ anlamlarını ifade eder. 

Mevlevîlik’in kendisinden ilhamla oluşturulduğu şahsiyetin ismi, 

tezkirelerdeki ortak ifadeyle Muhammed, lakabı Celâleddîn’dir.52 “Mevlânâ, 

Mesnevî’nin girişinde adını Muhammed b. Muhammed b. Hüseyin el-Belhî diye 

kaydetmiştir. Lakabı Celâleddîn’dir. ‘Efendimiz’ anlamındaki ‘Mevlânâ’ onu 

yüceltmek için söylenmiştir. ‘Sultân’ mânâsına gelen Farsça ‘Hudâvendigâr’ unvanı 

da kendisine babası tarafından verilmiştir. Ayrıca doğduğu şehre nisbetle ‘Belhî’ 

olarak anıldığı gibi, hayatını geçirdiği Anadolu’ya nisbetle ‘Rûmî, Mevlânâ-i Rûm, 

Mevlânâ-i Rûmî’ ve müderrisliği sebebiyle ‘Mollâ Hünkâr, Mollâ-yı Rûm’ gibi 

unvanlarla da zikredilmektedir.”53 

Neredeyse hiçbir öğreti, felsefe ve inanç biçimi üstâdının, pîrinin hayat 

hikâyesiyle paralel gitmemiştir. Ortalama aklın ve kanaatin üzerinde fikir yahut 

kutsal/değer üreten önemli şahsiyetler eğer samîmîlerse; onları ilgilendiren şey çok 

fazla kabul görmek, tek otorite olmak ve kulüpleşmek değildir.  

Şu var ki fikrin sahibi, târih ve hayat sahnesinden ayrılır ayrılmaz, 

arkasında bıraktığı kalabalık ya da akrabaları onun boşluğunu doldurmak ve 

                                                
51 Bekir TOPALOĞLU, “Mevlâ” maddesi, DİA, C. XXIX, s. 440. 
52 B. Fürüzanfer, Mevlânâ Celâleddîn, Çev. Feridun Nafiz UZLUK, MEB Yayınları, İstanbul, 2004, s. 
60. 
53 Reşat ÖNGÖREN, “Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî” maddesi, DİA, C. XXIX, s. 441. 
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fikirlerini ölümsüzleştirmek adına, ya şahsın varsa eserlerini kayıt altına almak ya da 

anlama biçimini kurallar etrafında somutlaştırmak isterler. Bir fikir ekolü, bir tarîkat, 

bir felsefe okulu, yani bir anlayış biçimi kendi asrı ve gerçekliğiyle girift bağlar 

oluşturur. Bu sebeple bir devrin içinde kök salmaya başlamış ve mâcerâsını 

yüzyıllarca sürdürmüş bir hareketi anlamak için o şeye birkaç açıdan bakmak 

zorundayız.  

Kurucu ve karizmatik kişi kimdir ve ne yapmak istemiştir? Devrin politik 

pozisyonu, tarîkat için ne ifade eder? Öğretinin ilk muhatabı olanlar, ekonomik ve 

kültürel olarak hangi seviyededir ve fikrî bir çaba için yeterli olgunluğa ulaşmış 

mıdır? Eski inanış biçimleri, yenilerini nasıl şekillendirmiştir gibi sualler 

cevaplanmadıkça, herhangi bir akımı, tarîkatı yahut ekolü anlamak pek zor olacaktır. 

Buradan hareketle biz de çalışmamızda bu suallere elimizden geldiğince cevap 

vermeye gayret ettik. 

 

1. 2. Ailesi, Doğum Yeri ve Tarihi 

Mevlânâ’nın doğum yeri Belh şehri olup, doğum târihi 6 Rebiulevvel 

604/30 Eylül 1207’dir. Mensup olduğu aile birkaç nesildir Belh’te mukîm olmakla 

beraber54 o, kendi “zâtını daima Horasan halkından saymakta”55, kaynaklar onun 

nesebini Hz. Ebû Bekir’e56 bazen de Menâkıbu’l-Ârifîn’de kaydedildiği üzere Hz. 

Ali’ye dayandırmaktadır.57 

                                                
54 R. A. NICHOLSON, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî , Çev. Ayten LERMİOĞLU, Tercüman-1001 
Temel Eser, İstanbul, 1973, s. 15.  
55 B. Fürüzanfer, Mevlânâ Celâleddîn, s. 69. 
56 Reşat ÖNGÖREN, “Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî” maddesi, DİA, C. XXIX, s. 441; B. Fürüzanfer, 
Mevlânâ Celâleddîn, s. 71; R. A. NICHOLSON, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, s. 15.  
57 Reşat ÖNGÖREN, a.g.m., s. 441. 
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Mevlânâ’nın babası ‘sultânü’l-‘ulemâ’ olarak vasıflandırılan, döneminin 

ilim ve irfan sahiplerinden Bahâeddîn Veled olup, kendisinin aynı zamanda 

Kübreviyye tarîkatının kurucusu Necmeddîn-i Kübrâ’nın mürîdi olduğu 

kaydedilmektedir.58 Harzemşah ülkesinde, bir çok memlekette olduğu gibi XVII. yy. 

Osmanlısındaki Kadı-zâdeliler-Sivâsîler59 arasındaki kavgayı andıran tartışmalar 

vâkidir. Sûfiyye ile Felsefeciler arasındaki fikir ayrılığı olarak özetleyebileceğimiz 

Fahreddin Râzî ile Bahâeddîn Veled muhalefeti, aklın birincil kaynak olmaklığı, yani 

aklın delâletine dayanma veya akla kıymet vermeme mevzuu üzerindedir.  

Bu fikrî münakaşada siyâsî güç olan devrin sultânı Alaaddin Harzemşah’ı 

kendi fikrî karizmasında eriten Râzî’yi ve aslında onun söylemini taşıyan bütün 

felsefecileri va‘azlarında ağır biçimde eleştiren Bahâeddîn Veled60; bu kavgadan 

beslenen fitneci gruplar tarafından incitiliyordu.61 Bunun üzerine, Menâkıbu’l-

Ârifîn’de belirtildiği üzere Harzemşah Alaaddin Muhammed, Bahâeddîn’in ülkeyi 

terk etmesini istemiş, o da ailesiyle birlikte Belh’ten ayrılmak zorunda kalmıştır.62  

 

1. 3. Anadolu’da Biten Yolculuk 

M. 1212 yılında Belh şehrini terk etmek zorunda kalan âilesiyle birlikte 

yola çıkan Mevlânâ, uzun süren yolculuklar sonunda babasının Sultân Alaaddin 

Keykubat tarafından Anadolu’ya davet edilmesi üzerine bir gün Konya’ya 

gidecektir.63 Fakat Konya’ya giden uzun ve meşakkatli yol üzerinde bir çok 

                                                
58 Reşat ÖNGÖREN, “Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî” maddesi, DİA, C. XXIX, s. 441. 
59 Necdet YILMAZ, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf, OSAV, İstanbul, 2001, s. 478. 
60 Reşat ÖNGÖREN, a.g.m., s. 441. 
61  B. Fürüzanfer, Mevlânâ Celâleddîn, s. 84. 
62 Ali Canip OLGUNLU, Ana Tanrıça’dan Mevlânâ’ya, Karakutu Yayınları, İstanbul, 2005, s. 446; 
Reşat ÖNGÖREN, a.g.m., s. 441. 
63 Reşat ÖNGÖREN, a.g.m., s. 442. 
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memleketten nefes alacak olan Mevlânâ, ilk durak olarak dönemin önemli 

merkezlerinden Nişabur şehrine uğramıştır.  

Bahâeddîn Veled’in mecbûrî seyahatinin ilk durağı olan Nişabur şehrinde 

devrin büyük üstâdı ve babasının yakın dostu olan Ferîdüddîn-i Attâr ile bir görüşme 

gerçekleşmiştir.64 Attâr, Mevlânâ için o dönemde şu sözleri sarf eder: “Bu senin 

oğlun çok zaman geçmeyecek âlemde yüreği yanıkların yüreğine ateşler 

salacaktır.”65 

“Nişabur’dan Bağdat’a gittiler, orada ‘Avârifü’l-Me‘ârif ismindeki mühim 

eserin müellifi olan Şihâbüddîn Sühreverdî onları karşıladı. Oradan da Kûfe yoluyla 

Mekke’ye gittiler. Buradan da Medine’ye uğradıktan sonra Şam’a ve nihâyet oradan 

da kalkıp Halep-Malatya yoluyla Erzincan’a geldiler. Buraya gelinceye kadar tam 

yedi sene gezmişlerdi.”66 

Yedi sene veya biraz daha fazla sürdüğü rivâyet edilen seyahatlerinin 

Lârende’den önceki durağı olan Erzincan o dönemde Mengücek pâdişahlarının 

başkenti konumundaydı. Bilginleri maddî ve ma‘nevî açıdan destekleyen 

Mengücekliler yeni konuklarını hiç yüksünmeden ağırlamıştır.67  

“Malatya’dan Lârende’ye geçtikleri zaman Mevlânâ on sekiz yaşındaydı. 

Mevlânâ burada ilk karısı olan ve Lala Şerafeddîn Semerkandî ismindeki bir âlimin 

kızı Gevher Hatun’la evlenmişti. Bir taraftan da babası Mevlânâ’nın tahsili ve 

terbiyesi husûsunda büyük bir ihtimâm ve gayretle çalışıyordu.”68 Lârende’de kendi 

adına yaptırılan medresede yaklaşık yedi-sekiz yıl ders okutan Bahâeddîn Veled, 

Sultan Alâeddîn Keykubat’ın ısrarlı daveti üzerine Konya’ya gitmiştir. Böylece 

                                                
64 B. Fürüzanfer, Mevlânâ Celâleddîn, s. 97. 
65 Reşat ÖNGÖREN, “Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî” maddesi, DİA, C. XXIX, s. 442. 
66 Âsaf Hâlet ÇELEBİ, Mevlânâ ve Mevlevîlik, s. 28. 
67 B. Fürüzanfer, a.g.e., s. 104. 
68 Âsaf Hâlet ÇELEBİ, a.g.e., s. 28-29. 
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yaklaşık on altı-on yedi sene süren ve Belh’ten başlayıp Konya’ya kadar devam 

eden, bu mecbûrî seyahatin Lârende durağında, Mevlânâ’nın annesi Mümine Hâtun 

ve ağabeyi Alâeddîn Hakk’a yürümüşlerdir. M. 1212 senesinde Belh’ten yola çıkan 

ve ailenin tek yâdigârı Mevlânâ’yı yanında taşıyan Bahâeddîn Veled farklı rivâyetler 

olmakla birlikte M. 1229 senesi civârında Konya’ya gelmiştir.  

 

1. 4. Eğitimi ve Yetişmesi 

Mevlânâ’nın gençlik çağında Şeyh Attâr’ın hizmetinde bulunarak onun 

sırlarına mahrem olduğu ve hatta Mevlânâ’dan elli yedi yıl önce ölmesine rağmen 

Senâî’nin (ö. 545/1750) tedrisâtından geçtiği69 iddia edilse bile, onun gerçek eğitimi 

babası Bahâeddîn Veled’in (ö. 628/1231) dizi dibinde başlamış; böylece şerîatın 

zâhirî sınırlarına riâyetinin temeli atılmıştır. Babasının ölümünden sonra, onun 

talebesi olan Burhâneddîn-i Tirmîzî ile eğitimine devam etmiştir.70 

“Fetvâ, zikir işine kuvvet verdi, şerîat bayrağını yükseltti. Burhâneddîn 

Muhakkık-ı Tirmîzî ile buluşuncaya kadar tam bir yıl tarîkattan uzak şerîatın müftüsü 

oldu.”71 Mevlânâ’nın bu yeni hocasına dokuz yıl süren hizmeti sonrasında, baştan 

ayağa nura gark olduğu, iç ve dış hallerinin feyizleri neticesinde benliğin 

hücresinden kurtularak seyr ü sülûkunda hayli aşama kaydettiği ifade edilmiştir.72  

Mevlânâ’nın ilmî dolgunluğunu ve yeteneğini inşâ eden şey yalnızca babası 

ve onun talebeleri değil; yaptığı ilim yolculuklarıdır. Babasının ölümünden iki sene 

sonra kendisinin ilk yolculuğu ifade edilen Halep’e zâhirî ilimlerdeki bilgisini 

                                                
69 B. Fürüzanfer, Mevlânâ Celâleddîn, s. 99. 
70 Ethem CEBECİOĞLU, “ Psiko-târih Açısından Farklı Ruhî Tekâmül Mertebelerinin Mevlânâ’nın 
Anlaşılmasındaki Rolü-Metodolojik Bir Yaklaşım-”, Tasavvuf Dergisi (Mevlânâ Özel Sayısı), Ocak-
Haziran 2005, Yıl: 6, Sayı: 14, s. 32. 
71 B. Fürüzanfer, a.g.e., s. 133. 
72 Reşat ÖNGÖREN, “Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî” maddesi, DİA, C. XXIX, s. 442. 
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genişletmek için gitmiş, Halep’teki Hallâviyye Medresesi’nde bulunmuş ve burada 

Adîm oğlu Kemâleddîn ismiyle maruf zâttan Hanefî fıkhına ait ilmi edinmiştir.73 

Mevlânâ bu yolculuğun ardından Moğol tehlikesi sebebiyle birçok âlimin 

uğrak yeri olan Şam’a gidecek74 ve burada Arap Dili ve Edebiyâtı, Lûgat, Fıkıh, 

Tefsir ve Hadis gibi ilimler başta olmak üzere aklî ve naklî ilimlerden icâzetini 

alacak; daha mühimi Şam’da Muhyiddîn-i İbn Arabî, Sa‘düddîn-i Hâmmûye, 

Osmân-ı Rûmî, Evhadüddîn-i Kirmânî ve Sadreddîn-i Konevî ile sohbet fırsatı 

bulacaktır.75 

“Mevlânâ Halep’te ve Şam’da yedi yıldan fazla olmayan bir müddet 

eğleştikten sonra hanedanın oturduğu yer olan Konya’ya gelmiş”76 ve Seyyid 

Burhâneddîn’in gözetiminde üç erbaîn çıkararak kemâl yolunda ilerleme 

kaydetmiştir. “Rivayete göre Seyyid Burhâneddîn, Mevlânâ’ya öğretecek bir şey 

kalmadığını kendisine bildirir ve Kayseri’ye gitmek istediğini söyler. Buna itiraz 

eden Mevlânâ’ya Seyyid Burhâneddîn şu cevabı verir: ‘Buraya doğru gelen bir 

arslan var! İki arslan yan yana durmaz.’ Daha sonra görüleceği gibi Konya’ya gelen 

bu arslan Şems’tir.”77 

Burhâneddîn Muhakkık-ı Tirmîzî’nin vefatından sonra Mevlânâ 638-

642/1241-1244-45 seneleri arasında eski medrese usûlünce yaklaşık dört yüz kişiye 

ders vermiş ve şöhreti ilim âlemine yayılmıştı. Mevlânâ’nın medresenin kîl u 

kâlinden, yani bir meseleye kabul edilebilir/edilemez hükmünü yapıştıran fetvâ 

                                                
73 B. Fürüzanfer, Mevlânâ Celâleddîn, s. 139-148. 
74 Ethem CEBECİOĞLU, “ Psiko-târih Açısından Farklı Ruhî Tekâmül Mertebelerinin Mevlânâ’nın 
Anlaşılmasındaki Rolü-Metodolojik Bir Yaklaşım-”, Tasavvuf Dergisi (Mevlânâ Özel Sayısı), Ocak-
Haziran 2005, Yıl: 6, Sayı: 14, s. 33. 
75 Reşat ÖNGÖREN, “Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî” maddesi, DİA, C. XXIX, s. 442. 
76 B. Fürüzanfer, a.g.e., s. 152. 
77 Ali Canip OLGUNLU, Ana Tanrıça’dan Mevlânâ’ya, s. 448-449. 
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çemberinden, Zeyd ile Amr’ın bitmeyen hikâyelerinden ayıran ve Mevlânâ’yı aşkın 

zirvelerine götüren yolun en mühim kandillerinden biri de Şemseddîn’dir.78 

Mevlânâ, Seyyid Burhâneddîn’in vefatından beş yıl sonra 26 Cemâziyelâhir 

642/29 Kasım 1244 Cumartesi sabahı Konya’ya gelen Şems-i Tebrîzî ile, bu târihten 

bir müddet sonra o meşhûr hâdise* ile karşılaştığı ifade edilmiştir. “Şemseddîn, dış 

görünüşe önem vermeyen, törelere, geleneklere tekme vuran, bu yolun tek mızrak 

koşucularından idi. Onun maksadı tecrîd, tefrîd makâmı idi ki, halktan vazgeçerek 

Ulu Tanrı’ya yükselmek merhalesidir... Himmetin tamamı, kemâli, ihlâs inceliklerine 

riâyetten sonra halkın kabul etmediği fikirleri kabul etmek, onların beğendikleri 

fikirleri reddetmekti.”79  

Gün geçtikçe ilerleyecek olan bu dostluk genel itibariyle zâhir ve bâtının, 

lafız ile muhtevânın, et ile tırnağın buluşması olarak algılanmıştır. Zâhirî ilimlerde ve 

şerîatın keskin tarîkinde sür‘atle yol alan Mevlânâ, bu gönül eriyle karşılaşır 

karşılaşmaz zaten kendi derinliğinde var olan cezbeyi ve iman hürriyetini ifşâ 

etmiştir. Yani geleneğin, olabilirliği pek de zorlamayan durgun bakışını sinesinde 

eriterek, bulduğu bu en yakın dost ile şiirini, aşkla hem-hâl olarak kaleme alacaktır. 

“Namaz kılma, vaaz meclisi yerine; semâ‘a girdi, çarha, raksa başladı. 

Medresenin, bahis sahiplerinin dedikodusu yerine; neyin can yakıcı nağmesine, 

                                                
78 B. Fürüzanfer, Mevlânâ Celâleddîn, s. 157-160. 
* Eflâkî’nin Menâkıbu’l-Ârifîn adlı eserinde ifade ettiği veçhile Mevlânâ ders verdiği dört medreseden  
biri olan Pamukçular Medresesi’nden talebeleriyle birlikte ayrılıp katır üzerinde giderken Şems 
ansızın önüne çıkmış ve katırın gemini tutarak, “Ey dünya ve manâ vakitlerinin sarrâfı! Muhammed 
hazretleri mi büyüktü yoksa Bâyezîd-i Bistâmî mi?” diye sormuş; Mevlânâ, “Muhammed Mustafa 
bütün peygamberlerin ve velîlerin başıdır” diye cevap verince Şems, “Peki ama o ‘Seni tesbih ederim 
Allah’ım, biz seni layıkıyla bilemedik’ dediği halde; Bâyezîd, ‘Benim şanım ne yücedir, ben 
sultânların sultânıyım’ diyor” demiş. Bunun üzerine Mevlânâ “Bâyezîd’in susuzluğu az olduğu için 
bir yudum su ile kandı; idrak bardağı hemen doluverdi. Halbuki Hazret-i Muhammed’in susuzluğu 
arttıkça artıyordu. Onun göğsü Allah tarafından açılmıştı.(el-İnşirâh 94/1) Sürekli susuzluğunu dile 
getiriyor, her gün Allah’a daha çok yakın olmak istiyordu” diye cevap vermiş. Şems bu cevabı 
duyunca kendinden geçmiş…(Reşat ÖNGÖREN, “Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî” maddesi, DİA, C. 
XXIX, s. 442.) 
79 B. Fürüzanfer, a.g.e., s. 172. 
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rebâbın ruh okşayıcı sesine kulak verdi. İşin başlangıcında, güneş ışığındaki zerreler 

gibi raks ederken, önce, namaza, oruca şiddetle bağlıydı. Üç günde bir iftar eder, 

geceleri sabaha kadar namaz kılardı. Semâ‘dan ve rakstan habersizdi. Takvâda, 

ibâdette kemâl hasıl etmişti. İlâhî tecellîlerden berhurdâr oluyordu. Şems’in hakîkat 

güneşi onun canının maşrıkında parladığı zaman, onun aşkı Mevlânâ’nın kalbine 

tesir etti. Onu kendisi için kılavuz seçti. Onun işareti üzre semâ‘a başladı, semâ‘da 

önce zühd ve perhizden bulduğu halleri, tecellîleri şimdi semâ‘da buluyordu.”80 

 ‘Urûcuna süratle devam eden Mevlânâ’nın yoluna çıkan en hazîn engel ya 

da onun yükselişinin başka bir payandası diyebileceğimiz paradoksal durumun en 

önemli sebeplerinden biri de, Mevlânâ’nın hayran kitlesinin kıskançlıkları sonucu 

Şems’in hiç haber bırakmaksızın gözden kaybolmasıdır. Uzun arayışlardan sonra 

Şems’in Şam’da olduğu haberi kulağına çalınır çalınmaz Mevlânâ, oğlu Sultan 

Veled’i, mürîdlerinin günahlarının ve küstahlıklarının affedilmesi ricâsıyla Şems-i 

Tebrîzî’nin yanına göndermiştir.  

Sultan Veled babasının buyruğuyla dostlardan yirmi kişiyi alarak, o uçup 

giden güzelin* getirilmesi için yola çıkmış, soğuk ve zor şartlar altındaki yolculuk 

sonunda Şems’i Şam’dan alıp, Konya’ya geri getirmiştir.81  

‘O geliyor O’, ‘Aslanım geldi, altın tenlim, gümüş bedenlim geldi’ diyerek 

bu kıymetli can arkadaşının, gönül sırdaşının ric‘atını coşkuyla dile getiriyordu. 

Hatta Şems’in yeniden gitmesine engel olmak için üvey evladı olan Kimyâ Hatun ile 

Şems’i evlendirmiştir. Fakat haset dolu gönüller bu arkadaşlığı bir defa daha 

                                                
80 B. Fürüzanfer, Mevlânâ Celâleddîn, s. 194. 
81 B. Fürüzanfer, a.g.e., s. 207-208. 
* Bu, Mevlânâ’nın, Sultan Veled Şam’a gideceği zaman inşâd ettiği gazele işârettir: 

“Ey dostlar gidiniz de bizim yârimizi çekip getiriniz; 
Kaçmış olan o sevgiliyi bana getiriniz, 
Tatlı bahânelerle, vezinli şarkılarla o güzel yüzlü ayı evimize çekip getiriniz.” 
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kıskanmış ve Şems, Şam’dan dönüşünden yaklaşık bir sene sonra, garip kıskançlık 

hikâyelerinin sonrasında Şems’in, Mevlânâ’yı yeniden acılara gark ederek, bir çete 

tarafından katledildiği82 yahut onun kayıplara karıştığı ifade edilmiştir.83  

Her iki rivâyeti destekler tarzda kaynaklarda benzer ifâdeler bulunmakla 

beraber; fanatizmin ne kadar karanlık bir iştihâ ile hareket ettiği âşikâr olduğundan, 

kanaatimizce Şems-i Tebrîzî’nin katledilmiş olma ihtimali daha yüksektir.  

Bundan sonra artık âşıkla maşûk ayrı vadilere savrulmuştur. Lâkin bu 

Mevlevîlik’i kurgulayacak olan şiirlerinin ‘urûcunun en önemli tetikleyicisi, bu 

manevî cephânenin dünya sathındaki fitili olmuştur. 

İnsanın aslî vatanından maddî âleme iniş seyri ve ardından Hakk ile kendi 

arasındaki perdeleri kaldırarak yükseliş seyrine uzanan bu yolda yani tasavvufta 

kişinin gerçek doğumu, gönlünün güneşini doğurtmasıyla mümkün görülmüştür. 

Mevlânâ, sâlikin ikinci doğum süreci hakkında şöyle der: 

İnsanoğlu ikinci defa doğunca ayağını sebeplerin başı üzre kor. 

Onun dini artık illet-i ûlâ değildir. İllet-i cüz’ ile de bir şey 

kazanmaz. 

Güneş gibi ufuklarda  dolaşır. Nûr geliniyle sohbet eder. 

Belki gökleri de ufukları da geçip mekansız olan ruhlarla 

dolaşmadadır. 

Belki aklımız bile onun gölgesi olur, gölge gibi ayağına düşer.”84 

 

                                                
82 Ali Canip OLGUNLU, Ana Tanrıça’dan Mevlânâ’ya, s. 452-456; Bayram Ali ÇETİNKAYA, 
“Mevlânâ’nın Tebrîzli Güneşi Şems”, Somuncu Baba Dergisi, Aralık-2007, Sayı: 86, s. 62; 
http://www.irankulturevi.com/turkce/simalar/mevlana.htm. 
83 B. Fürüzanfer, Mevlânâ Celâleddîn, s. 216; Âsaf Hâlet Çelebi, Mevlânâ ve Mevlevîlik, s. 42. 
84 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Mesnevî-i Şerîf, Nahîfî Tercümesi, Haz. Amil ÇELEBİOĞLU, MEB, 
İstanbul, 2000, C. III, 3599-3603. Beyit, s. 668-669. 
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İllet-i ûlâya gözlerini diken hayret algısı tasavvufî neşve içerisinde hep aynı 

güzergâhı izlemez. Mevlânâ’nın yolu aşk ve muhabbet yoludur. Bununla birlikte 

tasavvufta kişinin manevî olgunlaşmasını sağlayacak teknik ve pratik kuralların ışığı 

altında tasavvufî neşve şu sınıflamalarda toplanabilir: Farz ve sünnetleri çokça îfâ 

eden Ahyâr tarîki; riyâzetle ahlâkı güzelleştirme çabasında olan Ebrâr tarîki ve aşkın 

harâretini, cezbesini kendine rehber edinen Şuttâr tarîkidir.85 

“Şems’in mevcûdiyetinden ümitsiz ve gönlü kırık uyarıcılık, irşâd, eğitim, 

terbiye binâsını yeni temeller üzerine koydu. Her ne kadar camilerde vaaz vermek, 

medresede öğretim yapmak gibi resmî vazifeleri terk etmişse de yine bütün gönül 

sıcaklığıyla eksik olanların, ‘nâkısların’ bütünlenmesine”86 bütün gücüyle çabalıyor 

ve artık kendini dinleyenleri gazelleri, şiirleriyle büyülüyor ve insanları Tevhîd’e 

çağırıyordu. Artık her tecrübesi lisânını harekete geçirecek ve kalem sahipleri onu 

takip etmekte zorlanacaktır.  

Gazeller ve rubâîlerden meydana gelen ve çok geniş bir hacme sahip 

Dîvân-ı Kebîr, Şems’in hatırasından ilhamla kaleme alınmış olmalıdır ki Dîvân-ı 

Şems, Dîvân-ı Şems-i Tebrizî isimleriyle de malumdur.87 Celâleddîn’in ruhânî 

hayatında, sonraki vak‘a (takriben 1252-1261) bir tekerrürdür. Bu da Şemseddîn’in 

kayboluşundan epey sonra, Mevlevî muhiblerini yetiştirme işini de kendisine 

bıraktığı, vekili (halife) olarak gördüğü Salâhaddîn Ferîdûn Zerkûbî’ye kendisini 

vakfetmesidir.88 

                                                
85 Ethem CEBECİOĞLU, “ Psiko-târih Açısından Farklı Ruhî Tekâmül Mertebelerinin Mevlânâ’nın 
Anlaşılmasındaki Rolü-Metodolojik Bir Yaklaşım-”, Tasavvuf Dergisi (Mevlânâ Özel Sayısı), Ocak-
Haziran 2005, Yıl: 6, Sayı: 14, s. 41.  
86 B. Fürüzanfer, Mevlânâ Celâleddîn, s. 248. 
87 Reşat ÖNGÖREN, “Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî” maddesi, DİA, C. XXIX, s. 446. 
88 R. A. NICHOLSON, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, s. 19.  
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Burhâneddîn Muhakkık’ın mürîdlerinden olan Konyalı Kuyumcu Şeyh 

Salâhaddîn, Mevlânâ’ya karşı saygıyla bağlılık gösteriyor, Şems’e kavuşmaktan 

ümidi kesik Mevlânâ bütün kalbiyle bu yeni dostuna bağlanıyor, onu şeyhliğe, 

halifeliğe, Allah askerlerinin kumandanlığına tâyîn ediyor, etrafındakilerin de bu 

tâyîne itaatlerini talep ediyordu. Fakat mürîdleri ve dostları aynen Şems de olduğu 

üzere Salâhaddîn’i rehberliğe uygun görmüyordu. Lâkin Mevlânâ, ümmîliğiyle, 

cahilliğiyle dalga geçilen bu adamı sahipleniyor, ondaki latîf duyguları sezen tek kişi 

olarak bütün dostlarından yüz çevirerek ona yüz tutuyor ve Dîvân-ı Kebîr’deki 

yetmiş kadar gazelinin makta‘ını Salâhaddîn adıyla nihâyete erdiriyordu.89 On yıl 

sürecek bu dostluğun ardından Mevlânâ yine bir gönül erini yitirecektir. Şeyh 

Salâhaddîn’in ölümü üzerine Hz. Mevlânâ kendisine hem-dem -dost ve sırdaş- 

olarak, kendisiyle on beş senelik bir muhabbet bağını oluşturacağı90, “İbn Ahî Türk 

diye de tanınan Urmiyeli Hüsâmeddîn Çelebî’yi”91 hilâfet makâmına tâyîn edecektir. 

 

1. 5. Vefatı/Şeb-i ‘Arûs  

Hüsâmeddin Çelebî’nin sıcak dostluğu, sâdıkâne duruşu ve dinmeyen 

coşkusu Mevlânâ’yı memnun ediyor, sözler mekân içre, fakat mekân aşarak târihteki 

yerlerini alıyordu. “Hüsâmeddîn Çelebî’nin hilâfet makâmına geçişinden Sultân 

Veled’e göre on, Sipehsâlâr’a göre dokuz yıl sonra”92 mânâ âleminin büyük siması 

kara bir hummanın kucağına düşerek 5 Cemâziyelâhir 672/17 Aralık 1273 Pazar 

günü “güneşin yüzünün sarardığı, eteklerini topladığı zaman o marifet güneşi 

                                                
89 B. Fürüzanfer, Mevlânâ Celâleddîn, s. 249-265. 
90 Ali Canip OLGUNLU, Ana Tanrıça’dan Mevlânâ’ya, s. 457. 
91 Reşat ÖNGÖREN, “Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî” maddesi, DİA, C. XXIX, s. 444. 
92 Reşat ÖNGÖREN, a.g.m., s. 444-445. 
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cismâni vücuttan inâyet nûrunu topladı, bu aşağılık dünyadan gayb âlemine göç 

buyurdu.”93 

“Cenazesinde ağlayıp feryat edilmemesini vasiyet etmesi ve öldüğü günü, 

kavuşma vakti olarak tanımlaması sebebiyle ölüm gününe, Şeb-i Arûs/Düğün Gecesi 

denmiş ve ölüm yıldönümleri bu adla anıla gelmiştir.”94 Mevlâna 17 Aralık 1273'de 

Pazar günü akşam üstü güneş usul usul diğer yarım küreye yollanırken, Konya 

semâları kan kırmızısına boyanır ki bu Mevlânâ’nın âlemden can ve bekâ âlemine 

göç edişidir, daha doğrusu vuslata erişidir. Mevlânâ, ölümünü gerdek gecesi, "Şeb-i 

Arûs/Düğün Gecesi" olarak kabullenmişti. Şeb-i Arûs; bir fânînin, âlemin biricik 

yaratıcısıyla bütünleşmesi, daha ziyâde O’nda fenâ bulmasıdır. Eğer varlık O’nda 

fenâ bulmuşsa artık ölüm ve yok olmak o kişi için söz konusu değildir. Bu ân, son 

yolculuk, Hakk’a kavuşmanın bir ön şartı hatta sevinç çığlıkları atılması gereken bir 

düğün gecesidir. 

Hazret-i Mevlânâ’nın cenaze törenine binlerce insan akın akın gelmiş; 

Müslümanların yanı sıra Mûsâ’nın ve Îsâ’nın ve hatta bütün peygamberlerin 

hakîkatlerini kendisinden anladıklarını ifade eden gayr-i müslimler95 o gün orada 

hazır bulunmuşlardır. Mevlânâ’nın namazını tutulduğu hıçkırıklar sebebiyle 

kıldıramayan Sadreddîn-i Konevî, bu kutlu görevi Kadı Sirâceddîn’e teslim etmiştir. 

“Mevlânâ’nın cenazesini büyük bir hürmetle kaldırdılar, mübarek türbeye defnettiler, 

Kadı Sirâceddîn, Mevlânâ’nın türbesinin karşısında şu sözleri irâd etti: 

Ecel dikeni, senin mübarek ayağına battığı gün ne olurdu, 

Feleğin eli benim başıma helâk kılıcını vursaydı da 

Böyle bir günde gözüm cihanı sensiz görmeseydi. 
                                                
93 B. Fürüzanfer, Mevlânâ Celâleddîn, s. 285-286. 
94 Reşat ÖNGÖREN, “Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî” maddesi, DİA, C. XXIX, s. 445. 
95 Ali Canip OLGUNLU, Ana Tanrıça’dan Mevlânâ’ya, s. 457. 



 
 

44 

Eyvâh! Senin kutsal toprağının başucunda duran şimdi benim, 

Öyle mi? Yazık, yazık; toprak benim başıma olsun!”96 

 

1. 6. Eserleri 

Hüsâmeddîn Çelebî’nin târihteki en önemli rolü, Mevlânâ’yı, Mesnevî’yi 

kaleme alması için teşvik etmesidir. Mesnevî, tasavvufun en ağır ve karmaşık bir çok 

konusunun, kolay ve anlaşılabilir benzetimlerle halka sunulmuş şeklidir. Mesnevî, 

gemi ve su ilişkisiyle de açıklanabilecek; özetle muhteva ve muhtevayı algılayacak 

sujenin birbirine paralel mahiyetleri ve önemleri gibi, biri olmadan diğerinin pek de 

anlamlı olmayacağı düzlemde ikisi arasındaki bağı oluşturmak çabasıdır.97 

Bir şeyi ikiye katlamak, çift yapmak anlamlarına gelen mesnevî kelimesi, 

bir şiir formu/şekli olmakla beraber, Mevlânâ’nın eseriyle özdeşleşerek ona has bir 

isim haline gelmiştir. Mesnevî’nin derinlemesine anlamı düşünüldüğünde “birbiriyle 

mütekâbil İlâhi isimlerin mazharları olmaları itibâriyle şehâdet âlemindeki bütün 

varlıkların ‘sûret-mânâ, varlık-yokluk, gayb-şehâdet, ışık-karanlık’ gibi çift çift veya 

ikili zıtlar halinde zuhûr ettiğini, mesnevînin şehâdet âlemindeki eşya türlerinin 

hakîkatlerine, duyulur şeylerden (mahsûsât) akledilen şeylere (ma‘kûlât) kadar bütün 

çift ve zıt varlıkların hallerine dâir bir kitap olmasından dolayı Mevlânâ’nın esere bu 

adı verdiğini ileri sürmüşlerdir.”98  

Hüsâmeddin Çelebî’nin Mevlânâ’ya duyduğu ihlas ve muhabbet, Hz. Pîr’de 

o derece tesirli olmuştur ki, onu hem bütün akrabalarına üstün tutmuş ve hem de 

dergâhtaki işlerin idaresini ona bırakmıştı. Artık sözün kilidi Hüsâmeddin Çelebî’nin 

                                                
96 B. Fürüzanfer, Mevlânâ Celâleddîn, s. 294. 
97 Erhan YETİK, “Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin Hayata Bakışı”, Tasavvuf Dergisi (Mevlânâ Özel 
Sayısı), Ocak-Haziran 2005, Yıl: 6, Sayı: 14, s. 61. 
98 Semih CEYHAN, “Mesnevî”  maddesi,  DİA, C. XXIX, s. 325-326. 
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varlığına nisbetle açılıp kapanıyor, Mevlânâ sözlerini onun bulunduğu meclislerde 

dile getiriyordu.  

Bütün yakın dostlukları kıskanılan Mevlânâ, bu defa alışık olmadığı bir 

reaksiyonla karşılaşmış ve Mevlânâ’nın mürîdleri, dostları Hüsâmeddîn’in 

huzurunda saygıyla eğilmiş, onun halifeliğini yumuşak başlılıkla karşılamışlardı. 

Mevlânâ dostlarının Şeyh Attâr ile Hâkim Senâî’nin eserlerini çokça okuduklarını ve 

onlardan faydalandıklarını fark eden Hüsâmeddîn, Mevlânâ’yı yalnız bulduğu bir 

gecede, gazellerinin çokluğundan bahsederek ‘Hadîka’ yahut ‘Mantıku’t-Tayr’ tarzı 

bir eser inşâ etmesini ricâ eder. Ansızın Mevlânâ başındaki sarığın arasında duran, 

Mesnevî’nin temelini oluşturacak ilk on sekiz beyti arkadaşına sunarak, yüzlerce yıl 

hüküm sürecek bir geleneğin, bir binanın planını ortaya koymuş olur.99 

Farklı târih rivayetleri* değerlendirildiğinde yaklaşık on senelik hummalı, 

hatta bazen gecelerce süren uykusuzlukların100 ördüğü bir çalışmanın meyvesi olan 

Mesnevî-i Şerîf; Mevlânâ’nın hiçbir kaynağa çokça ve direkt müracaat etmeden, 

medresede, kaplıcalarda, Konya hamamında, Meram’da, sadık dostu Hüsâmeddîn’e 

dikte ettirdiği muazzam bir eserdir.101 Mesnevî, Şehnâme vezni ismiyle meşhûr olan, 

aruzun remel bahriyle (fâ‘ilâtün-fâ‘ilâtün-fâ‘ilün) kaleme alınmakla beraber; 

Mevlânâ’nın dediği gibi102 o sadece bir sûret, mezâhir yahut kâfiye oyunlarına alet 

                                                
99 B. Fürüzanfer, Mevlânâ Celâleddîn, s. 275-282. 
* Eflâkî, Menâkıbü’l-Ârifîn’de; Ferîdûn Sipehsâlâr, Sipehsâlâr Risâlesi’nde târih belirtmemekle 
beraber, Sahih Ahmed Dede her cildin bitiş târihini vererek önümüze bir yol açmaktadır. Buradan 
hareketle Fürüzanfer, İsmail Ankaravî, Abdülbâkî Gölpınarlı ve Semih Ceyhan’ın makalelerine binâen 
bir târih aralığı çıkarılabilir. 
100 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Mesnevî, Çev. Veled İZBUDAK, MEB, İstanbul, 2001, C. I, s. 144, 
1807. Beyit. 
101 Semih CEYHAN, “Mesnevî”  maddesi,  DİA, C. XXIX, s. 326. 
102 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Mesnevî-i Şerîf, Nahîfî Tercümesi, C. VI, s. 50, 162. Beyit: 
   “Sûretâ dervişe olmaz ol zekât 
    Sanma ma‘nâdır fe‘ûlün fâ‘ilât” 
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edilmiş bir yazı parçası değil; daha ziyâde muhâtabın zihnine odaklı mânâ 

tohumlarıdır. 

“Mevlânâ’nın poetikasında şiir, düşünceleri anlatmak için bir aletten öteye 

geçmez; hatta şiiri küçümseyen ifadeler kullanır, mânânın şiire sığamayacağını, 

harfin layıkıyla mânâya sûret olamayacağını belirtir.”103 Mevlânâ’nın coşkunluğu ve 

şiir hususundaki dirâyeti, ziyâdesiyle, büyük dostu ve sevgilisi Şems-i Tebrîzî’nin 

ardından kaleme alınan, her biri birer meş‘ale diyebileceğimiz gazellerden mürekkep 

Dîvân-ı Kebîr104, “yüksek mânâlar, ince ve derin mazmunları”105 hâiz Rubâîler, 

halka Hakk’ın bilgisini bir ayna gibi duru ve kolayca aktaran Mesnevî-i Şerîf onun en 

mühim eserleridir. 

Bunların yanı sıra sağlığında oğlu Sultân Veled yahut mürîdlerinden birinin 

kaleme almış olduğu; içeriği “ahlâkî meseleler, tarîkat, irfan, tasavvuf nükteleri, 

Kur’ân âyetleri, Peygamberin hadisleri, şeyhlerin sözlerinin şerhi”106 ve Mesnevî’yi 

andıran tarzıyla Fîhi mâ fîh; Mevlânâ’nın vaaz ve sohbetlerinde yaptığı konuşmaları 

içeren yedi öğüt diyebileceğimiz Mecâlis-i Seb‘a107; farklı sebeplerle yakınlarına, 

çocuklarına, mürîdlerine fakat daha çok ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacını gidermek için, 

bunlara çözüm olabilecek makâmlara gönderilmiş mektuplardan oluşan Mektûbât108 

isimli eserleri mevcuttur. 

 

 

 

                                                
103 Semih CEYHAN, “Mesnevî”  maddesi,  DİA, C. XXIX, s. 327. 
104 Reşat ÖNGÖREN, “Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî” maddesi, DİA, C. XXIX, s. 446. 
105 B. Fürüzanfer, Mevlânâ Celâleddîn, s. 399. 
106 B. Fürüzanfer, a.g.e., s. 399. 
107 Reşat ÖNGÖREN, a.g.e., s. 447. 
108 B. Fürüzanfer, a.g.e., s. 403-406. 
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2. DERİN BİR AŞKIN SİSTEMATİKLEŞMESİ: MEVLEVÎLİK 

“Bir şeye yaklaşmak, idare etmek, düzenlemek, işini üzerine almak, yardım 

etmek”109 anlamlarına gelen, Arapça “ ى ڍ-و�ى�  ” kökünden türetilen Mevlevî; ıstılâhî 

olarak “Mevlâ’ya mensup”110 olmak demektir. Mevlevîlik ise “Mevlânâ Celâleddîn-i 

Rûmî’ye nisbet edilen Mevleviyye”111 tarîkatı mensuplarının bağlandığı ekolün 

adıdır. 

Tarihteki büyük simalar bir fikrin kaynağı olmakla, bir çemberin 

merkezinde durarak etrafını aydınlatmakla, varlığı birbirinden söküp ayırabilecek 

binlerce ayrıntının üzerinden bakarak merkezi görmekle malumdurlar. Bu simâlar 

hiçbir zaman ekolleşme, donuklaşma, kurallaşma yahut sistematize edilmiş bir 

okulun ana üssü olmak fikrini taşımamışlardır. Ne var ki insan, nisyanla olduğu 

kadar sonluluğuyla da malum ve malûldür. Güzel şeyler her dâim saklanmak istenir. 

Öyle ki ne zaman dönüp baksanız o şey oradadır ama; o şey, o dediğiniz şey 

olmaktan çıkmıştır. 

Çünkü târihin ve insan zekasının kıstaslarına tâbi olan realite; 

donuklaştırıldığında, ezberlendiğinde ve bir diğer nesle taşınmak istendiğinde 

orijinalitesinden, öz benliğinden uzaklaştırılır. Bir şeyin bu şekilde kendinden 

sonraki bir zamana taşınırken farklılaştırılması hep bir kötü niyetin eseri değildir. 

Yine de şahsın, yani gözde olanın, karizmatiğin söylemi eylemiyle başat gittiği 

zamanlardaki kadar kendine ait değildir. Yeni mâcerâların, farklı politikaların, 

değişen coğrafyaların ve yüzyılların insanları aynı şeye bakıp, farklı notlar alacaktır. 

                                                
109 Mevlüt SARI, el-Mevârid li’t-Tullâb (Arapça-Türkçe Talebe Lügati), Bahar Yayınları, İstanbul, s. 
854. 
110 Ferit DEVELLİOĞLU, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Aydın Kitabevi, Ankara, 2002, s. 
636. 
111 Ethem CEBECİOĞLU, Tasavvuf Terimleri ve  Deyimleri Sözlüğü, Ankâ Yayınları, İstanbul, 2004, 
s. 432. 
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Bu noktadan hareketle; ‘zayıf, sarı yüzlü ve ince vücutlu bir zât’ olarak tarif 

edilen Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, kendi döneminde “mürîdlerini çetin riyâzâtlara, 

ağır çalışıp çabalamalara mecbur tutmazdı. Çile çıkarmak112 ile onun benzerini 

sevmez, bunları ortadan kaldırılmış şeyler addeder, mürîdlerini ondan men 

eylerdi.”113 Buna rağmen bir gün mürîdânını yalnız bırakacak ve Hakk’a 

yürüyecekti. 

On sekiz bin âleme, yetmiş üç mezhebe, Ehl-i kitaba ve hatta putperestlere 

dahi insan merkezinden yaklaşan Mevlânâ, ardından bıraktığı mürîdân tarafından 

farklı bir okumayla aşılamaz karizmatik kişilik haline getirilecek ve kendisine 

‘Kur’ân’ın kölesi’114 diyen zât farklı kulvarlara uğurlanacaktı.  

Hatta günümüz Mevlânâ okumalarında, farklı ve basit bir bakış açısı göze 

çarpmaktadır. Güyâ Mevleviyye, Mevlânâ’nın ‘bâzâ bâzâ…’ diye başlayan meşhûr 

rubâîsine binâen; kâfir, Mecûsî, putperest, yüz defa tövbe bozan yani büyük bir 

pişmanlık içerisinde yanıp yakılanları mehabetli bir duruş ve semâhatlı bir kalple, 

dîvânına, yani Allah’ın kitabına iman edenlerin meclisine çağıran bir davet ve davet-

gâh olmaktan çok; her meşrepten insanın kendi içinde bir devinim gerçekleştirmeden 

katılabileceği bir kulüp havasında zikredilmektedir. 

                                                
112 Menâkıbü’l-Ârifîn’de yazılıdır: “Sultân Veled yirmi yaşındayken, Mevlânâ’dan halvete 
konulmasını, çileye girmesi için ricada bulundu. Buyurdu ki: Muhammedîlere, halvet, çille yoktur. Bu 
bizim dinimizde bid‘attir, fakat Mûsâ ile Îsâ(selâm onlara olsun) şerîatında vardır. Bizim bütün 
çalışıp çabaladığımız, çocuklarımızın, dostlarımızın rahatı içindir. Onlar hiçbir halvete muhtaç 
değildirler. (…) Anlaşılıyor ki  Mevlânâ, Şems’in yüzünü görmeden evvel, riyâzâta, çille çıkarmaya 
inanıyordu. Burhâneddîn Muhakkik’in yanında birkaç çille çıkarmıştı. Fakat Şemseddîn onu makâma, 
ma‘şûkluk sırlarına âgâh etmişti. O mertebeye eriştirdi ki, Mevlânâ riyâzâtı terk etti.” (B. Fürüzanfer, 
Mevlânâ Celâleddîn, s. 360.) 
113 B. Fürüzanfer, Mevlânâ Celâleddîn, s. 361. 
114 Men bende-i Kur’ânem eğer cân dârem (Ben sağ olduğum müddetçe Kur’ân’ın kölesiyim.) 
     Men hâk-i reh-i Muhammed Muhtârem (Ben Muhammed Muhtar’ın yolunun tozuyum.) 
     Eger nakl küned cüz in kes ez güftârem (Benim sözümden bundan başkasını kimse naklederse,) 
     Bizârem ez ü vez an suhen bîzârem        (Ben ondan da bıkmışım, çekmişim; o sözlerden de…) 
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Halbuki Mevlânâ muhatabına yaptığı çağrıda onu değişmeye, devinime, 

harekete, evvel olanı âhirde tekrar etmemeye çağırmış ve bu rahmet kapısında affını 

niyaz ederek, yüce Allah’a sığınması gerektiğini ifade etmiştir. Meşhur pergel 

mecâzında ifade ettiği şey; boş vermişliğin, serbestînin, keyifle ve rehâvetle örülmüş 

bir dergâh birlikteliğinin yahut anlık cûşa gelen duygularla, mûsikînin bemol ve 

diyezlerinde hakîkati arayan insanın harareti söndüğünde çekip gidebileceği, unutup 

derinlere gömebileceği, basit ve yokuş aşağı yaşanmış anlık bir duruş değil; şerîatın 

üzerinde sabitlenmiş ayağıyla bütün ilâhî emirlere kulağını açmış ve bunları bir 

eylem haline getirmiş insanın gerçekliğidir.  

Yani evvelâ insan, bir olan Allah’a iman edecek, dînin ibâdât ve tâat 

kısmında prensipli bir kulluk sergiledikten sonra yetmiş iki milletin hikâyesine doğru 

yol alacaktır. Kötü olan, bir İngiliz’in Galata Mevlevîhânesi’nden esinlenerek 

semâ‘ın ve raksın büyüsüne kapılıp, kendini turner/dönen derviş ilan etmesi değil; 

bunun Mevlânâ’nın ana vatanında gerçek anlamda yorumlanamamış olmasıdır. 

Geniş gönüllü ve aydın olmak, devâsâ bir özgürlüğü karşı tarafa gümüş bir 

tepsiyle sunmak değil; hakîkati bütün çıplaklığıyla, yani güzel ve çirkin, zor ve kolay 

yönleriyle ortaya koymaktır. Çünkü insan muâfiyetten çok mükellefiyet demektir. 

Elbetteki yetmiş üç mezhebi bir merkezde okumak mümkündür; lâkin gözden 

kaçırılmaması gereken nokta yetmiş üç mezhebi bir gören gözün, belli rükünler, zor 

şartlar, dolu bir zihin ve geniş bir tecrübeyle bu manzarayı yorumlamaya soyunması 

gerektiğidir. 

Mevlânâ bu satıhta ilerleyerek şerîat-tarîkat-ma‘rifet ve hakîkat kapılarını 

birer birer açarak kapısız evin merkezî noktasını yorumlamıştır. Fakat bu kapıların, 

bu durakların hiçbirine uğramadan, yani hamlığını atmadan aşkın bir felsefenin 
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sarhoş edici enginliğinde dans etmek biraz daha kolay olsa gerektir. Ayrıca bu iki 

farklı yorumlama biçimi, insanları farklı kamplara bölmek için de ehven bir 

zemindir. Yani bir taraf mezâhiri ulularken, diğer bir taraf da kolay bir özgürlüğü 

savunacaktır. Oysa Mevlânâ bu iki ucun ortasında ikâmet eder: Bir ayak şerîattadır 

diğer ayak âlemi dolaşmaktadır. 

“Şu halde Mevlevî dergâhlarında görülen baş kesmeler, bel kırmalar, 

yerlere kadar eğilip secdeye kapanmalar Mevlânâ zamanında olmayıp sonradan ihdâs 

edilen, yersiz ve asılsız hareketlerdir. Çünkü ehl-i hakîkatin ezelî âdet ve prensibi: 

Taklitten, riyâdan, şöhretten ve aşırı hürmetten sakınmaktır. Esasen bu kabil 

hareketler, ehl-i ilim ve halk tarafından da nâhoş karşılanmaktadır. Zirâ Peygamber 

efendimiz (sas) bir çok kere elini öptürmemiş, teşrifleri esnasında da ayağa 

kalkanları bundan men‘ etmiştir.”115 

Hiçbir fikir, ekol, öğreti kendinden evvelki târihî ve sosyal pozisyona yani 

gerçekliğe dayanmadan bizzat kendiliğinden inşâ olunmuş değildir. Mevlânâ’dan 

sonra bir zincirin halkaları misâli kendi aurasını oluşturan Mevlevîlik de kendine has 

âyînleri, anlayış biçimleri, âdâb ve erkânını târihin farklı devirlerindeki 

gerçekliklerden der-dest eder. Selçukluların son devirlerinden Osmanlı’ya intikâl 

eden kültürel birikim Mevlânâ dergâhlarında da hissedilir şekilde etkindir. Giyim, 

kuşam, sanat, edebiyât, bazı âdet ve an’aneler, kullanılan şiir dili116 gibi 

husûsiyetlerde önceki güç kaynaklarının, teessüs etmiş devletlerin izleri 

sürülebilmektedir. 

Mevlevîlik başlangıçta Anadolu’da zaten mevcut olan tasavvuf akımları 

gibi âdâb ve erkânı tâyîn edilmiş ve tam bir tekke düzenine geçmiş bir tarîkat 

                                                
115 Tahir BÜYÜKKÖRÜKÇÜ, Mevlânâ ve Mesnevî, Şelale Yayınevi, İstanbul, 1972, s. 41. 
116 Âsaf Hâlet ÇELEBİ, Mevlânâ ve Mevlevîlik, s. 93-94. 
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olmamakla beraber, belki de türbe yapmanın ve bir kubbeyle bu türbeyi yüceltmenin 

anlamsız olduğunu dile getiren Mevlânâ’nın ardından; yerine halife bıraktığı 

Hüsâmeddin Çelebî, Sultân Veled’in teşvikiyle ve Muînuddîn Süleyman Pervâne’yle 

karısı Gürcü Hatun’un maddî destekleriyle üstâdının üzerini bir kubbeyle örtmüştür. 

Bu hadiseden sonra “Mevlânâ’nın, babasının, büyük oğlu Alaaddîn’in ve Şeyh 

Salahaddîn’in gömüldüğü eski gül bahçesi bir ziyâretgâh haline dönüşmüş ve bu 

ziyâretgâh için vakıflar kurulmaya başlanarak Mevlânâ mensupları içinde bulunan 

imamların, mesnevîhânların, semâ‘ meclislerinde beste çalıp söyleyenlerin, bu işlere 

nezâret edenlerin ve onların hizmetini görenlerin geçimleri vakıftan sağlanır hale 

gelmiştir.”117 Bu noktadan hareketle “ilk tarîkatlaşma faaliyetlerini başlatan 

Hüsameddin Çelebî’den sonra (ö. 683/1284), 691/1292 yılında irşâd makâmına 

geçen Sultân Veled (ö. 712/1312), Anadolu’da siyâsî ve içtimaî sıkıntıların yaşandığı 

bu dönemde babasının görüşlerini yayabilmek, vakfın gelirlerini arttırmak, yeni 

vakıflar tesis etmek ve elden çıkanları geri alabilmek için; Anadolu’ya hâkim olan 

Moğollar, siyâsî iktidarı temsil eden Selçuklular hânedânı mensupları ve Türkmen 

beyleriyle iyi ilişkiler kurmada başarı gösterdi; daha sonra da yetiştirdiği halifeleri 

Amasya’ya, Kırşehir’e, Erzincan’a yollayıp zâviyeler kurdurarak buralarda 

Mevlevîliği yaymaya başladı.”118 

Mevlevî silsilenâmesi, tarîkatın pîri olan Mevlânâ, Cüneyd-i Bağdâdî, 

Hasan Basrî gibi tasavvuf üstâdlarıyla devam ederek, nihâyeten Hz. Ali’ye bağlanır. 

Genel itibariyle bu silsileyle, kendisinin hayat algılamasını derinden etkileyen Şems 

ile hız kazanan ve oradan şiirlerinin inşâsında büyük rolü olan, aynı zamanda onun 

                                                
117 Bârihüdâ TANRIKORUR, “Mevleviyye” maddesi, DİA, C. XXIX, s. 468. 
118 Bârihüdâ TANRIKORUR, a.g.m., s. 468. 
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kâtibi Hüsâmeddîn Çelebî, oğlu Sultân Veled ve torunu Ulu Arif Çelebî’yle büyük 

bir hareketin damarları çizilmiştir.  

Abdülbâkî Gölpınarlı’ya göre; Mevleviyye, tasavvufun algılama biçimleri 

göz önünde bulundurulduğunda, ‘Esmâ’ yani Allah’ın adlarının belli bir süre ve 

sayılarla tekrarı, farz ibadetlerin yanı sıra nâfilelerin yoğun işlenişi ve belâlı bir 

düşman gibi algılanagelmiş dünya ve dünya nimetlerinden el çekme biçiminde 

yorumlayan ve bu yolu tutanlardan değil; Allah’a ulaşmak için aşkı ve cezbeyi seçen 

ve bu ruh hâletini yakalayabilmek için de musikî ve raksı kendine şiar edinen yola 

aittir.119 

Aslında tarîkatların mayalanmasını oluşturan en mühim sebep, târihin 

insana yüklediği kaos ya da ayrılık tohumlarının, siyâsî dengesizliklerin insan 

ruhunda yarattığı kırılışlardır. Gerçi insan, insan olduğu için metafizik gerilimlerini 

farklı ritimlerle ve tatlarla tecrübe edecek ve tecrübesini kendi lisânıyla daha da 

önemlisi kendinin söylemek istediğini, kendi yerine söyleyen bir başkasının lisânında 

terennüm etmek isteyecektir.  

Mevlevîlik’in ortaya çıktığı coğrafya, farklı beyliklerin iktidar mücâdelesini 

sürgit devam ettirdikleri bir alandır. Öyle ki ayrılmaya, kavgaya meyyâl olan bu 

kadîm yerleşke, yani Anadolu, kendi çağındaki beylik kavgalarının yanı sıra o 

dönemi baştan ayağa titreten Moğol baskınıyla karşı karşıyadır. Zaten Ahmed-i 

Yesevî geleneğinden bu tarafa ‘kolonizatör’ dervişler diyebileceğimiz vâiz-edîb 

şahsiyetlerin ilk ve öncelikli hedefi İslâmî bir literatür oluşturmaktan öte, kavganın 

ve savaşların hüküm sürdüğü Anadolu vâdisinde bir demet ışık, bir nefes ferahlık 

sunmaktır. Gerek Ahmed-i Yesevî’nin hikmetleri, gerek Yûnus’un ilâhileri ve 

                                                
119 Abdülbâkî GÖLPINARLI, Mevlânâ’dan Sonra Mevlevîlik, s. 185. 
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gerekse Hacı Bektaş’ın nefesleri birliği, tevhidi, barışı ifade etmektedir.120 Bu silsile 

içerisinde Mevlânâ kanımızca ‘vâiz-edîb’ geleneğini bir adım öteye taşıyarak ‘âşık-

edîb’ portresini yüzyılın alnına asmıştır. 

“XII. yy.da Anadolu’da başlayan ve Osmanlı Devleti’nin kurulmasıyla 

devam eden Tasavvufî Edebiyât, şekil bakımından iki ayrı seyir takip ederek 

gelişmiştir. Birisi Senâî, Feridüddîn-i Attâr, Nizâmî, Sâdî, Mevlânâ, Sultân Veled 

gibi eserlerini Farsça yazmış sûfi şâirlerin tesirinde, İran Edebiyâtı şekil ve 

vezinlerini başarıyla taklit ederek gelişirken; diğeri de Orta Asya’dan uzanıp gelerek 

Anadolu’da aynı özellikleriyle devam eden hece veznini kullanarak gelişmiştir.”121 

Yine bir Türk tarîkatı olmakla beraber asker ve avâm merkezli Bektâşîlik’in 

aksine122 Mevlevîlik, daha çok sanatkâr, havâs ve yönetici zümreye mensup şahıslara 

kubbe olmuş bir ocaktı. Mevlevîlik’in en önemli husûsîyetlerinden biri kendi asrı 

içerisinde, hâlihazırda mevcut siyâsî gücün ve genel içtimaî düzenin paralelinde bir 

felsefe, bir duruş göstermiş olmasıdır. Elbette ki bu duruşu ona, birçok beyliğin 

arazilerinden zengin vakıflar elde etme imkânı sunmuş123, böylece her asır bir 

öncekini nüfus ve nüfûz olarak katlayarak devam etmiştir.  

Mevlevîlik XVII. yy.a gelinceye dek daima muhibbân ve dervişân profilini 

üst tabakaya doğru genişleten bir rota takip etmiştir. Gerek Çelebîler gerekse tarîkat 

mensuplarınca çaba devam etmiş ve bu çabalar neticesinde birçok Mevlevî 

dergâhının tamiri ve yeni imarların ortaya konması meselesi devletin üst 

kademesinde diyebileceğimiz, vezirler, paşalar, beyler tarafından sağlanmıştır.124 

                                                
120 Geniş bilgi için bkz. M. Fuad KÖPRÜLÜ, Türk Edebiyâtı’nda İlk Mutasavvıflar, Akçağ Yayınları, 
Ankara, 2003. 
121 Ali YILMAZ, Köstendilli Süleyman Şeyhî, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1989, s. 7. 
122 Âsaf Hâlet ÇELEBİ, Mevlânâ ve Mevlevîlik, s. 95. 
123 Bârihüdâ TANRIKORUR, “Mevleviyye” maddesi, DİA, C. XXIX, s. 469. 
124 Sezâi KÜÇÜK, Mevlevîliğin Son Yüzyılı, Simurg Yayınları, İstanbul, 2003, s. 33. 
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Fakat daha evvel değinilmesi gereken husus, Mevlevîlik’in bir ekol, bir 

tarîkat olarak arz-ı endâm edişinin ilk basamağı kabul edebileceğimiz Konya’da tesis 

edilen dergâhın ardından, ‘Çelebîlik’ kurumu ve kavramıdır. Mevlevîlik’in husûsî ve 

neredeyse değişmez âdâb ve erkânı ile bir tarîkat oluşunun hikâyesi, zaten iyi bir 

teşkilatçı olan Sultân Veled ve onun da oğlu Ulu Arif Çelebî’yle yakından ilgilidir. 

Tarîkatın birinci derecede yayıcısı diyebileceğimiz ve Mevlânâ’nın genetik devamı 

olan Çelebîlik, yani bu silsilenin olağanüstü hareketliliği ve tarîkatın siyâsî unsurlarla 

paralel bir çizgide hayatını idâme ettirmesi sonucu, bilhassa Osmanlı sultânlarının 

‘bu ağırbaşlı ve yüksek kültürlü’ tarîkata gösterdikleri teveccüh sebebiyle Mısır 

çöllerinden Macaristan’ın verimli ovalarına değin uzanan büyük arazide Mevlevî 

dergâhları kurulmuş, Mevlevî âyînleri bestelenip icrâ edilmiş, semâ‘ ve musikî üç 

kıtada bilinir olmuştur.125 

“Mevlevîlik’in yayılışında Çelebîlik makâmından hilâfet alan Mevlevî 

şeyhleriyle, Mevlânâ soyunu Sultân Veled’in kızı Mutahhara Hatun’un kolundan 

sürdüren ve ‘İnâs Çelebîsi’ olarak bilinen Mevlânâ ailesinin diğer kanadına mensup 

şeyhlerin rolü Konya Çelebîlerinden daha fazladır. Celâleddîn Ergun Çelebî ile 

Âbâpûş-i Velî diye tanınan Bâlî Mehmet Çelebî bunların başında gelir.”126 

İlk devirlerde Konya’nın hâkim gücü Karamanoğulları ve Ege kıyısı 

boyunca Saruhan, Menteşe ve Aydınoğulları gibi beyliklerde yaygınlık kazanmış 

olan Mevlevîlik, II. Murat’ın Edirne’de açtığı Mevlevîhâne ile tam olarak Osmanlı 

topraklarına girmiş, bundan sonra Mevlevî âdâb ve erkânının bânisi Pîr Âdil Çelebî 

ile beraber sabitleştirilmiş, böylece tarîkat neredeyse son biçimini almıştır. Pek tabii 

II. Bayezid döneminde ve onun izniyle 897/1491 târihinde İskender Paşa’nın 

                                                
125 Nihat Sami BANARLI, Resimli Türk Edebiyâtı Tarihi, C. I, s. 292-293. 
126 Bârihüdâ TANRIKORUR, “Mevleviyye” maddesi, DİA, C. XXIX, s. 469. 
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arazisine inşâ edilen Kulekapı(Galata) Mevlevîhânesi, Mevlevîlik’in sanat ve 

sanatkâra verdiği husûsiyetin ifadesi gibi o büyük şehirde, yani İstanbul’da dimdik 

durmuştur.127 

Mevlevîlik’in ilk devri diye bilinen dönemde, Çelebîler yahut Çelebîlerin 

gönderdiği halifelerin alaka ve tavassutuyla, genel itibariyle softa takımı ve avâmın 

dedikodularından, maddî hayatın dağdağasından korunmak maksadıyla şehrin uzak 

köşelerinde birçok Mevlevîhâne işlevsellik kazanmıştır.128  

“Mevlevîlik’in yayılmasında ve tekkelerin açılmasında birinci derecede 

âmil olan Çelebîlerin temsil ettikleri bu ilk devirden sonra Mevlevîlik’i bilhassa 

Dîvâne Mehmet Çelebî (ö. 951/1544’den sonra) yaymıştır. Lazkiye, Mısır (Kahire), 

Cezayir, Sakız, Eğirdir, Sandıklı, Midilli, Muğla, Burdur ve İstanbul’daki Kulekapısı 

Mevlevîhâneleri ve rivâyetlere göre Fars ülkelerindeki Mevlevîhâne ve Halep 

Mevlevîhânesi onun zamanında ve onun gayretiyle açılmıştır.”129  

Aynı zamanda Afyonkarahisar Mevlevîhânesi şeyhi Âbâpûş-i Velî’nin oğlu 

olan Dîvâne Mehmet Çelebî’den sonra kendi soyunun devam ettirdiği mürşidlik 

konjonktürü içerisinde bir ilk gerçekleşerek, kızı Destinâ Hatun (ö. 1040/1630) 

oğulları adına mevlevîhânenin postnişînlik makâmına geçmiştir.130  

XVI. yüzyıla gelindiğinde Anadolu halkının büyük çoğunluğu Mevlevî 

tarîkatı ile yakın bir ilişki içerisindedir ve birçok Mevlevî köy bulunmaktadır. Bu 

vakitten sonra peyderpey devlet ricâlinin bu tarîkata intisâbı ile köylerden kasabalara, 

kasabalardan şehirlere intikâl eden Mevlevîlik gittikçe seçkin bir zümreye hitâp 

                                                
127 Bârihüdâ TANRIKORUR, “Mevleviyye” maddesi, DİA, C. XXIX, s. 469. 
128 Abdülbâkî GÖLPINARLI, Mevlânâ’dan Sonra Mevlevîlik, s. 341. 
129 Sezâi KÜÇÜK, Mevlevîliğin Son Yüzyılı, s. 190. 
130 Sâkıb Mustafa DEDE, Sefîne-i Nefîse-i Mevleviyân, Mısır, 1283, C. I, s. 252-253; Abdülbâkî 
GÖLPINARLI, Mevlânâ’dan Sonra Mevlevîlik, s. 341. 
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edecek131, sanat târihinin temiz yüzlü, asil tavırlı ve zarif giyinişli en seçkin simaları 

bu tarîkat içerisinde göze çarpacaktır.132 

Yavuz Sultân Selim ve Kânûnî Sultân Süleyman dönemlerinde, post 

makâmında oturan Hüsrev Çelebî ile irtifâ kazanan tarîkat, artık havâssın ve daha 

çok sarayın; o dönemdeki siyâsî handikaplarından biri olan Safevîlik propagandasına 

karşı bir devlet refleksi olarak kullanılmıştır. Safevîlik’in koltuklarını kabarttığı 

Bektâşîlik’in karşısına bir muhâlif olarak değil de, bir denge unsuru niteliğinde, 

Mevlevîlik’i destekleyen devlet duruşunun günümüz siyâseti ve felsefesinde de 

izlenmesi mümkündür.133 

XVII. yüzyıl, kaht-ı ricâl denilen yetişmiş adam kıtlığının olduğu sıkıntılı 

bir dönem olup medrese-tekke sürtüşmelerinin de apaçık izlenebildiği bir zaman 

dilimidir. Her iki tarafın birbirine muhâlif duruşu elbette ki bazı kurum ve kavramları 

zedelemiştir. Temelde Mevlânâ’nın da hazzetmediği bir inanış biçimi olan 

kerâmetçilik, şeyhi gulât derecede övme ve fantastik kurguların ördüğü uydurma 

tarîkatçılık, o dönem içerisinde Kadı-zâdeliler ismiyle meşhûr medreseliler 

tarafından sert bir lisanla eleştirilmiştir.  

“IV. Murat döneminde etkili olan mevlevîhânenin ikinci şeyhi olan Doğânî 

Mehmet Dede, Kadı-zâdelilerin baskılarına rağmen saray mensuplarını kendine 

bağlamayı başarmış, ancak bu durum Sadrazam Sofu Mehmet Paşa gibi bürokrasi 

içinde sivrilmeye çalışan devlet adamlarının Mevlevîlik’e intisâb ederek tarîkatın 

devlet nezdindeki itibârını şahsî çıkarları için kullanmalarına, yani Mevlevîlik’in 

siyâsîleşmesine yol açmıştır.134  

                                                
131 Bârihüdâ TANRIKORUR, “Mevleviyye” maddesi, DİA, C. XXIX, s. 469. 
132 Âsaf Hâlet ÇELEBİ, Mevlânâ ve Mevlevîlik, s. 93. 
133 Bârihüdâ TANRIKORUR, a.g.m., s. 469-470. 
134 Bârihüdâ TANRIKORUR, a.g.m., s. 470. 
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Fakat bu yüzyılın Mevlevîler açısından en acı hatırası, IV. Mehmet devri 

sadrazamı Fazıl Ahmet Paşa’nın desteğiyle Hünkâr Şeyhliği’ne kadar yükselen Vanî  

Mehmed Efendi’nin faaliyetleri sonucunda, Mevlevîlerin ‘yasağ-ı bed/
غڍ �� ’ 

(1077/1666) diye târih düşürdükleri, neredeyse yirmi yıl sonra serbest bırakılan ve 

‘nağme/����’ (1095/1684) kelimesiyle yeniden târihe kaydı düşürülen semâ‘ 

yasağıdır.135 Fakat sonraki yüzyıllarda, özellikle XIX. yy.da III. Selim ve II. 

Mahmud saltanatlarında, husûsen Bektâşî tekkelerinin kapatılmasıyla Mevlevîlik 

resmî itibârını tekrar kazanmıştır. 

Mevlevîlik denen yolun teşkilatlanma süreci göz önünde 

bulundurulduğunda; Mevlânâ’nın pek yakın dostu, kâtibi, bazı kere de ilhâmı olan 

Hüsâmeddin Çelebî’yle bir tarîkat olma fonksiyonlarını gösterdiği, daha sonraki 

hikâyesinde ise Hz. Pîr’in oğlu Sultân Veled’in kararlı ve atak mizacı sayesinde 

çeşitli merkezlerde açılan tekke sayısının çoğaldığı ve onun oğlu Ârif Çelebî’nin 

seyahatleriyle beraber geniş bir coğrafyaya yayıldığı âşikardır.  

Fakat bir tarîkatı yönlendiren ve yükselten bazı teknik hareketler vardır ki 

buna örnek olarak; Pîr Âdil Çelebî tarafından XV. yy.da yapılan tarîkat usûl ve 

erkânının sabitleştirilmesi; ardından XVII. yy.da meşhûr Mesnevî şârihi ve Yenikapı 

Mevlevîhânesi postnişîni İsmail Rusûhî Ankaravî tarafından kaleme alınan Risâle-i 

Muhtasar-ı Müfîde ve Minhâcü’l-Fukarâ tarîkat yolu sâliklerinin caddelerine ışık, 

soru işâretlerine cevap niteliğindeki eylemler olarak târihteki yerini almıştır.136 

Ayrıca İsmail Rusûhî Dede’nin tarîkatın önemli üslerinden kabul edilen Galata 

Mevlevîhânesi içerisinde yaptığı tasfiye ihtilâlidir ki tarîkat üzerine çöreklenen 

                                                
135 Bârihüdâ TANRIKORUR, “Mevleviyye” maddesi, DİA, C. XXIX, s. 470. 
136 Âsaf Hâlet ÇELEBİ, Mevlânâ ve Mevlevîlik, s. 153-159. 
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Bâtınî eğilim bu hareketle saf dışı edilmeye çalışılmış, böylece tarîkatın Osmanlı üst 

tabakalarında hızla kökleşmesi mümkün olmuştur. 

“İsmail Rusûhî Dede’den sonra tekkelerin kapanışına kadar Galata 

Mevlevîhânesi’nde Şeyh Gâlib Dede başta olmak üzere bir çok şâir ve fâzıl şeyhler 

postnişîn oldukları gibi, hayli kuvvetli müzisyenler de bu dergâha intisâb etmişler ve 

vefatlarından sonra dergâhın haziresine defnedilmişlerdir.”137 

XVII. yy. bir önceki asra nazaran bazı sıkıntıların yaşandığı ve Kadı-

zâdeliler ile yaşanan sürtüşme neticesinde siyâsîleşmenin görüldüğü bir zaman 

dilimidir ki bu dönem içerisinde daha evvel ifâde ettiğimiz veçhile Hünkâr Şeyhi 

Vanî  Mehmed Efendi’nin aleyhteki faaliyetleri neticesinde, Mevlevî dervişlerin 

aşkla dönüşleri yasaklanmıştır. Lâkin tarîkat, XVIII. ve XIX. yüzyıllarda 

imparatorluk ricâlinin, husûsan pâdişâhların bizzat destekleriyle irtifâsına devam 

etmiştir. 

Fakat bir tarîkatın oluşumunu, sadece onun devri içerisindeki var olma 

çabasının siyâsiyât dairesi kapsamında değerlendirerek, daha ziyâde bir fikrin, bir 

aşkın yüzyıllar boyu akışı olarak nitelendirebileceğimiz Mevlevîlik’i özetlemek eksik 

bir anlayışın tezâhürü olur. Bu sebeple Mevlevîlik’in âdâb ve erkân dairesi 

içerisinde, tarîkatın temel manevi dinamiği diyebileceğimiz ‘çile’ye, Mevlevîlik’e 

mahsus bazı ıstılâhlara ve kendilerine hâs kisvelerine de değinmek mânidâr olacaktır. 

Mevlevîlik tarîkatının sacayakları aşk, ma‘rifet ve hizmet olarak 

sınıflanabilir. “Tarîkata girmek isteyen tâlib, gusül abdesti aldıktan sonra muhib138 

                                                
137 Sezâi KÜÇÜK, Mevlevîliğin Son Yüzyılı, s. 81. 
138 Muhib: Dergâhta kalmaya mecbur olmayan, 1001 günlük riyâzet sürecini talep etmeyen, yalnızca 
semâ‘ ve mukâbeleye katılmak için dergâha gelen Mevlevîlik gönüldâşlarıdır. 
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veya çilekeş cân139 olmak için şeyhe gelir, şeyh onun muhiblik müracaatını kabul 

ederse başını çekip dizine koyar, sikkesini giydirir, tekbir getirir ve her ikisi de 

Fatiha’yı okuduktan sonra birbirlerinin sağ elini aynı zamanda tutup kaldırarak 

parmaklarının üzerlerini öperler (görüşme).”140 

Hakîkî bir Mevlevî olabilmek için üç seneye yakın bir müddet devam eden 

“bu çile, bir rûh bilgisine dayanıyor ve hakîkaten asil bir hikmetten ve Şark’a mahsûs 

olan o garip tevâzudan doğuyordu.”141 1001 günlük çilenin esası hizmettir. Çünkü 

dergâhtaki en ağır işlerin görüldüğü matbah dairesinde çileye soyunan mübtedî, 

matbah denilen mekândan bir gece dahi dışarı çıkmaksızın ayakçılık, çırağcılık, 

süpürgecilik, dışarı kandilciliği, yatakçılık, tahmisçilik, içeri kandilciliği, içeri 

meydâncılığı, sofracılık, pazarcılık, dolapçılık, bulaşıkçılık, şerbetçilik, âb-rîzcilik, 

çamaşırcılık; daha sonra da hücredeki dervişlere aşçıbaşının emrini bildiren dışarı 

meydâncılığı görevlerini sabır ve tevâzu ile ve kat‘iyyen dil bükmeden, kalp 

kırmadan yerine getirecek ve nihâyetinde halife dede onları yetiştirmeye 

başlayacaktır.  

Dergâh, derviş ıstılâhında ‘eyvallahçılık’ denilen, yani her emre riâyetin, 

kendinden bir saat bile evvel gelmiş olana ihtirâmın mecbûr olduğu bir yerdir. 

Matbah çilenin merkezi olduğu için dünya hayatına benzetilmiş ve en münâsip 

çilenin burada çekileceği düşünülmüştür.142 Çilekeş cânlar bu hizmetlerin yanında 

kabiliyetleri oranında semâ‘ meşki ve sanat faaliyetlerine yönlendirilip; saatçilik, 

                                                
139 Çilekeş cân: 1001 günlük riyâzet sürecine tâbi olup, bu süreçten başarıyla icâzet alarak dergâh 
içindeki ‘dedelik’ makâmını işgâl eden ve aynı zamanda belli bir görevi îfâ eden sâliklerin genel 
ismidir. 
140 Bârihüdâ TANRIKORUR, “Mevleviyye” maddesi, DİA, C. XXIX, s. 473. 
141 Âsaf Hâlet ÇELEBİ, Mevlânâ ve Mevlevîlik, s. 97. 
142 Âsaf Hâlet ÇELEBİ, a.g.e., s. 97-100; Abdülbâkî GÖLPINARLI, Mevlânâ’dan Sonra Mevlevîlik, 
s. 390-395.   
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aşçılık, mobilyacılık, kuyumculuk gibi dallarda meslek edinmeleri sağlanır; Doğu ve 

Batı dilleri öğretilip, çeşitli ilim dallarında yetiştirilirlerdi. 

Çilecilik, tezkiye, nefs mücâdelesi, Doğu’nun henüz icâd ettiği şeyler 

değildir. Kaldı ki bu hisleri Batı da Doğu kadar derinden yaşamıştır. Çile kültü, 

Ortaçağ rahibelerinin uzlette yetiştirilmesi, Tibetli keşişlerin hayvansal ürünlerden 

arınmış ömürlük rejimleri v.b. hep aynı şeyin, aynı hissin; yani kendini anlama, 

kendini tanıma, kendi dışındakini anlamlandırma gayreti ve hareketidir ki, bu hissin 

kaynağı da ‘Ol!’ emrindeki gizli nefestir.  

Çileyi anlamak için, Nasreddin Hoca’nın dediği gibi ‘damdan düşen’ 

birinin kelâmını dinlemek anlamlı olacaktır. Gerçi bizzât tecrübe edilmeyen 

gerçeklik, her ne kadar sözel terkiplerle karşı tarafın nazarına sunulsa da, bir yerden 

sonra bir eksiklik hissi, hadisenin merkezine yerleşmiş olacaktır. 

Tâhirü’l-Mevlevî, 1 Şaban 1313/5 Kanûn-ı Sânî 1311/17 Ocak 1896 târihli 

mektubunda çile tecrübesini şöyle aktarıyor: 

“Birâder, çille âlemi hakîkaten başka bir âlem. Fakir, evvelce de Mevlevî 

muhibbi idim, ekser-i evkât dergâhta yatar kalkardım. Fakat, bu neş’eyi bulamazdım. 

Sen de Mevlevî’sin, şeyhzâdesin, ammâ sözüme darılma, çilekeş olmadığından bu 

neş’eyi bilmezsin. Evveli ilme’l-yakîn biliyordum, bu sefer ayne’l-yakîn öğrendim ki 

matbah cânları gündüz hıdmetleriyle meşgûldürler. Zamân-ı istirâhatları yatsı 

namazından sonra sabah namâzına kadar olan vakittir. Salât-ı işâ edâ edilip ism-i 

Celâl okunduktan sonra dedeler hücrelerine, cânlar meydân-ı şerîfe giderler. Artık, 

matbah ve meydân-ı şerîfe kimse gelmediğinden, mangal başında rahat rahat biraz 

otururlar, dolaplarında çay gibi, yemiş gibi bir şey varsa çıkarıp hep birlikte nûr 

ederler, bir miktar konuşurlar. Sohbetleri, meselâ semâ‘ın keyfiyyet-i icrâsından, 
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yahut ism-i Celâl ve sâir hıdemâtın sûret-i îfâsından bâhistir. Gıybet, zemîme gibi 

ahlâk-ı seyyieden hiç bahsolunmaz. Hıdmetleri gibi, sohbetleri de Allah içindir. 

Ba‘de’l-muhâsebe, o yorgun kalpler istirâhate muhtâç olduğundan herkes bir post, 

bir kilimden ibâret olan yatak yorganını alır, bir köşede vahdete dalar. Hâ şu da var 

ki matbah cânları kalktıkları gibi yatarlar, yattıkları gibi kalkarlar.”143 

Zarif ve vakûr; ârif ve sabûr bir şahsiyet inşâ etmek talebinde olan Mevlevî 

dergâhlarının, kendine mahsûs bir giyinme şekli vardır ki o da tarîkatın kendisi gibi 

zamanla şekillenmiştir. Fakat en karakteristik imajlar sikke, destâr, tennûre ve hırka 

olarak sıralanabilir. “Ekseriyetle dövülmüş deve tüyünden yapılan sikke, açık 

kahverenginde veya bal renginde biraz kalınca fakat hafif bir serpuştu.”144 

Mevlevîlerde yalnız şeyhlerin sarabildiği destâr, alt kısmı geniş, üste gittikçe 

darlaşan “ve tam üstte sikkenin üstüne bir kere sarılacak kadar, sikkeyle aynı muhite 

gelir tarzda”145 sarılan ve ufak değişiklerle cüneydî, şekerâviz, kafesî, hüseynî gibi 

isimlerle anılan bir çeşit sarıktır. 

Mevlevîlerde çok mühim olan sikkeden sonraki en önemli kisve tennûredir. 

“Kalenderî ve Haydârîlerle eski Bektâşîlerde de bulunan bu fistan, kolsuz, yakasız, 

göğse kadar önü açık ve bele kadar kısmı dar olup, belden aşağı doğru gittikçe 

genişleyen bir elbisedir; etekleri üstüyle kıyaslanamayacak kadar geniştir ve altı 

parçadan meydana gelir, etek kısmına içten dört parmak enliliğinde kalın ve yünlü 

bir parça dikilidir.”146  

Semâzenin en mühim görsel imajı olan tennûre, genel itibâriyle beyazdır. 

Elifî nemed sıktırılan belden aşağıdaki açılan etek kısmı âdetâ semâzene yol gösteren 

                                                
143 Tâhir OLGUN, Çilehâne Mektupları, Akçağ Yayınları, Ankara, 1995, s. 33. 
144 Âsaf Hâlet ÇELEBİ, Mevlânâ ve Mevlevîlik, s. 111. 
145 Abdülbâkî GÖLPINARLI, Mevlânâ’dan Sonra Mevlevîlik, s. 427. 
146 Abdülbâkî GÖLPINARLI, a.g.e., s. 429. 
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bir raks ve dans pusulası haline gelir. Daha ilginç olan ise tennûre, Arap alfâbesinde  

“ � ” harfinin ters çevrilmiş şekline benzer ki bunu giyen semâzen harfin ortasına 

çekilmiş bir “lâ”, bir “illâ” şeklini alarak Kelime-i Tevhid’in içeriğine görsel bir 

boyut ekler. Yani Mevlevî dervişinin duruşu; “yok saymak medlûlünü ifâde eden 

«lâ» ile, varlığını sabit kılmak medlûlünü ifâde eden «illâ» ya işâret sayılırdı. 

Mevlevî’nin mutlak varlıktan başka bütün varlık sûretlerinin mevhûm olduğunu 

bilip, kendi varlığıyla beraber nefyettiğine ve hepsinin mutlak varlığın zuhûru 

bulunduğuna ve ancak tek varlığın var olduğunu ispat eylediğine işârettir.”147  

Mevlevîlerin resmî üniforması diyebileceğimiz sikke ve tennûre birlikteliği 

daha çok semâ‘ ile ilişkilendirilebilir bir temâdır. Bir de Mevlevîlerce resim hırka 

veya ferâce diye isimlendirilen hırka; uzun kollu, abâdan yahut daha hafif 

kumaşlardan yapılabilen, çoğunlukla siyah ve lacivert renklerde imal edilen, daha da 

önemlisi Mevlânâ’nın giydiği hırkanın aynısı olan önemli ve özel bir kisvedir. 

Semâhaneye bu hırkayla giren Mevlevîler, semâ‘a başlayınca hırkalarını çıkarırlar.148 

Böylece zarif ve temiz giyimleriyle, dilenciliği kesinkes memnû‘ kılan, kisvelerini 

dahi deste-gül, şeker-rîz ve sâir isimlerle anan Mevlevîler su içtikleri tastan, 

üzerlerini örttükleri yorgana; taktıkları sikkeden, sardıkları elifî kuşaklara; giydikleri 

deste-gül ve resmî hırkalara bir değer atfederek onlarla görüşürler, yani ihtirâmla 

bütün mevcudâtın önünde eğilerek gerçek ‘Var’ı, Vâcibü’l-Vücûd’u yüceltirlerdi.  

Mevlevîlik’in serüvenini anlayabilmek adına, kendilerine hâs bazı ifâdeleri, 

mecâzları, deyimleri bilmek anlamlı olacaktır: 

Kulakta bedduâ hissi uyandıran ‘Allah derdini artırsın’ demek; bilakis bir 

nev-niyâzın aşk ve cezbeli bir tezâhürü görülürse şeyh veyâ dedelerin ona bu şekilde 

                                                
147 Abdülbâkî GÖLPINARLI, Mevlânâ’dan Sonra Mevlevîlik, s. 430. 
148 Âsaf Hâlet ÇELEBİ, Mevlânâ ve Mevlevîlik, s. 114. 
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dua etmesiydi. Günümüzde içi boşaltılan bir çok klişe kavram, Mevlevî lügatinde 

yeni bir renk kazanarak hayat buluyordu. Yeni gelen birine ‘hoş geldin’ yerine ‘aşk 

olsun’ diyen sâlikler bu söyleme, ‘aşk vermek/aşk almak’ ismini vermişlerdir.149 

İki Mevlevînin, karşılaşınca birbirlerinin sağ ellerini sağ elleriyle yahut iki 

elle kavrayıp ağızlarına kaldırarak ve biraz eğilerek aynı zamanda ellerinin üstünü 

öpmelerine ‘görüşme’ dendiği gibi; Mevlevî sâliki eline aldığı her şeyi, mesela su 

içeceği zaman bardağını, yatacağı zaman yastığını, üzerine örteceği zaman 

yorganını… öperdi ki bu öpüşe de ‘görüşmek’ denirdi.150  

‘Sen’ yerine ‘nazarım’ ifâdesini kullanan Mevlevîlerde bakış mühim bir yer 

işgâl eder. Mevlânâ’nın anlayış biçimi de, en güçlü tarafıyla keskin bir nazar ve 

tepeden merkezi görebilme istidâdıdır. Allah’tan gelen her türlü belâ ve mihnete, 

dünyanın zulmetine büyük bir sabır ve derin bir alçak gönüllülükle katlanılması; aynı 

zamanda ebced hesâbında 1001 sayısını yani çileyi ifâde ettiğinden ‘rızâ/��’ 

kelimesiyle özdeşleştirilmiştir.151  

Bu geniş kalpli insanların lügatinde, âleme eyvallah çekilir, mihnete rızâ 

gösterilir, en değersiz nesneyle dahi görüşülür ve nihâyetinde ölünmez, Hakk’a 

yürünürdü. Tabiatıyla bu yürüyüş, ölüm ismi altında değil, daha evvel ifade ettiğimiz 

üzere düğün gecesi/şeb-i ‘arûs olarak addedilirdi. 

 

3. MEVLEVÎLİK’İN XIX. YY.DAKİ DURUMU 

Mevlevîlik, XIII. yy.dan günümüze kadar uzanan muazzam bir târih aralığı 

işgâl etmiş ve bu aralık içerisinde kâh hızlanan ve kâh yavaşlayan bir kurumsallaşma 

sürecini inşâ ederek kendi derinliğini kazanmış, dillere ve gönüllere pelesenk 
                                                
149 Âsaf Hâlet ÇELEBİ, Mevlânâ ve Mevlevîlik, s. 116. 
150 Abdülbâkî GÖLPINARLI, Mevlânâ’dan Sonra Mevlevîlik, s. 434. 
151 Abdülbâkî GÖLPINARLI, a.g.e., s. 434-435. 
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olmuştur. Mevlevîlik, XVII. yy.dan itibâren enikonu bir devlet müessesesi 

havasındadır ki bunun en mühim sebebi, siyâsî kavgalar, toplumsal beklentiler ve 

ekonomik gerçekliğin zorunlu bir tertibi olmaklığıdır. XVII. yy. itibariyle, hatta 

sonraki yüzyıllarda daha da artarak vezirler, paşalar, zaman zaman pâdişâhlar bu 

müesseseye önem verecek ve onların nüfûzuna, eteklerine tutunmuş etbâ 

Mevlevîlik’e akacaktır.152  

“Hayatın hareketliliği, değişen toplumun yarattığı yeni şartlar, yeni 

imkanlar; genç bürokrasinin önünde açılan yeni ufukların görkemi, renklenen 

yaşamın etrafındaki iktidâr kavgasının getirdiği yorgunluk mistisizme ilgiyi de 

arttırdı. Tekkeler doldu, boşaldı. Tasavvufî düşünce ve tecerrüd, seçkinlerin 

hayatının bir bölümünde yer etti. XIX. yy. seçkinlerinin çocukları piyano hocasının, 

Fransız mürebbiyenin eline teslim edilirken, ailenin intisâb ettiği tarîkat şeyhinin de 

eli öptürülürdü.”153 

Tanzîmât hareketinin temelinde ‘birlik olmaktan çok uyumlu olmak’ bahsi 

ön planda tutulduğundan XIX. yy.da Mevlevîlik’in pozisyonunu anlamak için 

olağandışı gelişen siyâsî hareketliliğe göz atmak icâp edecektir. 1789-1807 seneleri 

arasında hükümrân olan III. Selim, husûsen siyâsî ve askerî alanda, devamında ise 

kültür ve eğitim sahasında ıslahatlar yapmak amacı güden bir pâdişâhtı. Bunun için 

o, yeniçeri ve ulemâ ikileminin güç unsurlarını, devlet üzerindeki tahakkümünü 

kaldırmak maksadıyla Batı usullerine göre yetiştirilmesi arzu edilen ve aslında 

isminden de anlaşılacağı üzere bir bütün olarak rönesansı özleyen mantığıyla Nizâm-ı 

Cedîd isminde bir ordu kurmuştur.  

                                                
152 Abdülbâkî GÖLPINARLI, Mevlânâ’dan Sonra Mevlevîlik, s. 247-248. 
153 İlber ORTAYLI, Batılılaşma Yolunda, Merkez Kitaplar, İstanbul, 2007, s. 18. 
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Fakat III. Selim’in bizi daha çok ilgilendiren hikâyesi; ‘İlhâmî’ mahlasıyla 

şiirler yazan dîvân sâhibi bir Mevlevî olması; yaptığı bestelerin yanı sıra, nev-îcât 

kendi eseri olan sûz-i dilârâ makâmını îrât etmesi, ayrıca Mevlevî felsefesini 

derinden bilmesi ve o dönemde meşhûr Şeyh Gâlib Dede ile olan yakın münâsebeti 

sebebiyle Mevlevîlik’e kol kanat germiş olmasıdır. Tabii bu bir bakıma 

Mevlevîlik’in de Selim’e kol kanat gerişi olarak da yorumlanabilir.154 

“XIX. asrın başlarından itibâren III. Selim ve II. Mahmud’un Mevlevîleri 

maddî ve moral anlamda desteklemesi ve dergâhları ziyâret edip âyînlere katılması, 

bu asrın ilk yarısında Mevlevîlerin özellikle mûsikîde verimli bir dönem 

geçirmelerini temin etmiştir. III. Selim’in mûsikîşinâs ve şâir olması, II. Mahmud’un 

da bu sanatlara ilgi duyması, mûsikîşinâs Mevlevîleri görüp gözetmesi ve sarayda 

fasıllar tertip etmesi neticesinde, mûsikî gelişmiş ve önemli bestekârlar 

yetişmiştir.”155 

Mevlevî devlet adamlarından Hâlet Efendi sâyesinde bir çok mevlevîhâne 

baştan ayağa tamir görmüş, yanan mevlevîhâneler V.  Mehmed zamanında yeniden 

yapılmıştır. 1808-1839 arasında hükümrân olan ve V. Mehmed’in büyükbabası II. 

Mahmud’un siyâset adamlarından Hâlet Efendi, devrin en şöhretli simâlarından 

biridir.156 II. Mahmud bir taraftan devlet içindeki isyanlarla mücâdele ediyor, bir 

taraftan da sosyal ve yerel hayatın ıslahına çalışıyordu.  

Fakat dönemin en mühim hadisesi 1826 yılında ‘hayırlı vak‘a’ olarak 

kaydedilen Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması, Bektâşîlik’in yasaklanması ve Bektâşî 

                                                
154 Sezâi KÜÇÜK, Mevlevîliğin Son Yüzyılı, s. 330-333. 
155 Sezâi KÜÇÜK, “Arap Topraklarında Bulunan Mevlevî Zâviyeler”, Tasavvuf Dergisi (Mevlânâ 
Özel Sayısı), Ocak-Haziran 2005, Yıl: 6, Sayı: 14, s. 733; Sahih Ahmed DEDE, Mecmu‘âtü’t 
Tevârihi’l-Mevleviyye-Mevlevîlerin Tarihi, Haz. Doç. Dr. Cem ZORLU, İnsan Yayınları, İstanbul, 
2003, s. 344.  
156 Abdülbâkî GÖLPINARLI, Mevlânâ’dan Sonra Mevlevîlik, s. 248-249. 
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yetkilerinin artık Mevlevîlik tarîkatına geçmiş olmasıdır ki, bu Mevlevîlik’i bir kat 

daha önemli kılmıştır. “Kendisinin Mevlevî ya da Nakşî olduğu rivâyet edilen 

padişâh, halkın kendisine ve saltanata olan itimatlarını sarsmamak için tekke 

tamirleri, sebiller, camiler ve çeşmelerin inşâ ve imârına ayrı bir önem vermesi 

yanında, daha önce âdet olmadığı halde, baba soyundan Mevlânâ’ya mensup olanlara 

dağıtılmak üzere, Konya mukâtaasından, yılda 1500 kuruş verilmesini, ayrıca 

İstanbul ve diğer bölgelerdeki Mevlevî meşâyihine maaşlar tahsisini emretmiştir.157 

III. Selim’in nezâretinde büyütülen, onunla mûsikî etütleri yapan II. 

Mahmud’un Mevlevî olmaktan çok Mevlevîlik’e muhabbetini simgelemesi söz 

konusudur. Otuz seneyi aşkın saltanat süren II. Mahmud, kendinden sonraki birçok 

yenilik hareketine temel olabilecek değişiklikleri düzenlemeleriyle târihe geçmiştir. 

Daha ziyâde hat sanatının sularında yüzen II. Mahmud, dönemin önemli 

şahsiyetlerinden Abdülbâkî Nâsır Dede, Dede Efendi ismiyle meşhûr Hammâmi-

zâde İsmail ve diğer şahıslarla gayet güzel arkadaşlıklar kurmuştur.  

Kendinden sonra büyük çalkantılar yaşayacak olan ve toplumun neredeyse 

en ücrâ köşelerini bile sarsacak fikrî ve politik değişiklikler, bir bakıma padişâhların 

dönemlerindeki tarîkatlarla ilişkilerini de etkileyen bir gerçekliktir. Şöyle ki; II. 

Mahmud; III. Selim’e nazaran daha çok siyâsî sebeple tarîkatlarla ilişki kuracağı 

gibi, bir sonraki padişâh olan Sultân Abdülmecid (1839-1861) yine politik arenanın 

dağdağasını, hengâmesini dindirmek ve bir denge teessüs etmek için tarîkatlarla ilişki 

kuracaktır. Tanzîmât ve Islahât gibi resm ve fermânlar bir anda bütün toplumu 

etkileyen güç merkezleri olmasalar bile padişâh ve taifesi için uğraşılması gereken 

sorunlar demekti.  

                                                
157 Sezâi KÜÇÜK, Mevlevîliğin Son Yüzyılı, s. 344. 
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“Bir toplumda değişme başladığından, bu değişim öngörülen alanlar kadar, 

öngörülmeyen alanlara da sıçrar. Osmanlı toplumu belki çok köklü bir değişim 

geçirmiyordu, ama modernleşme toplumun her kesitine ve her kurumuna sıçradı.”158 

Sultân Abdülmecid, babası II. Mahmud gibi Mevlevî kabul edilmekle 

beraber, Mevlevîlik için daha önemli tarafı, tahta oturuşunun ilk yıllarında bir tür 

Mesnevî enstitüsü sayılabilecek iki adet Dâru’l-Mesnevî açtırmış olmasıdır. Mesnevî 

geleneğinin ve Mesnevî’nin orijinal lisanı Farsça’nın öğretilmeye çalışıldığı bu 

binaların en mühim taraflarından biri de Mevlânâ’nın bakış açısına paralel 

diyebileceğimiz tarzda, kapısının bütün insanlara açık olmasıdır. Aslında bu Dâru’l-

Mesnevî’ler bir tasavvuf neşvesinin, bir edebî zevkin hikâyesini yazan kurumlardır. 

Bunun yanı sıra Abdülmecid birçok dergâhın tamirini, bazı Mevlevî dergâhlarının 

genişletilmesini, hatta Yenikapı Mevlevîhânesi’nde bulunan hayvanlar için arpa ve 

saman tâyîni dahi yapılmasını sağlayarak, göstermiştir ki, o da en az II. Mahmud 

kadar Mevlevîlik’e yardımda bulunmuş bir pâdişâhtır.159 

II. Mahmud devrinden II. Abdülhamid’e (1876-1908) değin uzayıp giden 

sultân silsilesinin siyâsî târihi göz önünde bulundurulduğunda tarîkatların, daha 

doğrusu bazı tarîkatların devletin bekâsı için olmazsa olmaz pozisyonunda bir 

gerçekliği olduğu görülecektir. Çünkü devletin halka inmesinin yolu tarîkatlardan 

geçmektedir. Bektâşî tarîkatının dünyevî reaksiyonu diyebileceğimiz Yeniçeri 

teşkilatının haddi aşması, imparatorluğun ekonomik çıkmazlarıyla aynı potada 

buluşunca adaletin kılıcını tatmıştır. Başka bir zâviyeden bakıldığında ise adaletsizlik 

su yüzüne çıkmış ve muhâlif söylemleri; devlet, büyük ve nasırlı eliyle susturmuştur. 

                                                
158 İlber ORTAYLI, Batılılaşma Yolunda, s. 19. 
159 Sezâi KÜÇÜK, Mevlevîliğin Son Yüzyılı, s. 356-360. 
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Belki de bu sebeple XIX. yy. târihi incelendiğinde söz konusu Mevlevîlik 

ise, Yenikapı Mevlevîhânesi âdetâ bir politik üs gibi önümüze çıkmaktadır. Sultân 

Abdülmecid döneminden itibaren Osman Salâhaddîn Dede’nin politik vaziyetler 

aldığı aşikârdır. Çünkü bir tarîkat demek aynı zamandan birçok masraf demektir. 

Mistik bir hareketin pragmatik çıkmazları olabilmektedir. Bu açıdan bakıldığında 

siyâsî güçle anlaşan tarîkat oyunu kuralına göre oynayan bilinç diri ve dâimî olmayı 

başarabilmiştir. Az ya da çok bu dönem pâdişâhları Mevlevîlik’in içinde bir yer 

edinmişlerdir. Bu yer edinişin belki de en zayıf halkaları bu yüzyıl çerçevesinde bir 

neyzen ve bestekâr olan fakat maalesef katledilen Sultân Abdülaziz ve kardeşi V. 

Murad’dır.  

Sultân Abdülaziz (1861-1876) döneminde tasavvuf çevrelerini yakından 

ilgilendiren bir gelişme, II. Mahmud döneminde yapılan iyileştirme/ıslahât 

çalışmalarının bir neticesi olan Meclis-i Meşâyih’in kurulmasıdır.160 Bunun yanı sıra 

atalarının yaptığı gibi harabe dergâhlar iyileştirilmiş, yıpranan mevlevîhânelerin 

onarılması sağlanmış, özellikle Konya Dergâhı’nın iyileştirilmesine ön ayak 

olunmuştur. 

Sultân Abdülaziz’in hal‘inin ardından üç ay kadar saltanat süren V. Murad, 

tahttan indirilerek Çırağan Sarayı’na gönderilmiş ve ardından daha zor günlerin 

pâdişâhı diyebileceğimiz II. Abdülhamid tahta oturmuştur. Şeyh Osman Salâhaddîn 

Dede’nin bu devirde tekrar önümüze çıktığı ve daha önceki dönemlere nazaran aktif 

bir siyâset izlediği görülmektedir. O, II. Abdülhamid’in ricası üzerine pâdişâhın 

belalılarının (Yeni Osmanlılar) siyâsî babası Mithat Efendi’ye bir mektup yazarak 

davranışlarını değiştirmesini salık vermiştir. Doğal olarak bu iyiliği, kendinin 

                                                
160 Sezâi KÜÇÜK, Mevlevîliğin Son Yüzyılı, s. 361. 
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saraydaki Mesnevî okuma işine geçişini, daha da önemlisi kendinden olanların 

sırayla siyâsî bir etkinliğe sahip olma hakkını sağlamıştır. 

“Osman Salâhaddîn Dede’nin devrin siyâsî olayları içinde olmasında, 

Mevlevî olan devlet erkânının, şeyhin gençliğinden beri Yenikapı Mevlevîhânesi’ne 

devamları da önemli bir etkendir. Bu dönemde Mithat Paşa başta olmak üzere, 

Sadrazam Fuad (ö. 1286/1869) ve Âlî Paşa (ö. 1288/1871)lar, Mısırlı Kamil Paşa (ö. 

1303/1886), Prens Mustafa Paşa, Damat Celâleddin Paşa, Âdile Sultân’ın eşi 

Mehmet Ali Paşa, şeyhülislâmlardan Sadeddin ve Refik Efendilerle Mehmet Sâhib 

Efendi (Sâhib Mollâ) gibi önemli isimler bu dergâhın müdâvimlerindendir.”161 

Sonuç itibariyle Hazret-i Pîr’in adı ve eserleri Osmanlı İmparatorluğu’nun 

geniş coğrafyasında yankılanmakla beraber, bu coğrafyanın dışındaki başka 

memleketlerde de kendini duyurmuştur. İran, Pakistan, Hindistan gibi büyük nüfuslu 

coğrafyalarda kendisine bir mevkî edinen Mevlevîlik, tabiatıyla Mevlânâ’nın 

mirasçısıdır. Bugün dahi en zengininden, varoş banliyölerine kadar, Avrupa’nın 

kuzeyinden Akdeniz sahillerine uzanan bu geniş arazide, Hıristiyanlar ve Musevîler 

de dahil olmak üzere Mevlânâ’nın sesi diyebileceğimiz Mesnevî; mûsikî ve semâ‘ın 

payandasında hala ateşiyle gönülleri yakmaktadır.162  

Mevlânâ’dan hemen sonra geniş bir teşkilatlanma göstererek Anadolu, 

Mısır, Suriye, Irak, Azerbaycan ve Macaristan düzlüklerine kadar yayılan tarîkat, 

özellikle Osmanlı için mühim bir yer arz eder. Nihayetinde XIII. yüzyıldan XIX. 

yüzyıla kadar ve hatta günümüz için Mevlevîlik ve onun etkileri söz konusudur. 

XIX. yüzyılda bu skala içinde beş pâdişâh az ya da çok Mevlevîlik ile ilişkiler 

                                                
161 Sezâi KÜÇÜK, Mevlevîliğin Son Yüzyılı, s. 369. 
162 Nihat Sami BANARLI, Resimli Türk Edebiyâtı Tarihi, C.  I, s. 317-318. 
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kurmuş; kâh siyâsî arenada bir denge tesis etmek kâh da gönül ateşinin tefsirini 

yaptırabilmek için dergâh kapılarını aşındırmıştır. 

 

4. MEVLEVÎLİK’TE ÜÇ TEMEL UNSUR: SEMÂ‘, MÛSİKÎ, ŞİİR 

4. 1. SEMÂ‘ 

Arapça kökenli bir kelime olan semâ‘ın aslı simâ‘/ع ,olup; ‘işitmek �م

dönmek ve çalgı ile cemiyet etmek ve ırlamak’163, “işitme, duyma”164, dinlenen ilâhi 

müziğin etkisiyle coşup dönme165 anlamlarını içermekle beraber; Mevlevî âyîn-i 

şerîflerinde tarîkat mensuplarının cezbeli rakslarını ve aşkı duyuş şekillerini ifâde 

eden, beden ve rûhun başat hareket ettiği bütüncül bir zikir ve eylem halidir. 

Mevlevîlik içerisindeki semâ‘ ritüelinin devrânî bir zikir olmasının yanı 

sıra, çile eğitiminin de vazgeçilmez bir rüknü olduğu âşikârdır. Zaten semâ‘ meşki 

almadan sikke giymek mümkün değildir.166 Semâ‘ın bugünkü pozisyonuna 

ulaşmasını; tarîkatın da kurallarını, işleyişini, usullerin taksimini, önem sırasını ve 

rutin çizelgesini belirleyen şahıs, Mevlânâ’nın ‘bana en çok benzeyen kişi’ dediği 

Sultân Veled’dir. Fakat aslî kaynağını târihin karanlık, en azından tam bilinemeyen 

dönemlerinden besleme ihtimâli olan semâ‘, Mevlânâ’nın hayatına büyük bir 

olasılıkla, hayat algılamasını derinden sarsan, en yakın gönül sırdaşı Şems-i 

Tebrîzî’den alınan ilhamla girmiştir.167 

“Her yerde olduğu gibi Türkmenler arasında da çalgıyla yapılan danslara 

‘zamah’ demelerinin, Konya’da halk ağzında semâ‘a, samah denmesi ile bir alakası 

                                                
163 Âsaf Hâlet ÇELEBİ, Mevlânâ ve Mevlevîlik, s. 128. 
164 Ferit DEVELLİOĞLU, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, s. 934. 
165 Ethem CEBECİOĞLU, Tasavvuf Terimleri ve  Deyimleri Sözlüğü, s. 555. 
166 Bârihüdâ TANRIKORUR, “Mevleviyye” maddesi, DİA, C. XXIX, s. 474. 
167 Ethem CEBECİOĞLU, Tasavvuf Terimleri ve  Deyimleri Sözlüğü, s. 555; Ali Canip OLGUNLU, 
Ana Tanrıça’dan Mevlânâ’ya, s. 476. 
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olabilir.”168 Türklerin İslâm öncesi din algılamalarında ve ululama biçimlerinde 

Şamanizm’in tesiri büyüktür. Orta Asya coğrafyasında şaman, ozan, bahşı gibi 

şahsiyetlerin birden çoklu toplumsal (multiple social) rolleri göz önünde 

bulundurulduğunda; hem bir peygamber, hem bir doktor, aynı zamanda büyücü-şâir 

olarak kabul edildikleri bir gerçektir.169 Kaldı ki Ortadoğu ve hatta göç sonrası geç 

toplumsallaşan Anglo-sakson oluşumlarda dahi daima bir inanış biçimi ve bu 

inanışın kült şahısları, daha da önemlisi coşkunlukla kendinden geçirten raksları ve 

ibâdetleri gözlemlenebilir. 

Semâ‘ın disipline hali, bilinçliliği, zorlu eğitim süreci ve dâimâ Allah 

zikrini kovalayan iştahı mercek altına alındığında kendini kaybederek sağa ve sola 

yalpalamalarla hiçbir disipline ait olmadan tam tabiriyle ham ve primitive bir tarzda 

yapılan cezbeli danslarla alakası olmadığı görülebilir. “Halbuki bir extase-mystique 

ile yapılan semâ‘ böyle bir sarâ ve baygınlıklarla sona ermediği gibi, refakatindeki 

mûsikînin ritmine göre son derece ölçülü ve muntazam cereyân eder.”170 

Rabbe doğru bir çağrı ve yakarış göğe yükseldiğinde ‘lebbeyk’ cevabı, bir 

tatlılıkla insan hayatına ikrâm edilecektir. Semâ‘ ile aynîleşen Mevlânâ’nın 

söyleminde semâ‘ şöyle tarif edilmiştir: 

“Semâ‘ın ne olduğunu biliyor musun? Allah’ın ‘Ben sizin Rabbiniz 

değil miyim? sorusuna, ruhların, ‘Evet! Rabbimizsin!’ deyişlerinin sesini 

duymak, kendinden geçmek, Rabbine kavuşmaktır. 

Semâ‘ın ne olduğunu biliyor musun? Semâ‘ dostun hallerini 

görmek, lâhût perdelerinden Hakk’ın sırlarını duymaktır. 

                                                
168 Âsaf Hâlet ÇELEBİ, Mevlânâ ve Mevlevîlik, s. 128. 
169 Geniş bilgi için bkz. M. Fuad KÖPRÜLÜ, Edebiyât Araştırmaları I, Akçağ Yayınları, Ankara, 
2004, s. 129-150. 
170 Âsaf Hâlet ÇELEBİ, a.g.e., s. 128. 
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Semâ‘ın ne olduğunu biliyor musun? Kendindeki varlıktan geçmek, 

mutlak yoklukta zevâlsiz, devamlı varlık tadını tatmaktır. 

Semâ‘ın ne olduğunu biliyor musun? Dostun aşk vuruşları, 

darbeleri önünde başını top gibi yapıp, başsız, ayaksız, dosta koşmaktır. 

Semâ‘ın ne olduğunu biliyor musun? Yakup’un derdini ve devâsını 

bilmek, Yusuf’a kavuşma kokusunu, Yusuf’un gömleğinden koklatmaktır. 

Semâ‘ın ne olduğunu biliyor musun? Musa Peygamberin âsâsı gibi 

her an Fir‘avun’un sihirlerini yutmak, yok etmektir.”171 

 

Mevlânâ’nın oğlu Sultân Veled’in anlattığına göre, Mevlânâ’nın  ilk semâ‘ 

hocası, kayınvâlidesi Büyük Kerrâ Hatun’du. Fakat 18 yaşında öğrendiği bu ilk 

semâ‘ düsturu babası Bahâeddîn Veled’in ilmî terbiyesi ve din algılaması içerisinde 

pek yer bulamadığından olacak Konya’da Şems’le karşılaşıncaya dek semâ‘ ettiğine 

dair bir kayıt yoktur. “Çünkü Şems ona çarh atmayı öğretmişti. Çarh atmak demek, 

sol bacağının baş parmağının mihveri üzerinde sağ ayağı kaldırarak, tam 180 

derecelik bir dönüş yapmaktır ki Mevlevîler bu şekilde semâ‘ etmektedirler.”172  

Semâ‘a giren semâzenin fiziksel pozisyonu ve âyîn boyunca sürdürdüğü 

eylemin, ancak belli bir eğitimden sonra gerçekleşmesi mümkündür. Meşk veya 

semâ‘ çıkarmak için; muhib ve çilekeş cânlar, semâ‘ dedesinin nezâreti altında dibine 

bir avuç tuz döktükleri çivili tahta üzerinde kendilerine öğreticilik eden semâ‘ dedesi 

ile beraber uzun bir öğrenim sürecinden sonra mukâbeleye katılabilecek kıvâma 

gelirlerdi. Semâzenin mukâbele öncesi profiline göz atıldığında üzerindeki elbisenin 

farklı anlamları yavaş yavaş ortaya çıkar. Başındaki sikke bir mezar taşı kadar A. 

                                                
171 Mevlânâ, Dîvân-ı Kebîr- Seçmeler, Haz. Şefik CAN, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2000, C. II, s. 377. 
172 Âsaf Hâlet ÇELEBİ, Mevlânâ ve Mevlevîlik, s. 130. 
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Hâmid’in söylemiyle ‘onun derûnu mahşer’ kabilinden, anlamlı ve sessiz bir çığlığın 

işâreti gibi yükselir. Semâzen bembeyaz tennûresiyle kefenini giymiş ve ‘ölmeden 

önce ölünüz’173 buyruğu izdüşümünde Allah’a âmâde olmaya hazırlanmıştır.   

“Semâ‘a giren, yavaş yavaş kollarını omuzlarından göğsüne doğru sıyırarak 

indirir ve ellerini çapraz vaziyetten kurtarıp yanlarına getirir. Kanat açar gibi kıvrılan 

kollarını yavaşça düzelterek her iki kolunu yukarıya doğru kaldırır ve düz bir şekilde 

açmış olur. Vücuda nisbetle başa doğru yükselmiş olan düz kolların sağ eli dua 

vaziyetinde ve yukarıya doğru açıktır, sol eli aşağıya doğru sarkar, baş sağ tarafa 

eğiktir ve yüz tamamıyla sola çevrilmiştir.”174   

Dimdik duran ve kollarını omuzlarına bağlamış semâzen, âşığın sinesini 

yırtan bir elif misâli dünyanın merkezindedir. Beyazlar içinde, Hz. Pîr’in hatıralarıyla 

dolu zihni, mûsikînin dalgalandıracağı ve insanı bir hoş edeceği zaman gelip 

çattığında ritmik ve âhenkli bir dizilimle göğüsten ayrılan eller birbirinden 

uzaklaşmaya başlar. Sağ ayağın kalkıp inmesi, yalnızca bir denge unsuru değil; Allah 

adının, iki hecede ifâde edilmesinin müsait bir zeminini oluşturur. Kemâle ermek için 

kanatlanan tennûre taşıyıcısı, sağ eliyle Yaradan’a uzanmak ister ve kendisine ne 

sunulduysa, sol eliyle onu bırakıverir. Semâ‘ bir rakstır lâkin eğlence amacı gütmez. 

Disipline edilmiştir ve mukâbele denilen törensel esintisi de belli bölümlerden 

oluşmuştur. 

Göğün yedi katına atfedilen bir algılamayla Mevlevî mukâbelesi ve semâ‘ 

da yedi bölüm üzerine inşâ ve icrâ edilmiştir:  

                                                
173 İsmâil B. Muhammed el-ACLÛNÎ, Keşfü’l-Hafâ ve Müzîlü’l- İlbâs ammâ iştehara mine’l-ehâdîsi 
alâ-elsinetin’n-nâs(Keşfü’l-Hafâ), Matbaa-i Âmire, 1351(1932-1933), C. II, s. 291, 2669. Hadîs. 
174 Abdülbâkî GÖLPINARLI, Mevlânâ’dan Sonra Mevlevîlik, s. 376. 
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Birinci bölüme ‘Na‘t-ı Şerif’ denmesi vechiyle, Hz. Muhammed ve bütün 

peygamberleri hatırlayış ve övüşle malumdur. Bu methiyenin ardından bir kudüm 

darbesi duyulur ki bu keskin ve tok vuruş, aynı zamanda Allah’ın yaratma biçimine 

bir göndermeyle, ‘Kün/Ol!’175 emrine müşâbihtir. Üçüncü bölümde her şeye cân 

veren Yüce Yaratıcı’nın ilâhi nefesine muntazır, mahzûn bir ney taksimi duyulur. 

Ardından ‘Sultân Veled Devri/Devr-i Veledî’ ismiyle meşhûr, semâzenlerin birbirini 

üç kere selamlayarak bir peşrev refakatinde dairevî yürüyüşleri başlar ki, bu aynı 

zamanda rûhun rûha selâmı olarak da kabul edilir. Dört selâmdan oluşan beşinci 

bölümün başında, âyîn-i şerîf güftesinin de başlamasıyla, üstündeki siyah hırkayı 

çıkaran semâzen, şeyh efendinin elini öperek semâ‘a girer. Bu selâmların kısaca 

anlamları şöyledir: 

Hakîkate doğan dervîşin sınırlılığını idrâki,  

Âlemin sâhibini fark edişi,  

Âlemin düzeni ve orijinalitesi karşısında duyulan hayranlık,  

Bu hayranlık ve minnet duygusunun bir hâr olup gönlü tutuşturması,  

Aklın aşka kurban edilişi ve fânînin Bâkî’de yok oluşudur.  

 

Son selâmda bu ruhsal yolculuğu tamamlayan gönül eri, kulluk vazifesine, 

yaradılış amacına geri döner. Altıncı bölümde Kur’ân tilâveti başlar ve ekseriyâ ‘ve 

tera’l-melâikete hâffine min-havli’l-arş…’176 âyetiyle başlar, ‘ve’l-hamdü li’llâhi 

rabbi’l-âlemîn’ ifâdesiyle son bulur. Son bölümde çekilen gülbank ve şeyhin ‘el-

                                                
175 Kur’ân-ı Kerîm, Yâsîn 36/82. Âyet: “O, Tek’tir, Biriciktir, öyle ki bir şeyin olmasını istediğini de 
ona sadece ‘Ol!’ der-ve o (şey hemen) oluverir.  Muhammed ESED, Kur’ân Mesajı, İşaret Yayınları, 
İstanbul, 2002, s. 906. 
176 Kur’ân-ı Kerîm, Zümer 39/75. Âyet: “Ve meleklerin (Allah’ın) kudret tahtının çevresinde toplanıp 
Rablerinin yüceliğini hamd ile andıklarını göreceksin. (Ölen) herkes hakkında adaletle hükmedilecek 
ve (şu) sözler telaffuz edilecektir: Bütün övgüler âlemlerin Rabbi olan Allah içindir.” Muhammed 
ESED, Kur’an Mesajı, s. 953. 
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Fâtihâ’ nidâsıyla Mevlevî mukâbelesi ve semâ âyîni son bulur. Artık âyîndekiler için 

susma ve dinlenme vaktidir.177 

“Sûfî tarîkatların semâ‘ husûsundaki tavırları, çok canlı ve istekli 

uygulama, ihtiyatla yaklaşma veya tamamıyla reddetme şeklinde olmuştur. Semâ‘ı 

İslâm’da müziğin gayr-ı meşrû olmasının bir örneği olarak gören ve sûfî olmayan 

fıkıhçılar ise onu kolayca haram ettiler.”178  

Semâ‘ın leh ve aleyhindeki literâtür, târihî manzaraya bakıldığında siyâsî 

gücü elinde bulunduran hâkim görüşün âyet yahut hadis yorumlamalarının tezâhürü 

olduğu görülecektir. Bâtını zâhirle birleştirmek planını hayata geçirmek isteyen 

âlimler dahi semâ‘ gerçeğini kabul edip, bazı detayları eleştirmekten kendilerini 

alamamışlardır.179  

Göz görmek istediğini görür ya da târihin ve siyâsetin ona gösterdiği şeyleri 

fark eder. Semâ‘, her vecihten başka şekilde anlamlandırılabilecek bir obje olarak 

önümüzde durmaktadır. Genel itibâriyle bakıldığında semâ‘ hakkında hoş bir 

üslûbun kullanıldığı göze çarpar fakat aslen güzel bir şey değil de, güzel olduğu 

sonradan kabul edilmiş bir şey imajı çizer. Yani güzel dendiği noktada hâlâ bazı 

şüpheler mevcuttur; zihne harâretin yanı sıra bürûdet de egemen olur.  

Bazen semâ‘, varlığın en ufak birimleri kabul edilen atomlardan galaksilere, 

oradan Samanyolu ve makro-kozmosun bütününe hâkim olan dâiresel hareketin bir 

izdüşümü kabul edilmiş; meleklerin dairevî dönüşle Rablerini tesbihi gibi, semâzen 

                                                
177 Âsaf Hâlet ÇELEBİ, Mevlânâ ve Mevlevîlik, s. 140-153; Abdülbâkî GÖLPINARLI, Mevlânâ’dan 
Sonra Mevlevîlik, s. 375-378; Bârihüdâ TANRIKORUR, “Mevleviyye” maddesi, DİA, C. XXIX, s. 
474; Ali Canip OLGUNLU, Ana Tanrıça’dan Mevlânâ’ya, s. 476-478. 
178 Arthur GRIBETZ, “Semâ‘ Tartışması (Sûfîler Fıkıhçılara Karşı), Çev. Hüseyin AKPINAR, 
Tasavvuf Dergisi, Ocak-Haziran 2003, Yıl: 4, Sayı: 10, s. 399. 
179 Arthur GRIBETZ, a.g.m., s. 399-410. 
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de âlemin bu hareketliliğine dönerek katıldığı ve böylece varlığın özüne, Yaratıcı’nın 

aşkına vâkıf olabileceği şeklinde ifâde edilmiştir.180  

Bazen de bu âyîn, “Allah yolunda kendilerinden geçenlerin söyledikleri 

ilâhilerle, semâya kol açtıkları semâ‘larla ve bütün varlıklarıyla uydukları Mevlevî 

mûsikîsiyle birleşmiş bir dînî hazlar manzumesi”181nin bir şiiri; her Mevlevî’nin 

bilmesi gereken hafî ve devrânî, aynı zamanda 1001 günlük çilenin en önemli 

basamağı182; zikir meclislerinin en önemli ve eski vecd unsuru183; kemâle ermek için 

gidiş-gelişli manevî bir seyahat184; “şiir ve mûsikî kadar Mevlânâ’nın meclûbu 

olduğu semâ‘ı, şiirlerinde güzelliklerinden bahsettiği mûsikînin konuştuğu yerde, 

onu da beraber bulduğu”185 sihirli bir hareket, garip bir formülün sırlı bir iksiri olarak 

da kabul edilmiştir. 

Nihâyetinde semâ‘ hakkında ifade edilen şeyler incelendiğinde onun 

gönüllerde latif bir iz bıraktığı, Mevlânâ’dan da evvel bir zikir üslûbu olarak 

kullanıldığı, dünyadaki neredeyse her şey gibi, sahibinin elinde güzelleşip 

çirkinleştiği görülecektir. Bir tarîkatın zikir üslûbu olmakla beraber, tasavvufun genel 

kaidesi diyebileceğimiz “Tatmayan bilmez”* ifadesi doğrultusunda semâ‘ı da en çok 

semâzenden dinlemek mânidârdır. Bu sebeple semâzenlerin üstâdına kulak verilmesi 

doğru bir seçim olacaktır: 

“Başımı koyduğum her yerde secde edilen O’dur 

Dört köşe ve altı bucakta tapılan hep O’dur 

                                                
180 Ethem CEBECİOĞLU, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, s. 555. 
181 Nihat Sami BANARLI, Resimli Türk Edebiyâtı Tarihi, C.  I, s. 312. 
182 Bârihüdâ TANRIKORUR, “Mevleviyye” maddesi, DİA, C. XXIX, s. 474. 
183 Sezâi KÜÇÜK, Mevlevîliğin Son Yüzyılı, s. 377. 
184 Ali Canip OLGUNLU, Ana Tanrıça’dan Mevlânâ’ya, s. 476. 
185 Âsaf Hâlet ÇELEBİ, Mevlânâ ve Mevlevîlik, s. 127. 
* Men lem yezuk lem ya‘rif. 
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Bağ,  gül, bülbül, semâ‘, sevgili… 

Bütün bunlar hep bahanedir; yalnız asıl maksut hep O’dur”186 

 

4. 2. MÛSİKÎ 

İnsanlık târihinde söz ne kadar eskiyse, mûsikî de bir o kadar eskidir. Sanat; 

her hangi bir şeyi, ‘her ve hep’ çizgisinden saptırarak onun diğer şeylerden farklı 

olduğunu ispat ya da bir çoğunun zihinsel olarak keşfettiği lâkin tam olarak ifâde 

edemediği şeyi doğru anlam dizgesinde ifşâ etmek demektir. Düz bir söz söylemek 

gayet normal ve basit bir davranıştır. İnsanın meselesi tekdüzeyi, yeknesâk olanı bu 

zayıflığından kurtarmaktır. Akdeniz ozanları lir eşliğinde sözel poetikalar inşâ 

ediyorken, Orta Asya’nın çocukları ilkel sazlarıyla söze anlam katıyorlardı. Şu bir 

gerçektir ki, insan hissiyâtını mûsikî kadar hızla hareketlendiren, köpürten, bir 

seyyâle gibi onu tahatturât içinde sürükleyen başka bir güç yoktur. Şiir, sanatın atası 

kabul edilmekle beraber, taşıdığı hissi vurgulayabilmek için daima bir müziğe ihtiyaç 

duymaktadır. 

Tarîkat toplulukları içinde, zikir meclislerinde bir vecd ve coşku unsuru 

olarak mûsikînin kullanıldığı yadsınamaz bir gerçekliktir. Bazen ism-i Celâl ritmik 

olarak tekrarlanarak belli bir ses ahengi, senkronize bir his potansiyeli yakalanır. 

Bazen de Mevlevîlerde olduğu üzere daha profesyonel ve daha renkli bir yelpâze 

içerisinde birçok mûsikî enstrümanı eşliğinde vecde gelinir.  

“Mevlevî mûsikîsi diye isimlendirilecek olan mûsikînin Mevlânâ ile 

başladığı hususunda bütün kaynaklar müttefiktir. Bu mûsikî, Mevlevî semâ‘ının 

icrâsı için  meydana gelmiş olduğundan semâ‘ mukâbelelerinin başladığı devirden 

                                                
186 Mevlânâ Celâleddin Rûmî, Rubâîler, Çev. Hasan Âli YÜCEL, İş Bankası Yayınları, İstanbul, 
2007, s. 5. 
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itibâren var olmuştur.”187 Bu noktada, Mevlevî mûsikîsi denildiğinde kastedilen, 

vecd ortamının en muharrik etkeni semâ‘ mukâbelelerinde okunan ve icrâ edilen 

eserlerdir.  

Âyîn-i şerîf, Mevlevîlik’te mukâbele denen semâ‘ töreni sırasında okunup 

çalınan188 eserler olmakla birlikte onun en mühim özelliği, zikrin melodik 

teveccühünün tekke görevlilerinin irâdesi ve yönetimine göre değil; âyîn-i şerîfin 

bestesine göre icrâ edilmesidir.189  

Mevlevîlik’e mahsus tarîkat âyînlerinde kullanılan mûsikî enstrümanlarının, 

diğer tarîkatlara nazaran çeşit olarak fazla olduğu göze çarpmaktadır.  Diğer tarîkat 

âyînlerinde kullanılmayan ney, rebab, tanbur, ud gibi sazların eşliğinde icrâ edilen 

âyîn-i şerifleri, târihî seyirleri içerisinde üç grup olarak ele almak mümkündür. Bu üç 

grup, “Itrî’ye kadar, Itrî’den İsmâil Dede’ye kadar ve İsmail Dede’den sonrası”190 

şeklindedir.  

Elbette ki Mevlânâ döneminde, âyînlerin tam bir sistematik içerisinde 

yapılmadığı, hatta Mevlânâ’nın oğlu Sultân Veled ve torunu Ulu Ârif Çelebî’de dahi 

herhangi bir âyîn-semâ‘ ilişkisi olmadığı, yalnızca cezbe hâllerinde tezâhür ettiği 

bilinmektedir. Fakat daha sonra Mevlânâ’yı anmak için Cumâ namazlarını müteâkip  

düzenlenen anma toplantıları âyînlere belirli bir düzen verilmesi ihtiyâcını ortaya 

çıkarmıştır. Âyîn, ana hatları itibâriyle Pîr Âdil Çelebî, sonrasında bazı ayrıntıların 

eklenmesiyle Pîr Hüseyin Çelebî tarafından malûm düzene kavuşturulmuştur.191 

                                                
187 Sezâi KÜÇÜK, Mevlevîliğin Son Yüzyılı, s. 377. 
188 Yılmaz ÖZTUNA, “Âyîn-i Şerîf” maddesi, Türk Mûsikîsi-Akademik Klasik Türk Sanat 
Mûsikîsi’nin Ansiklopedik Sözlüğü, Orient Yayınları, Ankara, 2006, C. I, s. 134  
189 Ömer Tuğrul İNANÇER, “Mevlevî Mûsikîsi ve Semâ‘ ”maddesi,  Dünden Bugüne İstanbul 
Ansiklopedisi, Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı Ortak Yayını, İstanbul, 1995, C. V, s. 421. 
190 Sezâi KÜÇÜK, a.g.e., s. 378. 
191 Ömer Tuğrul İNANÇER, “Mevlevî Mûsikîsi ve Semâ‘ ”maddesi,  Dünden Bugüne İstanbul 
Ansiklopedisi, C. V, s. 420. 



 
 

79 

Na‘t-ı Mevlânâ’nın okunmasıyla başlayan âyîn-i şerîf, ‘Ol!’ emrini 

hatırlatan keskin bir darbe ile cânları yerinden kaldıran kudümün ardından, kıyâmet 

günü insanları ölüm uykusundan kaldıracak olan Sûr’u temsilen bir nây-i şerîf 

taksimi ile devam eder. Buna ‘post taksimi’ de denir.192  

“Âyîn, semâ‘ın bölündüğü dört kısma tekâbül eden ve ‘selâm’ denilen dört 

parça yapılır. Her selâm birkaç beytin bestesiyle söz ve sâz terennümlerinden 

yapılmıştır.”193 Post taksiminin ardından, icrâ bakımından neredeyse Mevlevîlere hâs 

bir enstrüman olan kudümün tuttuğu usulle bütün neyler hem-âhenk, hem-âvâz 

üflenirken, âyînin peşrevine geçilir. Bu peşrevler âyîn makâmına binâen bestelenmiş, 

çoğunlukla mahsus sâz eserleri olup, aynı zamanda Devr-i Veledî’nin de başlamış 

olmasının işâretidir. Ardından dört selâmdan oluşan âyîn-i şerîfin sözlü ve 

terennümlü bölümlerine geçilir.  

“Usûl geçkileri âdettir. Birinci selâmda devri-i revân, devr-i hindî, düyek, 

ağır düyek; ikincide ağır evfer; üçüncüde devr-i kebîr usûlleri de çok kullanılmıştır. 

Dördüncü selâm ekseriyâ ikinci selâmın bestesiyle okunur. Üçüncü selâmın 

sonlarında devr-i kebîr, ağır düyek, ağır frenkçin, çifte düyek gibi usûlden aksak 

semâiye girilir ve bir saz semâi parçası icrâ edilir; sonra yürük semâi ile ölçülmüş en 

hareketli kısım gelir ve üçüncü selâm biter. Dördüncü selâmda tekrar sükûnet başlar. 

Bir âyînde, aynı makâmdan ve mutlaka devr-i kebîr usûlünden bir peşrev çalınır ve 

başta güftesi gene Mevlânâ’nın olan, Itrî’nin Rast Na‘t’ı muhakkak okunur. Tabii bu 

peşrev ve na‘t asıl âyîne dâhil değil başka bestekârların eserleridir.”194 

                                                
192 Ali Canip OLGUNLU, Ana Tanrıça’dan Mevlânâ’ya, s. 477-478. 
193 Yılmaz ÖZTUNA, “Âyîn-i Şerîf” maddesi, Türk Mûsikîsi-Akademik Klasik Türk Sanat 
Mûsikîsi’nin Ansiklopedik Sözlüğü, C. I, s. 134.  
194 Yılmaz ÖZTUNA, a.g.m., s. 134. 
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Mevlevîlik târihinde âyînler kadar bu âyînleri besteleyen ustalar da önemli 

bir yere sahiptir. Bestekârı bilinen ilk âyîn-i şerîf Köçek Derviş Mustafa Dede’nin (ö. 

1684) Bayâtî Mevlevî Âyîni olmakla beraber, onu takiben târihteki en mühim mûsikî 

üstatlarından kabul edilen Nâyî Osman Dede’nin Çâr-gâh, Hicâz, Rast ve Uşşâk 

Âyînleri sıralanabilir.195 Itrî ve Hammâmî-zâde İsmail Dede gibi mûsikî üstâdlarını 

yetiştiren dergâhlar özellikle XVIII. ve XIX. yy.larda bir Güzel Sanatlar Akademisi 

vazifesi görmüştür. 

“XVIII. ve XIX. yy.larda İstanbul mevlevîhâneleri âdetâ birer 

konservatuara dönüşmüş ve Klasik Türk Mûsikîsi’nin en parlak simalarına okul 

görevi yapmıştır. Bunlar arasında Ali Nutkî, Osman Salâhaddîn, Kutb-ı Nâyî Osman, 

Selim, Abdülbâkî Nâsır, Hammâmî-zâde İsmail, Ahmed Celâleddîn, Zekâî, 

Fahreddîn Dedelerle, Itrî, III. Selim, Rauf Yektâ Bey sayılabilir.”196 

Gittikçe olgunlaşan ve kendi derinliğini kazanan Osmanlı kimliği gibi 

Klasik Türk Mûsikîsi de belli aşamalar ve ustalar sayesinde kendi kimliğini 

kazanmıştır. Bu vadinin kilometre taşlarından en önemlisi Klasik Türk Müziği’nin 

kurucusu kabul edilen, eserleriyle yeni bir çığır açan Buhûrî-zâde Mustafa Itrî 

Efendi’dir ki, onunla mûsikîmiz Orta ve Yakın Doğu izlerinden mümkün mertebe 

arındırılmıştır. Bini aşkın bestesi olduğu Şeyhülislâm Es‘ad Efendi tarafından iddia 

edilen bu büyük bestekârın Mevlevî târihi açısından en belirgin özelliği, semâ‘ 

törenlerinde âyîn-i şerîften önce okunan Rast Na‘t-ı Peygamber’in bestekârı 

olmasıdır.197 Elbette ki âyînlerin güftesi, Mevlânâ Celâleddîn Rûmî’nin 

                                                
195 Ömer Tuğrul İNANÇER, “Mevlevî Mûsikîsi ve Semâ‘ ”maddesi,  Dünden Bugüne İstanbul 
Ansiklopedisi, C. V, s. 421. 
196 Bârihüdâ TANRIKORUR, “Mevleviyye” maddesi, DİA, C. XXIX, s. 474. 
197 Ahmet Şahin AK, Türk Mûsikîsi Tarihi, Akçağ Yayınları, Ankara, s. 72-75. 
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gazellerinden, bazen Mesnevî’den seçilen beyitlerden oluşmaktadır.198 Bu meşhûr 

“na‘tın bestelenmesinden sonra mevlevîhânelerdeki her semâ‘ töreninde okunması 

bir gelenek haline gelmiştir.”199 

XIX. yüzyıla doğru yaklaşırken bir başka üstâd önümüze çıkar: “Dede 

Efendi” ismiyle maruf Hammâmî-zâde İsmail Dede Efendi (ö. 1846), özellikle III. 

Selim devrinin en mühim kişilerinden biridir. Dünyanın farklı noktalarında müzik 

ustaları isimlerini duyururken aynı zaman diliminde, ‘Zülfündedir benim baht-ı 

siyâhım’ güfteli bûselik şarkısıyla Dede Efendi de tanınmaya başlıyordu. “ (…) 

Haydn, Mozart, Beethoven ve Paganini, Dede Efendi’nin çağdaşlarıydılar.”200  

Daha önce de ifade ettiğimiz üzere III. Selim, Mevlevî, bestekâr, neyzen, 

şâir bir şahsiyettir. Bu sebeple Dede Efendi’yi duyar duymaz, kendisini saraya 

çağırtmış ve ihsanda bulunmuştur. Dede Efendi XIX. yy. pâdişâhlarından II. 

Mahmud ve Abdülmecid devirlerinde de sarayda hizmet vermiştir.  Fakat onun en 

verimli çağı II. Mahmud dönemine rastlar ki muhteşem Ferah-fezâ Âyîn-i Şerîf bu 

çağın semeresidir.201 

III. Selim ve II. Mahmud’un, mûsikînin merkezî noktası, hatt-ı istivâsı 

diyebileceğimiz İstanbul mevlevîhânelerini sık sık ziyâreti mûsikî faaliyetlerinin 

artmasında önemli bir dinamik olmuş; bu sayede birçok mûsikîşinâs, bestekâr, 

kudüm-zen, ney-zen… v.b. yetişmiştir.202 Aslen Mevlevî mutribi dediğimiz, âyîn-i 

şerîf icrâsında bulunan saz heyetinin ana unsurları âyîn-hân, kudüm-zen ve ney-zen 

                                                
198 Yılmaz ÖZTUNA, “Âyîn-i Şerîf” maddesi, Türk Mûsikîsi-Akademik Klasik Türk Sanat 
Mûsikîsi’nin Ansiklopedik Sözlüğü, C. I, s. 134.  
199 Ahmet Şahin AK, Türk Mûsikîsi Tarihi, s. 74. 
200 Beşir AYVAZOĞLU, Kuğunun Son Şarkısı, Ötüken Yayınları, İstanbul, 2004, s. 111. 
201 Beşir AYVAZOĞLU, a.g.e., s. 117-119. 
202 Sadeddin Nüzhet ERGUN, Türk Mûsikîsi Antolojisi, İstanbul, 1943, s. 406; Sezâi KÜÇÜK, 
Mevlevîliğin Son Yüzyılı, s. 379. 
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idi. Fakat sonraki zaman dilimlerinde klasik kemençe, tanbur, kanun ve ud gibi diğer 

sazlar Mevlevî mutrib heyetine dâhil olmuşlardır.203 

“Elbette Hz. Mevlânâ’nın neyden rebâba, tefe kadar yana yakıla ifâde ettiği 

mûsikî, maddî heveslerle sınırlı bir mûsikî anlayışı değil; İlâhi aşkı, sonsuz vecdi ve 

heyecânı, insanın hak katındaki duyarlılığını dile getiren mûsikîydi. Mevlânâ’mız ne 

güzel söyler:  

Bütün şu âlemi aşk çengi yapacağım, dilsiz çengten üç yüz dil meydana 

getireceğim”204  

Mevlânâ’nın mûsikîşinâs oluşu, semâ‘da mûsikîyle kanatlanması, aynı 

zamanda kendisinin de bir rebâb-zen olması hasebiyle, bu tarîkat için de, gerek 

XVIII. ve XIX. yy.larda bir konservatuar pratiği yerine getirmesi ve gerekse de farklı 

sanat kollarını bünyesinde birleştirecek evrenselliği yakalayabilmesi takdire 

şâyândır. Fakat bir saz vardır ki, sazlığından koparıldığı o acıklı ve firaklı günden bu 

yana her kalp için farklı bir nağme sunmakta, lâkin farklı nağmeler aynı acının tek 

seslik şarkısını söylemektedir. Elbette bu ‘ney’dir ki, Mevlevîlerce kudüm-i şerif 

gibi, o da hürmeten ‘nây-i şerîf’ ismiyle tesmiye edilir. Nâilî, neyin hikâyesini 

kendince şöyle özetler: 

“Nâyîn ki çıkar zemzeme sürahlarından 

Bülbüller öter sanki gülün şâhlarından” 

Bu veçhile mutrib heyetinin sesi en yüksek olan bu hisli enstrümanı, 

Mevlânâ’nın Mesnevî’sindeki en müthiş metafordur.205 Kâmil insanın, olgunluğun, 

acının, hüznün, ıstırâbın, üst limit hissiyâttan ve insanın başka hâletlere sevk eden 

                                                
203 Yılmaz ÖZTUNA, “Ney” maddesi, Türk Mûsikîsi-Akademik Klasik Türk Sanat Mûsikîsi’nin 
Ansiklopedik Sözlüğü, C. II, s. 115. 
204 Sadettin HEPER, Mevlevî Âyînleri, Konya Turizm Derneği Yayınları, Konya, 1979, s. 5. 
205 Yılmaz ÖZTUNA, a.g.m., s. 114. 
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nâdirâttan, ortalama aklın ulaşamadığı zevkiyâttan dem vuran “ince uzun boynu, 

birbirine sarılan boğumları, sararmış rengi, içten gelen feryâtları figânları aksettiren; 

sesi ile Mevlânâ’nın vecd ve aşkının lirik bir sembolü olan ney, şu sûretle onun hitâp 

ettiği geniş zümre içinde hatta dışında, kudsî bir önem kazanmış ve her asırda bu sazı 

çalmakla daha doğrusu üflemekle ün kazanmış bir çok değerli sanatkâr 

yetişmiştir.”206  

Oysa ney, birbirine eşit dokuz boğumdan ibâret kuru, içi boş bir kamıştır. 

Tarihî hikâyesi Asurlulara ve Fenikelilere dayandırılan bu en eski sâz, somut 

varlığından çok, hissettirdiği derûnî, âdetâ zincirleme hislere niyâbeten değerlidir: 

 

“Âteşest în bang-ı nây ü nîst bâd   (Bu neyin sesi âteştir, hava değil.) 

 Her ki în âteş nedâred nîst bâd”   (Kimde bu âteş yoksa yok olsun!)207 

 

Mevlânâ, geleneksel hayatta kurallar, kanunlar, örfler, anlayışlar, ibâdetler 

gibi belli inançların lüzûmunu sonuna kadar desteklemekle beraber; bu araçların 

hiçbir şekilde bireyin toplumda yeniden doğuşunu engellememesi gerektiğini 

savunan ve belki de bu sebeple, “İslâm, Yunan ve Hint kültürlerinin sentezini aşarak, 

varoluşsal çelişkinin üstesinden gelmek sûretiyle evrensel varlık düzeyine ulaşan”208 

insanlarda kabul edilmiş ve dünyanın her tarafında mürîdler bulmuştur. 

Oysa neyin kuru bir sâz olmaklığı gibi Mevlânâ da bir damla pıhtıdan 

oluşmuş bir insandır. Ney, yana yakıla hikâyesini anlatırken, Mevlânâ da devrin ve 

                                                
206 Nazmi ÖZALP, Türk Mûsikîsi Tarihi, MEB Yayınları, İstanbul, 2000, C. I, s. 198; ‘Ney’ ile ilgili 
bkz. Beşir AYVAZOĞLU, Neyin Sırrı Hâlâ Hasret, Kubbealtı Neşriyât, İstanbul, 2002. 
207 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, Ter. ve Şerh: A. Avnî KONUK, Gelenek 
Yayıncılık, İstanbul, 2007, C. I, s. 82, 9. Beyit. 
208 A. Reza ARASTEH, Aşkta Ve Yaratıcılıkta Yeniden Doğuş-Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin Kişilik 
Çözümlemesi, Çev. Bekir DEMİRKOL-İbrahim ÖZDEMİR, Kitâbiyât Yayınları, Ankara, 2000, s. 35.  



 
 

84 

insanların kalabalıklarına rağmen, yüzyılları aşıp gelen hikâyesini büyük bir neşe ve 

ıstırapla dile getirmiştir. 

Nihâyetinde Mevlânâ ve ney, yollarını Tevhîd’in merkezinde 

birleştirmişlerdir. Bu birleşme, kendi varlığını egoizmden sıyırarak, ‘mutlak ben’e 

son bir göçle mümkündür: 

“O’nunla candan bir şekilde gönlü bir, istikâmeti bir ol, hatta 

kendini yok edip O ol! 

Sözün özü, O’nun bekâsında tamamıyla yok olup bâkî ve sonsuz 

ol!”209 

 

4. 3. ŞİİR 

Ünlü Fransız şâir P. Valéry meşhûr aforizmasında, ‘ilk mısra Tanrı’dandır’ 

der. Şiir, binlerce defa tarif edilmiş, üzerine kafa yorulmuş, kaotik dünyanın meskûn 

bir nefesi ya da Lamartiné’nin dediği gibi, ‘büyük zekâların rüyâlarıdır.’ Yahya 

Kemâl şiirden dem vururken, nesirden başka, mûsikîden başka, insanın kulağını 

dolduran bir nefese gönderme yapar. Ahmed Haşim şiir için, ‘düz yazıya 

çevrilemeyen bir dil’ der. Fuzûlî, ilimsiz bir şiirin mümkün olmadığını iddia eder. 

Alman şâiri R. Maria Rilke hayatını adadığı şiir için şöyle der: ‘Güzel ve mükemmel 

bir şiiri tamamladıktan sonra şâirin on yıl dinlenmeye hakkı olmalıdır.’   

Nihâyetinde tarifler sonlanmayacak, her yeni hikâye, her yeni asır ve her 

yeni şahsiyet kendi algılama çemberinde kendi kutsalları izinde; kendi ve kendi 

dışındaki dünyayı anlamak ve anlatmak için şiire, yani bu üst lisâna, ölümsüzlüğe 

                                                
209 Mollâ Câmî, Neyin Feryâdı (Ney-nâme), Çev. ve Şerh: Hoca Neş’et Efendi, Sufi Kitap, İstanbul, 
2007, s. 82, 114-115. Beyit.  
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iman edecek bir ses bütünlüğüne baş vuracaktır. Çünkü insan, yalnızca insan olduğu 

için şiir yazar. 

“Mevlevîlik dairesi içerisinde bir Mevlevî edebiyâtı oluşmuş mudur?” 

sorusu önemlidir. Elbette Mevlevîlik gibi, muazzam bir coğrafyada işlevselliğini 

kaybetmeden devam eden bir gücün, şiir ve edebiyât dünyasını etkilememiş olması 

mümkün değildir. Mevlevîlik için şiir, şâir bağıntılı olarak açıklanabileceğinden, ilk 

üstâdın şiirlerine, yani Mevlânâ’ya gitmek icap etmektedir. Peki Mevlânâ başlı 

başına, kendiliğinden bir şiir mi icat etmiştir? Elbette buna “evet” demek pek doğru 

bir tesbit olmayacaktır. Çünkü hiçbir şiir geleneği bir önceki asrın gerçekliğinden 

tamamen sıyrılmış olamaz. Yani geleneğe karşı lehte veya aleyhte bir tavır takınmak 

zorundadır.  

Meselâ Dîvân Edebiyâtı’ndaki mahallîleşme cereyânı yine o edebiyât içinde 

farklı bir açılımdan ibarettir. Şiirin gittikçe serbestiyet kazanması, hatta günümüzden 

bir önceki yüzyılda Futurizm, Kübizm gibi garip akımları doğurtmuş olması da 

Klasik Edebiyât’ın tepkisel bir yansıması olarak açıklanabilir. Öyleyse önce 

Mevlânâ’yı derinden etkilemiş olan Hâkim Senâî ve Ferîdüddîn-i Attâr çizgisinde 

devam eden şiir geleneğini anlamalı, ardından Mevlânâ’nın şiir yazdığı coğrafyanın 

edebî geleneklerini bununla kıyaslamalıyız.  

“Doğu’da Klasik şiir, lafız, mânâ ve üslûb açısından büyük değişiklikler 

geçirmiştir. İlk hicrî asırlardaki Arapça, Farsça ve Türkçe şiirlerde dünyaya, hayata 

ve gönül dünyasına ait bakış, özellikle on iki ve on üçüncü asırda büyük değişime 

uğramıştır. Bu değişimde, Selçukluların varlığı, Gazâli’nin rehberlik ettiği dinî 

anlayış ve Senâî ile ilk büyük şâirini yetiştiren farklı bir şiir tarzı etkin olmuştur. 

Mevlânâ ve şiiri bu gelişmenin en üst ürünüdür. Dil farklılığı göz ardı edilerek 
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bakıldığında üç dilde de aynı bakışın Doğu’da şiire egemen olduğunu söylemek hiç 

abartılı olmaz. Özellikle Anadolu’da daha ortak özellikler taşıyan bir şair kişiliği ve 

anlayışı oluşmuştur.”210 

Öncelikle Mevlânâ’nın şiir için ne düşündüğüne kulak vermenin bize bir 

yol göstereceği kanaatindeyiz:  

“Ben kâfiye düşünürüm; sevgilim bana der ki: Yüzümden başka 

hiçbir şey düşünme! 

Ey benim kâfiye düşünenim! Rahatça otur, benim yanımda devlet 

kâfiyesi sensin. 

Harf ne oluyor ki sen onu düşünesin? Harf nedir? Üzüm bağının 

çitten duvarı! 

Harfi, sesi, sözü birbirine vurup parçalayayım da seninle bu üçü de 

olmaksızın konuşayım! 

Âdem’den bile gizlediğim sırrı, ey cihânın esrârı olan sevgili sana 

söyleyeyim. 

Halil’e bile söylemediğim sırrı, Cebrâil’in bile bilmediği gamı, 

Mesih’in bile dem vurmadığı, hatta Tanrı’nın bile kıskanıp biz 

olmadıkça kimseye açmadığı sırrı sana açayım.”211  

 

Hz. Âdem’den Hz. Muhammed’e kadar bütün dinlerin yani hayat üslûbu 

öğretilerinin, âyet ve işâretlerinin meânisi ve esrârı ‘birlik/vahdet’ merkezinden 

beslenmektedir. İnsan ırkının algılama çemberinin bir izdüşümü diyebileceğimiz 

                                                
210 Adnan KARAİSMAİLOĞLU, Klasik Türk Şiir Geleneğinde Mevlânâ’nın Yeri ve Edebî Miras 
Tartışmaları. http://www.semazen.net/show_text_main.php?id=87&menuId=76. 
211 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Mesnevî, Çev. Veled İZBUDAK, C. I, s. 138, 1727-1734. Beyit; 
Mevlânâ, Mesnevî-Konularına Göre Açıklamalı Tercümesi, Ter. Şefik CAN, Ötüken Yayınları, 2005, 
İstanbul, s. 123. 
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kelimelerin kurgulamış olduğu bütün lisânlar kendi içlerinden birer âyet birer mucize 

doğurturlar ki buna ‘şiir’ denir. 

Mevlânâ’nın, lafzın tam da ifâde edemediği derinliği özleyişi; bu engin 

derinlikte, bütün sığları burada toplanmaya, derinleşmeye daveti, Mesnevî ile şöhret 

bulmuştur. Hâlihazırda Tasavvuf Edebiyâtı’nın genel itibâriyle ta‘lîmî/didaktik bir 

tavrı olduğu bilinir. Mevlânâ da Mesnevî’sinde kendilerini tebcîl ettiği, X. yy.ın dehâ 

şâirlerinden Hâkim Senâî (ö. 525/1131)’den ve yine Mevlânâ’nın, şiirlerinden 

alıntılar yaptığı, kendisinin gençlik yıllarında tanıdığı büyük şâir Şeyh Ferîdüddîn-i 

Attâr (ö. 618/1221) geleneğinden beslenerek şiirler kaleme almıştır. 212 

Mevlânâ şiirin bir çok vâdisinde eserler meydana getirmiştir. Gazelleriyle 

bir çok gönülde iz bırakmış, bâzen de Mecâlis-i Seb‘a’daki va‘azları gibi nesirleriyle 

de sesini âleme duyurmuştur. Fakat onun en şöhretli mısraları (beyitleri) 

Mesnevî’sinde yer almaktadır. Öyle ki bir tarz, bir şiir nev‘i, onun eş‘ârıyla yalnız 

onun kitabının ismi gibi anılır olmuştur.  

“Mesnevînin sözlük anlamı, ikişer ikişer, ikili demektir. Her beytin dizeleri 

kendi aralarında uyaklı, aruz bahirlerinin kısa kalıplarıyla yazılan, uzun bir nazım 

biçimine denir.”213 Uzun manzume veya kitap halindeki mesnevîler özel adlarla 

anılmakla beraber, Mevlânâ’nın Mesnevî’si bu kuralın dışındadır. Genel itibâriyle 

“Mesnevî-i Mânevî” ismiyle marûftur. Fakat “Mesnevî” dendiğinde Mevlânâ’nın 

sözleri anlaşılacaktır. İran’da ilk mesnevîler onuncu yüzyılda Pehlevîce yazılmış ve 

Şehnâmelerde kullanılmıştır.  

                                                
212 Adnan KARAİSMAİLOĞLU, Tasavvûfî Şiir Geleneğinde Mevlânâ’nın Yeri ve Önemi, VI. Milli 
Mevlânâ Kongresi (24-25 Mayıs 1992), Tebliğler, Selçuk Üniversitesi Yayınları, Konya 1993, s. 87-
89. http://www.semazen.net/show_text_main.php?id=87&menuId=76. 
213 Cem DİLÇİN, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2000, s. 167. 
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Yine aynı yüzyıllarda Türk Edebiyâtı’nın ilk büyük mesnevîsi, Şehnâme 

vezninde yazılan Yusuf Has Hacib’in (ö. 1077) Kutadgu Bilig isimli eseridir. 

Genellikle mesnevî nazım şekliyle yazılan eserler şu bölümlerden meydana gelir: 

Dibâce, tevhid, münâcât, na‘t, mirâciye, medhiye, sebeb-i te’lif, ağâz-ı dâstân, konu 

ve hâtime.  

Çoğunlukla mesnevîlerde olayların akışı akıl ve mantık perspektifinden 

ayrılarak mistik bir güzergâh izlerler. Aşk ve imajlar tasavvûfî veya alegorik-

sembolik özellikler gösterebilir.214 Mevlânâ’nın Mesnevî’si de ardı ardına bir çok 

mevzû, mistik vakalar, kıssadan hisseler, bir büyük zincirin halkasını andıran ve 

bazen bir hikâyenin tefsirini başka bir hikâyede aramamızı gerektiren bir mantıkla 

yazılmıştır. 

“Âşık Paşa’nın Türkçe, Şeyh Gülşenî’nin Farsça olarak yazdıkları Garîb-

nâme ve Mânevî isimli kitaplar Mesnevî’ye nazire olarak yazılmışlardır. Yûnus Emre 

Dîvânı’nın baş tarafında uzun bir mesnevî vardır.”215 

Mevlevîlik geleneği içerisinde bir şuârâ silsilesi oluşturmak ne kadar 

mümkünse, her hangi bir şâirin her hangi bir şiirinde Mevlevî ıstılâhı kullanması o 

denli olağandır. Mevlevîlik, Hz. Mevlânâ’nın ardından, oğlu Sultân Veled, torunu 

Ulu Ârif Çelebî ve devamında gelen kilometre taşı olmuş bazı isimlerle kendisini 

inşâ etmiştir. Kezâ şiir için de böyle bir silsile oluşturmak istersek, gözlerimizi yine 

aynı zaman dilimine ve aynı şahsiyetlere dikmek zorundayız. 

Sultân Veled, Mevlânâ’nın hayat algılamasını tasavvûfî imbikten süzerek 

ona bir tarîkat libâsı giydiren şahsiyet olduğu kadar, XIII. yy. Anadolu’sunun önde 

gelen mutasavvıflarından ve bu yüzyılın şâirlerindendir. Mevlânâ yalnızca Farsça 
                                                
214 İskender PALA, Ansiklopedik Dîvân Şiiri Sözlüğü, L&M Yayınları, İstanbul, 2003, s. 321-323. 
215 Mehmet Tâhir OLGUN (Tâhirü’l-Mevlevî), Edebiyât Lügâti, Neşre Hazırlayan: Kemal Edip 
KÜRKÇÜOĞLU, Enderun Kitabevi, İstanbul, 1994, s. 99. 
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şiirler kaleme almış, oğlu Sultân Veled ise sade söyleyişiyle ve çok fazla da âşinâ 

olmadığını dile getirdiği Türkçe’yle de şiirler söylemiştir. Hedef, şiirden ziyâde bir 

va‘zı, ritimler halinde ve hiç sıkmadan karşıya sunmaktır. Kendisi de ‘Türkçe’yi 

daha iyi bilsem neler yapardım’ der gibi şu kıtayı Rebâb-nâme’de dile getirmiştir: 

“Türkçe bilseydim ben aydaydım* size 

Sırları kim Tanrı’dan değdi bize 

Bildireydum söz ile bilduğimi 

Bildireydum ben size bilduğimi”216 

Sultân Veled’in ardından, bu yüzyılın sonlarında Sultân Veled’in isteği 

üzerine, Kırşehir’de kurduğu Mevlevî tekkesinde tarîkatı tanıtıp yaymaya çabalayan 

ve Mantıku’t-Tayr isimli eserin çevirisiyle şöhret bulan Gülşehrî gözümüze 

çarpmaktadır. XIV. yy.ın önde gelen mutasavvıf şâirlerinden Gülşehrî, yalnızca 

Feridüddîn-i Attâr’ın Mantıku’t-Tayr isimli eserini salt olarak çeviren bir şahsiyet 

değildi. O, bu çeviriye bir orijinallik katarak, tasvir bölümlerine eklemeler yaparak, 

Mevlânâ’nın Mesnevî’sinden alıntılar ve Kelile ve Dimne’den alınan hikâyelerle 

âdetâ telif bir eser meydana getirmiştir.217 

XIV. yy.da, nasıl ki Gülşehrî bir önceki yüzyılda Sultân Veled’den el 

aldıysa, Ahmed Eflâkî de Mevlânâ’nın torunu Ulu Ârif Çelebî’den el alarak onun 

yolunda seyr ü sülûka girmiştir. Türkçe gazellerinin Sultân Veled’in Türkçe 

gazellerinden daha iyi olduğu ifâde edilen Eflâkî’de Yunan tesiri hissedilmektedir. 

Gazeller hâricinde rubâîler de kaleme alan Eflâkî’nin bir diğer husûsîyeti, elbette ki 

bu tarîkat içerisinde mahsus bir yeri olan ve Ulu Ârif Çelebî’nin isteği üzerine 

718/1318 târihinde kaleme almaya başladığı ve bir yılda bitirdiği Menâkıbu’l-Ârifîn 
                                                
* Söyleyeydim. 
216 Neclâ PEKOLCAY, İslâmî Türk Edebiyâtı, Kitabevi Yayınları, İstanbul, 1996, s. 140-142.   
217 Mine MENGİ, Eski Türk Edebiyâtı Tarihi, s. 77-78. 
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adlı eseridir. Müellif bu eserinde Ferîdûn b. Ahmed’in Risâle-i Sipehsâlâr der 

Menâkıb-ı Hüdâvendigâr’ından faydalanmış ve vak‘âları canlı bir üslûbla kaleme 

almıştır. Eflâkî’nin en çok istifâde ettiği eserler arasında Sultân Veled’in İbtidâ-

nâme, Rebâb-nâme, İntihâ-nâme ve Ma‘ârif adlı eserleri zikredilebilir.218  

XV. yy.da, bir önceki yüzyıldan farklı olarak Anadolu ve Rumeli’de 

edebiyâtın büyük bir gelişme gösterdiği ve Dîvân Edebiyâtı’nın klasik bir görünüm 

kazanmaya başladığı dikkati çekmektedir. “XIV. yy.daki dinî-destânî mesnevîlerin 

yerini bu yüzyılda daha çok târihî mesnevîler almış”tır.219 

Kendi çağının Osmanlı Türkçesi’ni en güzel nağmesiyle aksettiren Ahmet 

Paşa220 ile, mesel-gûylukla şöhret bulmuş olan ve Türkçe’nin şiir dili olarak 

gelişmesinde önemli bir rol üstlenen Necâtî221 bu dönemin önem arz eden 

şâirlerindendir. Bu şâirler aynı zamanda dîvân şiirinin zirveleşeceği Fuzûlî, Bâkî ve 

Hayâlî Bey gibi üstâdların temel taşını oluşturacaktır. Elbette ki Mevlevîlik bu 

yüzyılda da tarîkat olarak hikâyesine devam etmekte ve yine şâirler Mevlevîlik’e hâs 

remizler ve ıstılâhlar kullanmaktadır. 

XV. yy. aynı zamanda mesnevîciliğin gelişimini sürdürdüğü ve mesnevî 

sayılarında artışın görüldüğü bir yüzyıldır. Mevlânâ’nın bir edebî nazım şeklini kendi 

eserine isim kılması gibi, bu asırda Süleyman Çelebî’nin ünlü eseri Vesîletü’n-Necât 

da mevlid türünü kendisine isim kılmıştır.  

XV. ve XVI. yy.lar, Klasik Edebiyât’ın kendi derinliğini kazandığı asırlar 

olduğu için bir ekolün, bir tarîkatın ıstılâhını kullanmak, bir mürşidin yolunu takip 

eden şâir izleniminden çok şiir yazan her şahsa ait bir gerçekliktir. Ayrıca bir 

                                                
218 Neclâ PEKOLCAY, İslâmî Türk Edebiyâtı, s. 177-179.   
219 Mine MENGİ, Eski Türk Edebiyâtı Tarihi, s. 105. 
220 Geniş bilgi için bkz. Nihat Sami BANARLI, Resimli Türk Edebiyâtı Tarihi, C.  I, s. 463-466. 
221 Geniş bilgi için bkz. Nihat Sami BANARLI, a.g.e., s. 468-470. 
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tarîkatın yolunu takip eden şahsiyet, o tarîkat içerisinde yeni bir kol kuracak kadar 

şöhret bulsa dahi Mevlevîlik ıstılâhını kullanabilir. Meselâ, Halvetiyye tarîkatının 

Rûşeniyye kolunu kuran Dede Ömer Rûşenî, Mevlânâ’dan müthiş derecede 

etkilenmiş ve onun hissi tesirinde Nây-nâme, Miskin-nâme ve Çoban-nâme adlı üç 

mesnevî kaleme almıştır. Onun talebesi olan ve bu devrin meşhûr mutasavvıflarından 

İbrahim-i Gülşenî, XVI. yy.ın en büyük mesnevî yazarlarından biri olmuş ve  

Mevlânâ’nın Mesnevî’sine de ‘Manevî’ adlı 40.000 beyitlik nazire yazmıştır.222   

Yani XV. yy.a gelindiğinde ortak bir tasavvûfî zevk, belirgin bir ıstılâh, 

ezber bir remiz kuşağı zaten oluşturulmuş olduğundan, bir sonraki yüzyılda Cevrî, 

Neşâtî, Nahifî ya da XVIII. yy.ın bu alandaki zirvesi Şeyh Gâlib gibi isimlerle keskin 

bir Mevlevî edebiyâtı çizmek mânidâr olmayacaktır. 

XVII. yy., iki mühim akımın ve bu akımlarda devleşmiş isimlerin 

görüldüğü bir çağdır. Bunlardan ilki Sebk-i Hindî ismiyle marûf, dîvân şiirinin klasik 

kurallarının aşıldığı; “bilmeceyi andıran karışık mazmun ve söyleyişler, hayâle 

dayalı incelikler ve zihni zorlayan imajlar, çok zor anlaşılabilen ve derinlere 

gizlenmiş mânâ”223 ve dolayısıyla sentetik bir şiir dilinin oluştuğu asırdır. Bu şiir dili, 

“Nâilî ve Fehim’le başlayıp aynı asırda Neşâtî, Vecdî, Nedîm-i Kadîm ve Nef‘î 

çizgisiyle devâm etmiş ve Şeyh Gâlib’e kadar gelmiştir.”224 

Diğer mühim akım ise, İslâmî düşünce sisteminde daha çok felsefe karşılığı 

kullanılan ‘hikmet’ kelimesine nisbetle “düşünceye ağırlık veren, amacın, okuyucuyu 

uyarmak, düşündürmek ve aydınlatmak olduğu”225; insana doğruyu, güzeli öğretme 

gayretindeki didaktik içerikli ‘hikemî şiir’dir. Bu tarzın en meşhûr isimlerinden 

                                                
222 Mine MENGİ, Eski Türk Edebiyâtı Tarihi, s. 128-132. 
223 İskender PALA, Ansiklopedik Dîvân Şiiri Sözlüğü, s. 406. 
224 İskender PALA, a.g.e., s. 406. 
225 Mine MENGİ, a.g.e., s. 182. 
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Nâbî’nin Mevlânâ’ya olan sevgisi* malum ve belirgindir.226 Nihâyetinde bu asrın 

önemli şâirlerini bu iki tarz ve bunlar arasında kalanlar olarak sınıflamak pek de 

mantıksız olmayacaktır. 

Sebk-i Hindî tarzından ilk etkilenenlerden ve velveleli gazelleriyle bu asra 

damgasını vuran Nef‘î’nin yanı sıra; samîmî bir lirizm ve durulukla şiirlerinde 

kendini ifâde eden Şeyhülislâm Yahyâ Efendi, Sebk-i Hindî’nin en başarılı 

temsilcilerinden Nâilî ve Neşâtî burada sayılabilir. Asrın ikinci yarısında daha çok 

hikemiyât ön plandadır. Bu akımın en güçlü mümessili Nâbî ve sırasıyla Sâbit, Râmî 

Mehmet Paşa, Seyyid Vehbî, Çelebî-zâde Asım…v.d. olarak zikredilebilir. Mevlevî 

ekolü dairesinde değerlendirdiğimizde bu yüzyıl içerisinde Edirne Mevlevîhânesi’ne 

1670’de şeyh tâyîn edilmiş ve ölümüne kadar bu görevi sürdürmüş olan Neşâtî 

dikkatimizi çeker. O, Mevlânâ’yı, ledün ilmine vâkıf, hakîkat sırlarını gösteren 

evliyânın en büyüğü olarak görür. İbrahim Ethem, Cüneyd, Attâr, Bistâmî gibi 

mutasavvıflarla karşılaştırarak hepsinin Mevlânâ’nın yanında köle olması gerektiğini 

ifâde eder.227 

XVIII. yy. büyük bir Mevlevî şâire ev sahipliği yapmıştır. Şeyh Gâlib, daha 

sonra kendisiyle dost olacağı III. Selim’in babası III. Mustafa’nın tahta çıktığı 1757 

yılında İstanbul’da doğmuştur. “III. Selim’in kendisi de Şeyh Gâlib’in doğumundan 

altı yıl sonra, 1763’de dünyaya gelir. Böylece kader, büyük bir pâdişâh ile büyük bir 

şâiri aynı yıldızın altında birleştirir.”228 Şeyh Gâlib henüz 24 yaşındayken Dîvân’ını 

                                                
* Mevlânâ’yı ortalama aklın tasavvurunun ötesinde, makâm-ı Arş’ın kenarında, Hakk’ın katına 
ulaşmış büyük bir velî olarak görür: 

“Anın makâmına olmaz resâl tuyûr-ı hıred 
Kenâr-ı arşdadur âşiyân-ı Mevlânâ” 

226 Osman HORATA, Mevlânâ ve Dîvân Şâirleri, Hacettepe Üniversitesi Edebiyât Fakültesi Dergisi, 
s. 49. http://www.edebiyâtdergisi.hacettepe.edu.tr/700ozelOsmanHorata.pdf. 
227 Osman HORATA, a.g.m., s. 50.  
228 Mehmet KAPLAN, Türk Edebiyâtı Üzerinde Araştırmalar II, Dergâh Yayınları, İstanbul, 1987, s. 
25. 
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tertip etmiş ve 26 yaşında ölümsüz eseri Hüsn ü Aşk’ı kaleme almıştır. “Sebk-i 

Hindî’nin ve dîvân şiirinin bizdeki son büyük üstâdı odur.”229 

Babasının Melâmî-meşrep bir Mevlevî olması hasebiyle yaşıtları gibi 

mahalle mekteplerine ve medreseye gitmemiş, ilk eğitimini babasından almış ve 

devamında itibârlı bir Mevlevî olan Aşçıbaşı Hüseyin Dede’de tedrisâtını 

tamamlamıştır. Onun en büyük hedeflerinden biri çağdaşlarının tekrarlamaktan 

bıkmadıkları eski teşbihlere, mazmunlara ve mecâzlara şiirinde yer vermeyerek, nev-

tarz bir şiir meydana getirmektir.230 

Çilesini Yenikapı Mevlevihânesi’nde tamamlayan şâir, Galata 

Mevlevîhânesi’nin post-nişîni de olmuştur. Devrinin üzerinde bir lisân oluşturan 

Dede Gâlib, bu nev-tarz söylemini bir hazineye benzeterek Mevlânâ’nın büyük 

mirâsına göndermede bulunmuş ve çaldığı malın, mîrî malı olduğunu ve bu yüzden 

yaptığının ayıp sayılamayacağını söylemiştir. Artık bu hazine kapısının da kendisi 

tarafından kapatıldığını ifâde ederek, kendinin bilincinde olduğunu da ifşâ etmiştir. 

“Şâir Mevlânâ’ya sığınıp, her şeyini Mesnevî’den aldığını, iftihâr edeceği bir şey 

varsa onun da yine Mevlânâ’dan geldiğini söyler: 

Sanadır ilticâsı Gâlib’in yâ Hazret-i Monlâ  

Başımda bir külâh-ı iftihârım varsa sendendir.”231 

Nihâyetinde XIX. yy.a gelinceye kadar dalgalanmalar hâlinde bir Mevlevî 

ekolünün kuruluşuna, bir tarîkatın yayılımına ve bu tarîkattan nefes alan bir şiir 

geleneğinin arz-ı endâm edişine şâhid olmaktayız. Yüzyıllar, siyâsî ve ekonomik 

gerçeklikleri hizâsında bir kültür iklimi oluşturmakta ve bu iklim çerçevesinde şâirler 

                                                
229 İskender PALA, Şi‘r-i Kadîm, L&M Yayınları, İstanbul, 2002, s. 129. 
230 Beşir AYVAZOĞLU, Kuğunun Son Şarkısı, s. 23-25. 
231 Osman HORATA, Mevlânâ ve Dîvân Şâirleri, Hacettepe Üniversitesi Edebiyât Fakültesi Dergisi, 
s. 51. http://www.edebiyâtdergisi.hacettepe.edu.tr/700ozelOsmanHorata.pdf. 
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bazen bir tarîkatın dervişi, bazen de sadece bir muhibbi olmakla şiirlerini kaleme 

alıyorlardı.  

Özellikle XVIII. ve XIX. yy.lar, Mevlevîlik’in saray ile irtibatının 

güçlendiği asırlardır. Adetâ Mevlevîlerin neyine yeni bir ruh üfleyen Gâlib Dede ve 

devamında Gâlib’in Hüsn ü Aşk’ından ilhamla Gülşen-i Aşk’ı yazan Keçeci-zâde 

İzzet Mollâ, Mesnevî’nin ilk üç cildinin mensur çevirisini yapan Yenişehirli Avnî ve 

bolca Mevlevî ıstılâhı kullanan Leylâ Hanımefendi bu skalanın önde gelen mümtaz 

şahsiyetleri olarak zikredilebilir.  

“Bu dönem şâirleri arasında herhangi bir tarîkata mensub olmayan şâir 

hemen hemen yok gibidir. Dolayısıyla her şâirin dîvânında tasavvûfî şiire 

rastlanabilir. Öte yandan tasavvufla ilgisi olmayan şâirler de tasavvufun alışılagelmiş 

telmîh ve mecâzlarından bolca yararlanmışlardır.”232  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
232 Mine MENGİ, Eski Türk Edebiyâtı Tarihi, s. 231. 
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II. 1. KADIN ŞÂİRLER 

XIX. yüzyıl, uyanık bir dünya politikası geliştirilmesi gereken bir zaman 

diliminde, kendi geri kalışını, yine kendi eliyle hazırladığı Tanzîmât Fermanı’yla 

onaylayan bir imparatorluğun; devâsâ bir mirasın ve müstakbel felaketlerin 

ağırlığını, omuzlarında hissettiği garip bir dönemdir.  

Eski şa‘şaalı günlerini geride bırakan, ekonomik darboğazlarla 

karşılaştıkça, kendisi için değerli olan bir şeyleri elden çıkarmak zorunluluğunu 

hisseden konak sâkinleri gibi, Osmanlı İmparatorluğu da, yüzlerce yıldır inşâ ve ihyâ 

ettiği birçok memleketi yani Balkan ve Ortadoğu şehirlerini yavaş yavaş yabancıların 

eline bırakmaktadır.  

Elbette ki bütün imparatorluklar, yükseldikçe alçalan, alçaldıkça yükselen 

paradoksal bir târih akışının, yani daima insana ve insanların kurmuş olduğu 

devletlere, fâniliğini hatırlatan; gerileme ve çöküş hâdiselerini oluşturan realitenin 

nüvelerini bünyesinde taşımaktadır. Fakat bu çöküş yahut yıkılış evrelerinde dahi 

sanat, bereketli bir nehir misâli akışına devam edebilmektedir. Bu zâviyeden 

bakıldığında özsuyunu Arap ve İran topraklarından alan kasîde ve gazel geleneği; 

Osmanlı İmparatorluğu bünyesinde asırlarca işlenerek orijinal bir kıvama getirilmiş, 

yerlileştirilmiştir. 

Özellikle Fâtih Sultan Mehmed döneminde Ahmet Paşa ile kendi 

orijinalitesini oluşturmaya başlayan Klasik Şiir geleneği daha sonraki dönemde 

Necâtî ve Fâtih’in torunu Kanûnî Sultan Süleyman döneminde nâm salan Fuzûlî, 

Bâkî, Hayâlî Bey gibi ustalarla zirveleşmiştir. Bir sonraki yüzyıl yine dev isimlerin 

birbiriyle yarıştığı ve ustaların kendilerini şiirin farklı alanlarında zenginleştirdikleri 
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bir zamandır. Gür sesiyle Nef‘î, vecîz söyleyişleriyle Urfalı Nâbî, süslü söyleyişin 

ustaları Veysî ve Nergîsî beyitleriyle, devirlerinde göz kamaştırmaktadır.  

XVIII. yy. âdetâ bir Şeyh Gâlib asrıdır. III. Selim’in sırdaşı ve arkadaşı olan 

bu şâir, genç yaşında kaleme aldığı mesnevîsiyle, zevk sâhibi kulakları 

şenlendiriyorken; şûh meclisler Nedim’in ustalıkla ve İstanbul Türkçesi’yle kaleme 

alınan şarkılarıyla eğleniyordu. Nihâyet XIX. yy.a gelindiğinde siyâsî arenanın ve 

değişen coğrafyaların insana kattığı psikolojik hareketlilikler neticesinde Batılılaşan 

bir edebiyât ve eski şiir geleneğinin bir dönem at başı gittiği, daha sonra Batılı tarzda 

eserler kaleme almanın daha popüler olacağı bir zaman dilimi bizi karşılamaktadır. 

Bir taraftan Muallim Nâcî, Yenişehirli Avnî, Leskofçalı Gâlib gibi isimler Klasik Şiir 

geleneğini devam ettirirken; bir taraftan da Şinâsî, Ziya Paşa, Nâmık Kemal ekolü 

altında neşv ü nemâ bulan Avrupâî tarz sürgit yoluna devam ediyordu. 

Peki şiirin coğrafyamızda yüzlerce yıllık bu yolculuğunda kadınların rolü 

nedir? Her yüzyıl birkaç erkeğin egemenliğinde özetlenebilecek kadar basit midir? 

Elbetteki kadınla erkek arasındaki fiziksel farklılıklar, onları farklı konularda 

mahâretli kılmıştır. Fiziksel güç farklılığıyla dünya sathındaki sert realiteyle daha 

önce yüzleşen erkek; aktif  ve sosyalleşen hayatı ile beraber daha renkli ve derin bir 

zihin haritası oluşturduğundan olsa gerek; sosyal bilimlerin neredeyse tümünde bir 

adım önde olmuş, dolayısıyla sanatın birçok nev‘inde erkeksi bir fark ve ifade ediş 

dizgesi önümüze çıkmıştır. 

Bu sebeptendir XV. yy.dan bugüne az da olsa bahsi geçen kadın şâirlerde, 

erkek-egemen dünyanın sınırlarını çizdiği sözel bir coğrafyanın, yine erkeksi imajları 

ve klişe ifadeleri göze çarpmaktadır. Fâtih dönemi kadın şâirlerinden, aynı zamanda 

bir kadı kızı olan Zeynep Hatun ve yine dönemin şâirlerinden Mehmet Çelebî’nin 
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kızı olan Mihrî Hatun’la başlatabileceğimiz kadın şairler silsilesinde dikkatimizi 

celbeden ilk nokta; kadın şâirlerin, birçok erkek şâirden daha iyi bir eğitim alması ve 

konak terbiyesinde yetiştirilmesidir. İlk eğitimlerini, paşa, şeyhülislam, kadı gibi 

mühim mesleklerle iştigâl eden babalarından alan kadın şâirler, özel hocalar 

eşliğinde Arapça, Farsça ve hatta Fransızca hususunda eğitilmişlerdir. Fakat şiir 

geleneği ve dönemin klasikleri yine erkeksi klişe ve imajlarla dolu olduğundan, 

kanaatimizce tâ ki XX. yy. şâirlerinden Nigâr Hanım’a kadar, erkeksi bir tarzda 

şiirler kaleme almışlardır.  

Araştırmamızın odaklandığı XIX. yy.a bakacak olursak; kadın şâirlerin 

neredeyse tamamının, ciddi tahsil gördükleri, münevver bir âilede yetiştikleri göze 

çarpmaktadır. “Bu asrın ilk yarısında, yaygın Dîvân şiiri; henüz kız mektepleri 

açılmadığı halde, âile içinde ciddi tahsil gören, münevver ve kültürlü, kadın şâirler 

yetiştirmiştir.”233  

Sırasıyla, Leylâ Hanım, Kazasker Moralı-zâde Hâmid Efendi’nin; Şeref 

Hanım, Sadrazam Nâilî Abdullah Paşa’nın; Hasîbe Mâide Hanım, Mîrlivâ Bekir 

Paşa’nın; Habîbe Hanım, Hersekli Ali Paşa’nın; Hatîce Nakiyye Hanım, 

Müneccimbaşı Osman Sâib Efendi’nin ve nihâyetinde Tevhîde Hanım, Limoncu-

zâde Fehim Efendi’nin kızlarıdır. Tevhîde Hanım’ın hayatı hakkında pek bilgimiz 

olmamakla beraber, diğer bütün kadın şâirlerin, zengin ve münevver âilelerde 

yetiştikleri görülmektedir.  

Bununla birlikte kadın şâirlerimizin kendi söyleyişlerini bulmaları epey bir 

zaman almıştır. Yaklaşık beş yüz senelik bir zaman diliminde, erkek dünyasının 

çizdiği imaj, perspektif ve klişelerden mürekkep edebiyât havzasında varlık 

                                                
233 Nihat Sami BANARLI, Resimli Türk Edebiyâtı Tarihi, C.  II, s. 839. 
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mücadelelerine devam etmişler ve artık XX. yy. a gelindiğinde yazının diğer 

alanlarında da kalem oynatmaya başlamışlardır. Özellikle Batı’dan aldığımız yazın 

türleri arasında özel bir yeri olan roman tarzında Fatma Âliye Hanım’ın Muhâderât’ı 

ile başlayan ve Halide Edip, Adâlet Ağaoğlu gibi usta kalemlerle devam eden bir 

terakkî ve orijinalleşme, dolayısıyla kadının kendine has latîf sesi dikkat 

çekmektedir. Bu latîf sesin yavaş yavaş olgunlaşmaya başladığı XIX. yy., kadın 

şâirlerin kemiyet olarak önceki yüzyıllardan daha kabarık olduğu biz dönem olarak 

önümüze çıkmaktadır. Sonuç itibariyle edebiyat vâdisi, kadının latîf sesini 

duyuncaya kadar epey beklemiştir ve bu diğer ilimler için olduğu kadar, edebiyât için 

de bir kayıptır. 

 

1. LEYLÂ HANIM (ö. 1264/1847)  

Kazasker Moralı-zâde Hâmid Efendi’nin kızı olan Leylâ Hanım’ın234, 

ailesinin sudûrdan geldiği ifâde edilmiştir.235 Dîvân şiirinin son demlerini yaşadığı bu 

asırda henüz kız mekteplerinin açılmadığı malumdur. Lâkin görgü sahibi aileler 

içerisinde adetâ kendi yağıyla kavrulan münevver kadınlar, şâirler yetiştirilmiştir. 

Leylâ Hanım da görgülü bir aile  içerisinde eğitim almış olmakla beraber dayısının 

Keçeci-zâde İzzet Mollâ olması ve kendisine hocalık etmesi, ayrıca İstanbul 

üdebâsından Fuat Paşa’nın akrabası olması gibi236 avantajlarıyla bir adım öne geçmiş 

bir şahsiyettir. Aşağıda zikredeceğimiz beyit, İzzet Mollâ ile aralarındaki hoca-talebe 

ilişkisine kaynak olabilmesi açısından mühimdir. 

                                                
234 Nihat Sami BANARLI, Resimli Türk Edebiyâtı Tarihi, C. II, s. 830; E. J. Wilkinson GIBB, 
Osmanlı Şiir Tarihi, C. III-V, s. 500; Nâil TUMAN, Tuhfe-i Nâilî-Dîvân Şâirlerinin Muhtasar 
Biyografileri, İstanbul, 1949, C. II, s. 895. 
235 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, Son Asır Türk Şâirleri, MEB Yayınları, İstanbul, 1970, C. II, s. 
880. 
236 Muallim NACİ, Osmanlı Şâirleri, MEB Yayınları, İstanbul, 2004, s. 313. 
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“Atiye Sultân’ın velâdetine söylediği târih manzûmesiyle -menfiyyen-

Keşân’da bulunan (İzzet) Mollâ’nın affını”237 dönemin pâdişâhı II. Mahmud’dan 

istirhâm etmiştir: 

“İzzet kulun ki dâim tashîh ederdi şi‘rim 

Şimdi burada yok kim olsun bana nigeh-bân”238 

Bir çok kaynakta onun bir gecede yahut bir haftada biten evliliğinden dem 

vurulmaktadır. Rivâyetlere binâen daha ilk gecelerinde kolundaki nohut yakısını 

temizlemesini âdetâ emreden adamdan kaçarak kendini odanın dışına atmış ve bir 

daha oraya girmemiştir.239 Bu gerçekliği tartışılır hikâyenin kaynağı Cevdet Paşa’nın 

kızı Fatma Aliye Hanım’ın ‘Nâmdarân-ı Zenân-ı İslâmiyân’ nâmındaki eserinde 

anlatılan anekdottur. Hatta bu anekdot üzerine, yazar, duygusal bir atmosfere girerek 

şu yorumu yapmıştır: 

“Öyle tabiatsız, terbiyesiz, hissiz bir herifin firâş-ı izdivâcına girmek, 

birlikte yaşamak için Leylâ gibi hassas ince bir kız bâhusûs bir şâir değil, o herif gibi 

kaba bir nâdân bir hayvan olmak lâzım gelir.”240   

Hassas ve ince yaratılışlı bir tabiatı olan Leylâ Hanım’ın evliliği 

sürdürememesini hür düşünceli olmasına bağlamak da mümkündür.241 

Onun karakter itibâriyle en dikkat çeken özellikleri erkek egemen şiir 

dünyasında ismini duyurabilmesi, bir Dîvân oluşturması ve kendine hâs 

diyebileceğimiz rindâne bir tarz ile şiir söylemesidir. “Bir kadın hayatı geniş 

                                                
237 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, Son Asır Türk Şâirleri, C. II, s. 880. 
238 Leylâ Hanım, Leylâ Hanım Dîvânı, Haz. Mehmet ARSLAN, Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2003, s. 
189, Târih-i Vilâdet-i Atiye Sultân’dan. 
239 E. J. Wilkinson GIBB, Osmanlı Şiir Tarihi, C. III-V, s. 501; Nihat Sami BANARLI, Resimli Türk 
Edebiyâtı Tarihi, C.  II, s. 840; İsmail ÜNVER, “Leylâ Hanım”maddesi, DİA, C. XXVII, s. 157. 
240 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, a.g.e., C. II, s. 881. 
241 İsmail ÜNVER, a.g.m., s. 157. 
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kalabalıklar önünde asla önemli olmamıştır. Bu sebeple onun şâirliğiyle ilgili olarak 

çok az bilgiye sahibiz.”242    

Leylâ Hanım’ın Mevlevî oluşu yahut bu tarîkata intisâbı tarîkat içerisindeki 

pozisyonu hakkında pek fazla bilgi yoktur. Tezkirelerin genelinde kısa ifâdelerle 

durum bildirilir. “Mevlevî tarîkatına müntesib idi”243, “tarîkaten Mevlevî’dir.”244, 

“aileden gelme bir tesirle Mevlevîlik’i benimsemiş olan Leylâ Hanım”245, “bir aile 

an’anesi halinde, Mevlevî tarîkatına intisâb etmiştir.”246 ifâdeleriyle geçiştirilen bu 

bilgi bize onun hakkında çok fazla ayrıntı kazandırmamaktadır. Günümüzde dahi 

antoloji geleneğinin ne kadar sınırlı bir havsalası olduğu göz önünde bulundurulursa 

bu bilgi akışı normaldir. Anladığımız kadarıyla aile terbiyesinin hissiyâtında ve 

esâsında bazı derinlikler kazandırdığı doğrudur.  Lâkin önde görülen Mevlevîlik 

muhabbeti dayısı İzzet Mollâ’ya kıyasla daha azdır. Leylâ Hanım, duygusal 

motiflerle aşk gazelleri sıralayan mühim bir kadın şâirimizdir. 

Şiir dilinin zarif ve akıcı olduğunu mısralarından anlayabileceğimiz Leylâ 

Hanım’ın şiir üslûbu hakkında; “bi’l-bedâhe şi‘r söylemekde mahâreti olub, gâyet 

hâzır-cevap ve serî‘atü’l-intikâl sahibi”247, “şiirlerinde Şeyh Gâlib’in etkisi de 

görülür”248, “O’nun üslûbu için açık ve dobra dobradır diyebiliriz; şiirini 

muammalarla tezyîn ederek zorlama yoluna gitmemiştir; aksine söylemek istediği 

şeyi en iyi ifâde edecek kelime ve terkibleri seçmeye özen göstermiş”249, “kadınların 

                                                
242 E. J. Wilkinson GIBB, Osmanlı Şiir Tarihi, C. III-V, s. 500. 
243 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, Son Asır Türk Şâirleri, C. II, s. 882. 
244 Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, Matbaa-i Âmire, İstanbul, 1333, C. II, s. 406. 
245 İsmail ÜNVER, “Leylâ Hanım”maddesi, DİA, C. XXVII, s. 157.  
246 Nihat Sami BANARLI, Resimli Türk Edebiyâtı Tarihi, C.  II, s. 840. 
247 Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., s. 406. 
248 Mine MENGİ, Eski Türk Edebiyâtı Tarihi, s. 239. 
249 E. J. Wilkinson GIBB, a.g.e., s. 502. 
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değil erkeklerinden bazılarından bile iyi söylediğini itirâf etmemek nâmertlik olur”250 

şeklinde dile getirilen ifâdelerle onun şâirliğinin çerçevesi çizilmeye çalışılmıştır.  

Leylâ Hanım’ın ölüm târihi 1264/1848251, 1264/1847252 ve yanlış bir kayıtla 

Lügat-ı Tarihiyye ve Coğrafiyye’de 1246/1830253 olarak ifâde edilmiştir. Ortak 

kanaate göre 1847-1848 târihlerinde vefât eden Leylâ Hanım’ın, kaynakların 

bütününün ittifâkıyla Galata Mevlevîhânesi’ne defnedildiği kaydedilmiştir. Vefâtı 

üzerine düşürülen târihlerden biri şöyledir: 

 

“Evvelin zâidi sânîsine oldu merhûn* 

Tûtî-i şekker-i eş‘âr idi göçdi «Leylâ» 


ى ����)��
ىا� آ  � (ط�ط# !"� ا! 

Kıldı erbâb-ı dili rıhlet-i «Leylâ» mecnûn”254 

(%�
�ى �(�ت ���ى م&� *
ى ار���, ) 

 

Bu târihlerden bir diğeri de asrın diğer kadın şâiri Şeref Hanım’a aittir: 

“Sağ olaydı dirdi Mecnûn fevtinin târihini 

Adne aldı gitti Leylâ Hanım’ı Kays-ı ecel”255 

�2
ى آ�1
ى ���ى 0�مى ,�/ اجل ) ��
3)  

                                                
250 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, Son Asır Türk Şâirleri, C. II, s. 884. 
251 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, a.g.e., s. 882. 
252 Nâil TUMAN, Tuhfe-i Nâilî-Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri, C. II, s. 895; Bursalı 
Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, C. II, s. 406; İsmail ÜNVER, “Leylâ Hanım”maddesi, DİA, C. 
XXVII, s. 157. 
253 Bkz. Nâil TUMAN, a.g.e., s. 895. 
* Birinci târih olan ‘Tûtî-i…’mısraının harfleri, ebced hesâbıyla 1266 ve ikinci târih olan ‘Kıldı…’ 
mısraı da 1262 tutar. Birinci târihin fazla olan iki adedi, buna zam olununca târih-i vefât olan 1264 
senesi hâsıl olur demek isteniyor. (İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, a.g.e., s. 883.) 
254 Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., s. 406.  
255 Şeref Hanım, Şeref Hanım Dîvânı, Haz. Mehmet ARSLAN, Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2002, s. 
201, 90. Târih-i Vefât. 
. 
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Zaman zaman Farsça şiirler de söyleyen Leylâ Hanım’ın Dîvân’ı vardır. 

Önce, Mısır’da Bulak Matbaası’nda, ikinci olarak da İstanbul’da Takvîmhâne-i 

Âmire’de taşbasması ile bastırılmıştır. (1844 ve 1851)”256 

Daha çok gazelleriyle meşhûr olan Leylâ Hanım rindâne söyleyişi ve 

serbestî tavrı sebebiyle bazı iftirâlara maruz kalmıştır. Özellikle ‘ne derlerse desinler’ 

redifli gazeli yüzünden hakkında çıkan bazı dedikodular üzerine Leylâ Hanım aynı 

redifli diğer gazelini irâd etmiştir: 

 

“İç bâdeyi gülşende ne dirlerse disünler 

‘Âlemde sen eylen de ne dirlerse disünler 

 

Şebnem mi sanur seyl-i sirişkim o cefâ-cû 

Gül gibi ider hande ne dirlerse disünler 

 

‘Âşık kulunam sâdıkınam bendenem ey şûh 

Tâ haşre kadar benda ne dirlerse disünler 

 

Gir koynuma yanında eğer varsa da ağyâr 

Nesne nedir üf sen de ne dirlerse disünler 

 

Leylâ o kamer-tal‘ât ile zevk u safâ et 

‘Âlemde sen eylen de ne dirlerse disünler”257 

 
                                                
256 Nihat Sami BANARLI, Resimli Türk Edebiyâtı Tarihi, C. II, s. 840; İbnülemîn Mahmud Kemâl 
İNAL, Son Asır Türk Şâirleri, C. II, s. 884. 
257 Leylâ Hanım, Leylâ Hanım Dîvânı, s. 255, 38. Gazel. 
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Bu gazelin uyandırdığı ters reaksiyonlar Leylâ Hanım’ı aşağıdaki gazeli 

yazmaya zorlamıştır: 

“Kıl meclisi âmâde ne dirlerse disünler 

İç dilber ile bâde ne dirlerse disünler 

 

Amber gibi kâküllerini bir gice âşık 

Şemm eyledi rü’yâda ne dirlerse disünler 

 

Bend itdi dili silsile-i zülfine dildâr 

Hâlâ ben o sevdâda ne dirlerse disünler 

 

Gâm mı bugün eylerse ehibbâ beni ta‘yîb 

Bir bir çıkar ukbâda ne dirlerse disünler 

 

Bu kara yüzüm ak ola da rûz-i cezâda 

Şimdi bana dünyâda ne dirlerse disünler 

 

Farkı nedir âlemde bana medh ile zemmin 

Sağ olsun ehibbâ da ne dirlerse disünler 

 

Leylî o perî-rûya biraz arz-ı hulûs et 

Düş pâyına tenhâda ne dirlerse disünler”258 

                                                
258 Leylâ Hanım, Leylâ Hanım Dîvânı, s. 254, 37. Gazel. 
. 
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Leylâ Hanım’ın hayat algılamasını bir nüve olarak içinde barındıran şu 

beyit bizce mühimdir: 

 

“İncitme sen ahbâbını incinmeye senden 

Bu âlem-i fânîde zarâfet budur işte”259 

Kendisi aynı zamanda iç yakıcı mersiye, na’t ve münâcatlarıyla şöhret 

bulmuş bir şâirdir: 

“Devâdır hâk-i kûyun haste-gâne yâ Resûlallah 

Şifâ-bahş itdi nutkun cism u câna yâ Resûlallah 

 

Kevâkib saymadan isyânımın ta‘dâdı müşkildir 

Eğer afv itmezsen sığmaz cihâna yâ Resûlallah 

 

Buyurdun ümmetim isyân ider âhir zamân olsa 

Meseldir afv olur hâl-i zamâne yâ Resûlallah 

 

Huzûra varmağa bâr-ı günehden yok mecâlim âh 

Şebâbetle dönüp kaddüm gümâna yâ Resûlallah 

   … 

Bu kara yüzle dûzâhtan dahi şerm eylerim billâh 

Değil Leylâ kulun lâyık cinâna yâ Resûlallah”260 

 

 
                                                
259 Leylâ Hanım, Leylâ Hanım Dîvânı, s. 297, 100. Gazel. 
260 Leylâ Hanım, a.g.e., s. 300-301, 104. Na‘t. 
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-Der-Medh-i Hazret-i Mevlânâ Kuddise Sırruhu’l-İsnâ 

 

“Sırr-ı aşkın dile etsin te’sîr 

Meded et bendene yâ Hazret-i Pîr 

Dil-i vîrânemi eyle ta‘mîr 

Meded et bendene yâ Hazret-i Pîr 

 

Şâh-ı aşkın dile etdikde cülûs 

Cesedim oldu misâl-i fânûs 

Kereminden beni itme me’yûs 

Meded et bendene yâ Hazret-i Pîr 

 

Vatan-ı ceddime sen serversin 

Fukârâ kullarına rehbersin 

İki âlemde dahi ekbersin 

Meded et bendene yâ Hazret-i Pîr 

 

Cürmüm andıkça hele sultânım 

Dem-be-dem ‘arşa çıkar efgânım 

Sen bağışla kerem et isyânım 

Meded et bendene yâ Hazret-i Pîr 

 

Câna kâr eyledi nâr-ı firkât 

Firkatin çekmeye yokdur tâkat 
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Hâlime eyle nigâh-ı şefkât 

Meded et bendene yâ Hazret-i Pîr 

  … 

Gülmemişdir geleli dünyâya 

Merhâmet eyle kulun Leylâ’ya 

Yüzü ağ eyle getir ukbâya 

Meded et bendene yâ Hazret-i Pîr”261 

 

Onun ölmeyen şiirlerinden biri de bestelenerek şarkı formunda 

okunduğundan halk arasında şöhret bulmuştur: 

 

Pür-âteşim açdırma benim ağzımı zinhâr 

Zâlim beni söyletme derûnumda neler var 

Bilmez miyim itdiklerini eyleme inkâr 

Zâlim beni söyletme derûnumda neler var.262 

 

2. ŞEREF HANIM (ö. 1277/1860-1861) 

“Şeyhülislâm Âşir Efendi merhûmun torunlarından”263, Şeref Hanım binti 

Mehmed Nebil Bey b. Vak‘anüvis Halil Nuri Bey b. Feyzullah Şâkir Bey b. 

Sadrazam Nâilî Abdullah Paşa264 kendisi gibi bir şâir olan, uzun müddet Mısır 

kadılığında bulunmuş265 târihçi Nuri Bey’in oğlu266 olan, mevâlîden Mehmet Nebil 

                                                
261 Leylâ Hanım, Leylâ Hanım Dîvânı, s. 116-117, 1. Murabba‘; Hilmi YÜCEBAŞ, Edebiyâtımızda 
Mevlânâ, L&M Yayıncılık, İstanbul, 2005, s. 66-67. 
262 Leylâ Hanım, a.g.e., s. 331, 16. Şarkı. 
263 Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, C. II, s. 266; Muallim NACİ, Osmanlı Şâirleri, s. 313. 
264 Nâil TUMAN, Tuhfe-i Nâilî-Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri, C. II, s. 895. 
265 Nihat Sami BANARLI, Resimli Türk Edebiyâtı Tarihi, C. II, s. 541. 
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Bey’in kızıdır. Tezkirelerin ortak ifâdesiyle 1224/1809-1810 yılında doğan Şeref 

Hanım bu dönemin şöhretli kadın şâirlerinden bir diğeridir. Hayatı hakkında tafsilatlı 

bilgiler olmamakla beraber, böyle münevver bir ailede yetiştiğinden, ilk tedrîsatını 

aile büyüklerinden almış olması muhtemeldir. 

Yanık mersiyeleri, âşıkâne münâcât ve kasidelerinin olduğu ifade edilen267 

Şeref Hanım’ın Dîvân’ı, hem nazım türleri açısından hem de nicelik adına Leylâ 

Hanım’a göre daha hacimlidir. Şeref Hanım’ın vefatından yedi sene sonra basılan 

(1868) dîvânında, sade bir dil kullandığı ve nazım tekniğinin kuvvetli olduğu 

kaydedilmiş268, özellikle şiirinde ev ve aile lisanından aktarılmış sözler bulunmasına 

dikkat çekilmiştir. 

Mevlevî tarîkatına intisab etmiş, derviş ruhlu bir kadın olduğu belirtilen269, 

ayrıca Kerbelâ şehitleri ve Hz. Hüseyin’e dair mersiyeleriyle270 bir de küçük yeğeni 

Nakiyye için yazdığı şiirle dimağlara kazınan Şeref Hanım, bu asrın önemli 

şairlerinden biridir. Şeref Hanım’ın ölüm târihi Osmanlı Müellifleri’nde 1264/1847 

olarak yanlış verilmiş, ayrıca İbnülemîn’in ifade ettiği üzere XIX. yy.ın tezkireleri 

Fatîn Tezkiresi, Sicill-i Osmânî ve Kâmusu’l-A‘lâm’da biraz da kadın olmaları 

sebebiyle hayatları hakkında doyurucu bilgiler verilmemiştir.271 

Şeref Hanım’ın içli söyleyişi belki de bir evladının olmamasından 

kaynaklanmaktadır. İleride vereceğimiz şiir örneğinden de anlaşılacağı üzere 

                                                                                                                                     
266 E. J. Wilkinson GIBB, Osmanlı Şiir Tarihi, C. III-V, s. 505. 
267 Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, C. II, s. 266. 
268 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, Son Asır Türk Şâirleri, C. III, s. 1777; Sezâi KÜÇÜK, 
Mevlevîliğin Son Yüzyılı, s. 409. 
269 Bursalı Mehmet Tâhir, a.g.e., s. 266; Nihat Sami BANARLI, Resimli Türk Edebiyâtı Tarihi, C. II, 
s. 541. 
270 E. J. Wilkinson GIBB, a.g.e., s. 505. 
271 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, a.g.e., s. 1775-1778. 
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mısralarını çocukları gibi görmektedir. 1856’da bir kız kardeşini kaybettiği ifade 

edilen şâir, ölen kardeşinin küçük kızı olan, öksüz Nakiyye’yi evlat edinmiştir.272 

Vefat târihi hususunda belirttiğimiz üzere Osmanlı Müellifleri’nde 1847 

olarak yanlış yazılmış, bu konuda son noktayı İbnülemîn koymuştur: “Vefat târihini 

pek çok aradım. Nihayet kız kardeşinin oğlu, Mehmet Nebil Bey’in söylediği şu 

‘hay-haylı’ târih ele geçti:  

“Cevher-i eşkim ile söyledim târîhini 

Hay Şeref Hânım hay kıldı gülzârı  makar” 

 (7ى ;ر: 9�8 7ى �4
ى �6زارى �4ر)

Bundan 1277/1861’de elli üç yaşında vefat ettiği anlaşıldı.”273 Yenikapı 

Mevlevîhânesi’nde Çınaraltı’na defnolunduğu274 kaydedilmekle beraber, İbnülemîn 

bu mezarı Sefîne yazarı Hüseyin Vassâf’la beraber aradıklarını fakat bulamadıklarını, 

belki de mezarın kaybolmuş olabileceğini belirtmiştir.275  

İzdivâcı hakkında tam bir kayıt bulamadığımız Şeref Hanım, ifade ettiğimiz 

üzere mecâzî evladından dîvânında şöyle bahis açar: 

“Ben ölürsem de Şeref ‘âlemde 

Zâhiren yok ise de evlâdım 

 

Her gazel bir veled-i kalbimdir 

Haşre dek yine güm olmaz adım”276 

 

                                                
272 E. J. Wilkinson GIBB, Osmanlı Şiir Tarihi, C. III-V, s. 505. 
273 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, Son Asır Türk Şâirleri, C. III, s. 1775-1776. 
274 Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, C. II, s. 266; Nâil TUMAN, Tuhfe-i Nâilî-Dîvân 
Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri, C. II, s. 482. 
275 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, a.g.e., s. 1776. 
276 Şeref Hanım, Şeref Hanım Dîvânı, s. 510, 39. Kıt‘a. 
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Şeref Hanım bir münâcâtında zarif bir edâyla şöyle yakarmaktadır: 

 

“Yâ İlâhî değilim müstehak ihsân eyle 

Kerem ü lutfunu hakkımda firâvân eyle 

 

Na‘t ü mersiyye münâcât ü sitâyişlerimi 

Sebeb-i mağfiret et zîver-i dîvân eyle 

 

Anlayım nîk ü bedi hayr u şeri fehm ideyim 

Bildirüp ‘ilm-i ledün sırrını ‘irfân eyle 

 

Cümle erbâb-ı kemâlin nazarından dilerim 

Ne kadar var ise noksanımı pinhân eyle 

 

Vezn u mânâdan eger olsa da ârî Şeref’in 

Şi‘rini münthâb-ı Hazret-i Hassân eyle”277 

 

Dönemin tezkirelerinde kâfi derecede yer bulamasa da, Şeref Hanım’ın bir 

tek gazelini okumak dahi onun bu vâdideki ortalama üzeri söyleyişini âşikâr 

kılacaktır: 

“Dil-i şûrîde hayfa yâre yâr ağyâra mâildir 

Bilinmez hikmeti bülbül güle gül hâra mâildir 

 

                                                
277 Şeref Hanım, Şeref Hanım Dîvânı, s. 434-435. 
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Olursun pür-gazap ben arz-ı hâl itdikçe sen ammâ 

Cefâ-kârım mizâcın çâre ne ağyâra mâildir 

 

Şikâyet sanma renc ü zahm-ı ‘aşk eyler isem izhâr 

Tabîbe haste elbet derdini iş‘âra mâildir 

 

Kaçınmaz şu‘le-i dîdâr-ı yâre cân atar dâim 

Benim mürg-ı dilim pervâne-âsâ nâra mâildir 

 

İder tahsîn nazm-ı dil-güşâsın eylesen tanzîr 

Şeref tab‘-ı selîsim böyle hoş güftâra mâildir”278 

 

Şeref Hanım kendisini Leylâ ve Fıtnat Hanımlarla karşılaştırarak, kendileri 

gibi değerlerin bir daha dünyaya gelmeyeceğini, dolayısıyla kadr u kıymetlerinin 

bilinmeleri gerektiğini söylemiştir: 

 

“Hâh u nâ-hâh Şeref’in kadrini bilsin yârân 

Âleme bir dahi Leylâ ile Fıtnat gelmez.”279 

  

Leylâ Hanım’ın meşhûr gazeline: 

“Gel bezmimize erken de ne dirlerse disünler 

Kıl çeşmimi rûşen de dirlerse disünler 

 

                                                
278 Şeref Hanım, Şeref Hanım Dîvânı, s. 330, 34. Gazel. 
279 Şeref Hanım, a.g.e., s. 347, 65. Gazel. 
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Gûş etme bu ‘âlemde şemâtât-ı adûyı 

Zevkinde ol eğlen de ne dirlerse disünler 

 

Zahm-ı dil-i hûn-geştemi bir âl ile yâre 

‘Arz eyleyeyim ben de dirlerse disünler 

  

Dil öpmese de la‘lin tutulur mı fem-i ağyâr 

Kıl  bûse kerem sen de ne dirlerse disünler 

 

Gayrı Şeref’in bülbül ü tûtî gibi oldu 

Murg- ı dili nâlende ne dirlerse disünler”280  

diyerek bir nazîrede bulunmuş ve dünya sahiplerinin pek de kıymet bilemediğini bu 

sebeple de kendi kıymetinin sonradan anlaşılacağını şu beyitle dile getirmiştir: 

 

“Sağlığında kişinin kadri bilinmez Şerefâ 

Gezer elden ele bir gün ola kim âsârın”281 

 

-Rubâ‘î- 

“Ey Şems-i kemâl bi-şeh-i bî-hemtâsın 

Her zerre-i nâ-çîze ziyâ-bahşâsın 

Nutkun giru dönmez Şeref’e imdâd et 

Makbûl-i dil-i Hazret-i Mevlânâ’sın”282 

 
                                                
280 Şeref Hanım, Şeref Hanım Dîvânı, s. 333, 41. Gazel. 
281 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, Son Asır Türk Şâirleri, C. III, s. 1777. 
282 Şeref Hanım, a.g.e., s. 530, 4. Rubâ‘î. 
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-İstimdâd-ı ez-Hazret-i Mevlânâ- 

 

“Mahzun dilim şâd et yâ Hazret-i Mevlânâ 

Virâneyim âbâd et yâ Hazret-i Mevlânâ 

 

Dönmez felek ahd itmiş ehl-i dile mihnetden 

Al âhımızı dâd et yâ Hazret-i Mevlânâ 

 

Gam leşkeri itmekde ârâm-ı dili gâret 

Kurtar meded âzâd et yâ Hazret-i Mevlânâ 

 

Ömrüm güzer itmekde hep râh-ı mecâzîde 

Bir başka yol îcâd et yâ Hazret-i Mevlânâ 

 

Besdir bu hevâ gayrı te’sîr-i mahabbetle 

Dil mülkini ber-bâd et yâ Hazret-i Mevlânâ 

 

Aşk-ı ezelî yek-ser cân u teni mahv itsin 

Ol mertebe müzdâ et yâ Hazret-i Mevlânâ 

 

Erbâb-ı dilin germ ü serdine ola vâkıf 

Gönlüm gama mu‘tâd et yâ Hazret-i Mevlânâ 
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Çün-nây tolup sînem esrâr-ı İlâhiyle 

Kârım heme feryâd et yâ Hazret-i Mevlânâ 

 

Küh-sâr-ı tecellîde vecd ile kemâlâtım 

Reşk-âver-i Ferhâd et yâ Hazret-i Mevlânâ 

 

Ahvâli perîşândır dünyâda vü ‘ukbâda 

Allâh içün imdâd et yâ Hazret-i Mevlânâ 

 

Cem‘ eyleyicek ferdâ bi’l-cümle fakîrânın 

Ben bî-kesi de yâd et yâ Hazret-i Mevlânâ 

 

Ümîd budur ancak son demde Şeref-zâra 

Allâh  adın evrâd et yâ Hazret-i Mevlânâ”283 

 

3. HASÎBE MÂİDE HANIM (ö. 1299/1881) 

Doğum târihi Son Asır Türk Şairleri’nde hicrî târihe oranla yanlış bir milâdî 

târihle 1255/1830 olarak verilen284 Safâyî-zâde Hasîbe Mâide Hanım285, Mîrlivâ 

Bekir Paşa’nın kızı olup 1255/1839 yılında doğmuştur. Evkâf Nâzırı Hacı Said 

Efendi’nin oğlu Zâbıta Meclisi Reisi Âtıf Bey’le evlenen Hasîbe Mâide Hanım eşinin 

vefatını ve aslında kendi derûnî ıstırabını şu beyitlerle ölümsüzleştirmiştir: 

 

 
                                                
283 Şeref Hanım, Şeref Hanım Dîvânı, s. 113, 5. Kasîde. 
284 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, Son Asır Türk Şâirleri, C. II, s. 905. 
285 Nâil TUMAN, Tuhfe-i Nâilî-Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri, C. II, s. 897. 
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“Yâr-ı gârım idi mîr-i Âtıf 

O idi hâl-i derûne vâkıf 

 

Felek andan da cüdâ kıldı beni 

Mihnet ü derde sezâ kıldı beni 

 

Gitdi ol kendime hem-dem bulamam 

Sînemin zahmına merhem bulamam 

 

O bırakmışdı iki gonce-i ter 

Biri terk etdi beni gitdi gider 

 

Birini gurbete atdı devrân 

Hasreti yakmada cismim el-ân”286 

 

Beşiktaş Mevlevîhânesi şeyhi Nazif Efendi’nin mürîdlerinden olup, 

şeyhinin bir gazelini terbî‘, şeyhinin oğlu olan Hüseyin Fahri Dede Efendi’nin de bir 

gazelini tahmîs eden Mâide Hanım287 Ramazan 1299/1881 târihinde vefat etmiş288, 

“Beşiktaş’ta Yahya Efendi Dergâhı kabristanında kızı ve saray tabiplerinden İsmet 

Paşa’nın zevcesi Kevser Hanım’ın kabrine defnedilmiştir. Mülgâ Dâhiliye Nezâreti 

Müsteşarı Beşiktaşlı Berberbaşı-zâde Mehmed Fuad Bey vefatı  üzerine şu târihi 

söylemiştir: 

 
                                                
286 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, Son Asır Türk Şâirleri, C. II, s. 905. 
287 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, a.g.e., s. 905. 
288 Nâil TUMAN, Tuhfe-i Nâilî-Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri, C. II, s. 897. 
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Hüzn ile târih-i cevherdir Safâyî-zâdeye 

Mâide bî-şek gidüp Cennet’de buldu Kevser’i”289 
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İbnülemîn’in mezkûr Berberbaşı-zâde Fuad Bey’den bizzat aldığı bir 

tezkireden onun karakter çizgilerine ait ipuçları yakalayabiliyoruz. Bu tezkirede 

Beşiktaş nisvânı arasında hürmet olunan, sözü dinlenilen terbiyeli bir hanım olarak 

tasvir edilen Mâide Hanım’ın şairliği hususunda zihaf ve imâle gibi kusurlar işlediği, 

şiirlerinin mânâ itibariyle güzel olup, tahsilinin de sınırlı olduğu kaydedilmiştir.290 

Bir bakıma bu onun pek de şâir olmadığını kibar yolla söylemektir. 

Torunu Câvid Hanım tarafından müsvedde halinde saklanan mecmuasında 

bir dîvân dolduracak kadar manzûmeleri hâvî olduğu kaydedilen Mâide Hanım, 

kanaatimizce şâir tabiatlı olmaktan çok üst üste yaşadığı acıları sanatla ifade eden bir 

konak insanıdır. 

 

Gazellerinden: 

 

“Eyledim hâl-i dil-i bîmârım ol sultâna arz 

Hasta eyler görse elbet derdini Lokmân’a arz 

 

Zülfünün her târına bağlandı gönlüm şübhesiz 

Eyledi zencîr-i ‘aşka kendini dîvâne arz 

 

                                                
289 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, Son Asır Türk Şâirleri, C. II, s. 905. 
290 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, a.g.e., s. 906. 
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Çok mu olsa şu‘le-i ruhsârına cânım fedâ 

Şem‘ine her şeb eder öz cânımı pervâne arz”291 

 

Birkaç örneğini görebildiğimiz manzûmelerinde daima kırık bir kalp, nahif 

bir ruhun serzenişleri dikkatimizi celb etmektedir: 

 

“Gülşen-i şevk içre hezâr olmadı 

Nâfile gönlümce bahâr olmadı 

Beklediğim leyl ü nehâr olmadı 

Tâli‘-i nâ-sâz bana yâr olmadı 

 

Kendime hem-dem edinüp firkati 

Zevk u safâda ederim mihneti 

Her ne kadar etdim ise gayreti 

Tâli‘-i nâ-sâz bana yâr olmadı” 

Nazik vücuduna çarpan hüzün dalgalarına rağmen, imanını ve direncini 

kaybetmediğini ve ümit kaynağının Yüce Allah olduğunu şu kıtasında hoş bir tarzda 

nazmetmiştir: 

“Kime şekvâ edeyim âh seher-gâhımdan 

Kime feryâd edeyim tâli‘-i bed-hâhımdan 

Mâid-i zâre safâ bahş eder elbet bir gün 

Kesmem ümmîdimi ben Hazret-i Allâh’ımdan”292 

 

                                                
291 Nâil TUMAN, Tuhfe-i Nâilî-Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri, C. II, s. 897. 
292 Nâil TUMAN, a.g.e., s. 897. 
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4. HABÎBE HANIM (ö. 1308/1890) 

Hersekli Ali Paşa’nın kızı293 ve “Hersekli Arif Hikmet Bey’in halasıdır. 

1262/1845 sene-i hicriyesinde Hersek’de doğdu. İstanbul’a gelerek ketebeden 

Mehmed Medhî Efendi ile izdivâc etti.”294 Ayrıntılarını bulamadığımız bazı 

hâdiselerden sonra Konya Defder-dârı Numân Fikri Bey ile evlenerek onunla beraber 

Konya’ya gitmiş; ardından valiye bir tezkire yazarak nikahının feshini talep ederek 

İstanbul’a dönmüştür.295 

Habîbe Hanım’ın Konya’da iken Mevleviyye tarîkatına intisâb ettiği ifade 

edilmiş, bu hadise için, “Hikmet Bey’in tabiriyle ‘sikke-pûş-i melâmet’ oldu”296 

denmiştir. Tezkirelerin ortak ifadesiyle; Şaban 1308/1890 târihinde irtihâl eden 

Habîbe Hanım, Topkapı Kabristanı’na defnolunmuştur.297 Osmanlı Müellifleri yazarı 

Mehmed Tâhir Efendi, Habîbe Hanım’ın mezar taşının olmadığını; İbnülemîn ise 

Hikmet Bey’den aldığı bilgi dâiresinde mezar taşının yapılmadığını ifade etmiştir.298 

Klasik dîvân edîbi tarzında âşıkâne ve rind bir tarzı olduğunu düşündürten 

bir gazeli şöyledir: 

“Ciğerde tîğ-i gamzen zahmı varken atma peykânın 

Yeter ey kaşı yay artık yeter debretme müjgânın 

 

Nigâh-ı mestine cânâ ki şâyân gördün ağyârı 

Yine nev-yâreler açdı derûne tîğ-i hicrânın 

 
                                                
293 Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, C. II, s. 149; Nâil TUMAN, Tuhfe-i Nâilî-Dîvân 
Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri, C. II, s. 188. 
294 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, Son Asır Türk Şâirleri, C. I, s. 475. 
295 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, a.g.e., s. 475. 
296 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, a.g.e., s. 475. 
297 Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., s. 149; İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, a.g.e., s. 475; Nâil 
TUMAN, a.g.e., s. 188. 
298 Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., s. 149; İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, a.g.e., s. 475. 
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O gâfil bî-haber nâdân adûye hem-dem olmuşum 

Visâlinden bizi dûr eyledin vâr olsun ihsânın 

 

Ümîd-i merhamet kılmak abesdir senden ey kâfir 

Seni bî-dîn demişlerdir ezelden yokdur îmânın 

 

Habîbe bî-devâ derdden  halâs olmak da müşkildir 

Ümîd etmez esîr-i derd olanlar gayri dermânın”299 

 

5. HATÎCE NAKİYYE HANIM (ö. 1316/1898) 

Müneccimbaşı Osman Sâib Efendi’nin kızı300 ve daha önce anlattığımız şâir 

Şeref Hanım’ın hemşiresinin kızıdır.301 İkiz olarak doğan Nakiyye Hanım’ın 

kardeşinin ismi Abdürrahim Besîm olup, teyzesi Şeref Hanım tarafından 

velâdetlerine şu târih söylenmiştir: 

 

“Vâlideyni okusun târih-i tâmmım subh u şâm 

Doğdular çün mihr ü meh ikiz Nakiyye’yle Besîm”302 

 

Annesi Sâmiye Hanım’ın vefâtından sonra daha evvel bahsi geçen şâir 

Şeref Hanım tarafından talîm ettirilmiş, ilk terbiyesini teyzesinden almıştır. 1864 

senesinde babasının vefâtıyla yalnız kalan Nakiyye Hanım’ın ilim tahsili hikâyesi 

Dâru’l-Muallimât’tan aldığı şehâdet-nâme; ardından Yenikapı Mevlevîhânesi şeyhi 

                                                
299 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, Son Asır Türk Şâirleri, C. I, s. 475. 
300 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, a.g.e., C. II, s. 1094; Nâil TUMAN, Tuhfe-i Nâilî-Dîvân 
Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri, C. II, s. 1092.  
301 Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, C. II, s. 470. 
302 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, a.g.e., s. 1094. 
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Osman Salâhaddîn Dede Efendi’ye intisâbı ve oradaki Mesnevî tedrîsiyle devam 

etmiş; dönemin kıymetli ilim adamlarından Hoca Mâcid Efendi’den Fârisî 

okumuştur. 1880 senesinden itibâren, on sekiz sene hizmet edeceği Dâru’l-

Muallimât’ta Farsça ve Tarih muallimeliğinde hayat mâcerâsına devam etmiştir. 

Ayrıca matbû eseri Lügat-ı Fârisî ismindeki kitabında, ahlâka dâir faydalı 

makâleler inşâ eden Nakiyye Hanım, 1883’te bu eserden ötürü ‘Gümüş İftihâr 

Madalyası’yla taltif edilmiştir. Nâmık Kemâl’in “Zavallı Çocuk” isimli tiyatrosunu 

Fârisî’ye tercüme çalışmaları olduğu ifâde edilen Nakiyye Hanım’a, muallimelik 

vazifesini güzel ifâ ettiğinden ötürü 1897 senesinde Üçüncü Rütbe Şefkât Nişânı 

verilmiştir.303 

“Zurefâdan ve güzel söz söyleyenlerden olduğu için ricâl ve ekâbir-i nisvân 

ile ihtilât eder ve iltifât görürdü.”304  

Devrinin sevilen simâlarından biri olduğunu aldığı rütbelerden de 

çıkarabileceğimiz Nakiyye Hanım’ın, Lügat-ı Fârisî305 hâricinde matbû bir eseri 

olmamakla beraber İbnülemîn’in şahsî kütüphânesinde bulunan mecmuanın ona ait 

ve kendi hattıyla kırk gazel ve medhiye, kudûmiyye, şarkı, müstezâd, tahmîs, tercî‘-i 

bend, kıt‘a olarak kırk dokuz parça şiiri içerdiği kaydedilmiştir. 

“Nakiyye Hanım Türkî ve Fârisî -fakat ahyânen- şiirler söyler. Ancak bir 

kısmını münâsebet-i sevk ile kayd ve hıfz eylerdi. Anınçün belli başlı bir mecmua 

tutmamıştı.”306 diyen Hammâmî-zâde Şâir İhsân, onun yazı geleneği hakkında ufak 

da olsa bir ipucunu bize bırakmıştır. 

                                                
303 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, Son Asır Türk Şâirleri, C. II, s. 1094-1095. 
304 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, a.g.e., s. 1094. 
305 Eserin baskı künyesi şöyledir: Hatice Nakiyye Hanım, Lügat-ı Fârisî, Mekteb-i Sanayi Matbaası, 
İstanbul, 1310/1892. 
306 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, a.g.e., s. 1095. 
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1262/1846 târihinde ikiz kardeşiyle beraber gözlerini dünyaya açan Hatîce 

Nakiyye Hanım, Şevvâl 1316/1898 târihinde tek başına hayata gözlerini yummuş;307 

ardından Yenikapı Mevlevîhânesi, Çınaraltı Kabristanı’na, teyzesi Şeref Hanım’ın 

yanı başına defnolunmuştur. Şiirleri yalnız sürdüğü hayata eşlik eden âdetâ birer 

arkadaş gibidir: 

 

“Bir gamze-i hûn-rîze şikâr oldu bu gönlüm 

Şeb-tâ-seher âşufte vü zâr oldu bu gönlüm 

 

Bir çaresi yok derde giriftâr olup eyvâh 

Bir gonce içün ‘âleme hâr oldu bu gönlüm 

  … 

Rü’yet hevesiyle Nakiyye bir kez o şûhu 

Akdâm-ı rakibâna gubâr oldu bu gönlüm”308  

 

Tek başına sürdüğü ömrün nihâyetinde az da olsa mülkünü, mensubu 

olduğu Yenikapı Mevlevîhânesi’ne vermekten çekinmeyen ve ardında hakîkî bir 

vâris bırakmayan Nakiyye Hanım, farklı renkleri yansıtan bir aynadır. Bir beytinde 

derûnî bir aşkı dillendiren şâir, aynı şekilde hezlâmiz bir şarkısında gerekene, gerekli 

zamanda gerektiği kadar söylemeyi ihmâl etmemiştir: 

 

“Bir dil olursa aşk ile şûrîde-i cihân 

Akl ile artık âşinâlığı anın muhâl olur”309 

                                                
307 Nâil TUMAN, Tuhfe-i Nâilî-Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri, C. II, s. 1092.  
308 Nâil TUMAN, a.g.e., s. 1092.  
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-Hezl-âmiz şarkı- 

 

“Olamaz bir kimse hem-hâlin senin 

Yokdur eşeklikde emsâlin senin 

Geçmede lânet ile sâlin senin 

Yokdur eşeklikte emsâlin senin 

 

Benzemez etvâr u hâlin âleme 

Gelmemiş mislin vücûd-ı âdeme 

Kendine âdemlik isnâd eyleme 

Yokdur eşeklikte emsâlin senin”310 

 

6. TEVHÎDE HANIM (ö. 1318/1901) 

“Tevhîde Hanım XIX. yy. Manisa’sında yaşadı. Hiçbir şuarâ tezkiresine 

giremedi. Kendi muhiti içinde bile çok önemli bir şâir addedilmedi. Kendisinden 

önce annesinin, mürşidinin, kızının, kocasının ölümlerini gördü ve bir gün, henüz elli 

beş yaşındayken o da öldü. Bu gün ne mezarı ne de mezar taşı biliniyor.”311 

Turgutlu’da vefat eden Limoncu-zâde Fehim Efendi’nin kızı olan Tevhîde 

Hanım 1264/1847 yılında doğmuş, 1318/1901 târihine kadar mahzun bir ömür 

sürmüştür. Annesi Tâhire Hanım Mevlevî olduğu için kendisi de bu tarikten 

ilerlemiştir. Manisalı veznedâr Çakmak Hüseyin Efendi’yle evlenen Tevhîde 

Hanım’ın bu evlilikten yirmi üç yaşında vefat eden kızı Hatice Sâdiye dünyaya 

                                                                                                                                     
309 Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, C. II, s. 471. 
310 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, Son Asır Türk Şâirleri, C. II, s. 1097. 
311 Komisyon, Osmanlı Taşrasında Kadın, Şâir ve Mevlevî Olmak-Tevhîde Hanım ve Dîvânı, Manisa 
Belediyesi Kültür Yayınları, Manisa, 2006, s. VII. 



 
 

123 

gelmiştir. Kendisinin tam olarak hangi târihte Mevlevîlik’e girdiği bilinmemekle 

beraber Dîvân’ında kullandığı bazı ifadelerden onun tarîkat içinde aktif olduğu 

çıkarılabilir. Mürşidinin Mollâ Hünkâr Fahreddin Çelebî, aynı zamanda manevî yol 

göstericisinin de Hüsâmeddin Çelebî olduğunu şu beytinde dile getirmektedir: 

“İnâbe aldığım bu şeb bi-hamdi’llâh bu ednânın  

Ma‘nevî mürşidi oldu Hüsâmeddîn Çelebî”312 

Şâir hakkında malûmatımız yalnızca bir kaynakla sınırlı olduğu için şahsın 

hayatına tamamen vâkıf olmak mümkün değildir. Kaldı ki birkaç tezkirede bir isim 

bir şair hakkında okuduğumuz birkaç satır, onun hayat hikâyesini açıklamak için kâfi 

gelmez. Fakat Tevhîde Hanım’da daha net çizgilerle bir tarîkin yolcusu olduğu 

hissedilmektedir. Bu sebeple onu yorumlamak yerine şiirlerini zikretmek daha 

anlamlı olacaktır: 

 

“Bilmek istersen ey zâhid gezme yabanda serserî 

Kadr ü şânına delîldir işte kitâb-ı Mesnevî 

Bendelikden murâd Tevhîde rızâ-i Bârîdir ancak 

Mesnevî’sin okuyana keşf ola ‘ilm-i ma‘nevî”313 

    *** 

“Gülşen-i râh-ı hakîkatdır gürûh-ı Mevlevî 

‘Aşka âşnâ-yı muhabbetdir gürûh-ı Mevlevî 

Tâc-ı pîrle fahreder Tevhîde sultâna mihnet eyleme 

Öyle bir Ankâ-tabîattır gürûh-ı Mevlevî”314 

   *** 
                                                
312 Komisyon, Osmanlı Taşrasında Kadın, Şâir ve Mevlevî Olmak-Tevhîde Hanım ve Dîvânı, s. 1-2. 
313 Komisyon, a.g.e., s. 201. 
314 Komisyon, a.g.e., s. 200. 
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“Zâhidâ bî-hûde sanma sen bu figân u âhımız 

Hazret-i pîr bendesiyiz Mollâ-yı Rûm’dur şâhımız 

Himmetiyle açar elbet kurb-ı Hakk’a râhımız 

Hünkâr Fahreddîn eşiğidir bizim dergâhımız 

 

 İntisâb-ı ‘aşk ise dilde murâdın ‘âşık ol 

‘Azm edüp râh-ı tarîka hizmetinde sâdık ol 

Var ise sende sadâkat âsitâne bul vüsûl 

Mollâ Hünkâr eşiğidir bizim dergâhımız 

 

Eyledi ‘Âl-i Rasûl’den bey‘at-ı ahz-ı  tarîk 

Hazret-i Mollâ-yı Rûm’la ‘aşk-ı Hak oldu refîk 

Biz dahi evlâd-ı pîrle eyledik ‘azm-i tarîk 

Mollâ Fahreddîn eşiğidir bizim dergâhımız 

 

On iki tarîkı inkâr etmeyiz Hak cümlesi 

Nâzenîn-i ‘âşıkândır ammâ Mevlânâ zümresi 

Çâkeri hem ‘âcizi Tevhîde ânın bendesi 

Mollâ Hünkâr eşiğidir bizim dergâhımız”315 

 

 

 

 

                                                
315 Komisyon, Osmanlı Taşrasında Kadın, Şâir ve Mevlevî Olmak-Tevhîde Hanım ve Dîvânı, s. 54. 
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7. MÜNÎRE HANIM (ö. 1321/1903) 

Anapolili* Rüstem Ağa’nın oğlu olan Sadrazam Mehmed Derviş Paşa’nın 

kızı olup, 1241/1825 yılında doğmuştur.316 Münîre Hanım’ın ilk tedrîsi hususî 

hocalardan Arapça ve Farsça dersler almakla, aynı zamanda Müştak Efendi’den 

edebiyât okumakla başlamıştır. Kerbelâ Mutasarrıfı Ali Rızâ Paşa ile evlenen Münîre 

Hanım taşıdığı genetik ve yaşadığı sosyal çevre itibariyle elit bir manzarayı 

seyretmiştir denilebilir. Birçok Osmanlı seçkini gibi Münîre Hanım da Yenikapı 

Mevlevîhânesi şeyhi Osman Salâhaddîn Dede Efendi’den inâbe alarak Mevlevî 

mürîdânından olmuştur.317 

Münîre Hanım’ın hayatı hakkında tafsilatlı bilgi yoktur. Daha ziyâde bazen 

doğum ve çoğunlukla ölüm târihlerinin zikredildiği birkaç kaynağın, eş‘ârından 

seçtiği bazı şiirlerin kaydedildiği tezkirelerden, modern antoloji geleneğinin nüvesini 

temsil ettiklerinden ötürü fazlaca tafsîlât beklemek mümkün değildir. “Eş‘ârının 

ekseri, münâcât ve nu‘ûttan, çâr-yâr ve pîrân-ı tarîkat hakkındaki medhiyelerden 

müteşekkildir. Garâmiyyâta müteallik manzûmeleri de vardır.”318 Bununla beraber 

Münîre Hanım’ın şiirlerinin toplandığı bir dîvânı veya herhangi bir mecmuası olup 

olmadığı hakkında tezkirelerde tam bir bilgi yoktur. 

Münîre Hanım 1321/1903 senesinde vefat etmiş, nâşı Karacaahmet’teki aile 

kabristanına defnolunmuştur.319 İbnülemîn’in kaydettiği veçhile münâcât ve na‘t 

ağırlıklı şiirler kaleme alan Münîre Hanım, aynı zamandan Fuzûlî’ye yaptığı nazîre 

ve gazeliyâtında hissedilen âşıkâne duruşuyla daha çok Klasik Dîvan Edebiyâtı 

söyleminin bir takipçisi imajı çizmektedir: 

                                                
*Anapoli: Mora’nın doğu tarafındaki bir yarımadanın ismidir. 
316 Nâil TUMAN, Tuhfe-i Nâilî-Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri, C. II, s. 984. 
317 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, Son Asır Türk Şâirleri, C. II, s. 1015. 
318 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, a.g.e., s. 1015. 
319 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, a.g.e., s. 1015; Nâil TUMAN, a.g.e., s. 984. 
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“Mâcerâ-yı ‘aşkı levh-i dîlde tasvîr eyleriz 

Berk-i sûz-i âh ile çerh-i alev-gîr eyleriz 

 

Biz gürûh-ı ‘âşıkânız gül-sitân-ı dehrde 

Bülbüle âdâb-ı ders-i ‘aşkı takrîr eyleriz 

 

İtmeyiz minnet cihânın Hüsrev ü Dârâ’sına 

Kârımız vâbeste-i sultânı takdîr eyleriz 

… 

Sâye-i Mollâ-yı Rûmî’de Münîre fakrile 

Kendimiz mülk-i kanâatde cihangîr eyleriz”320 

 

Fuzûlî’ye Nazîre321 

 

“Öyle mecnûnum ki bilmem ser nedir sevdâ nedir 

Gül nedir bülbül nedir gülşen nedir sahrâ nedir 

Mey nedir sâkî nedir sâğar nedir mînâ nedir 

Dil nedir dilber nedir sûret nedir mânâ nedir 

 

Sâkî-i bezm-i hakîkat sundu bir sâğar bana 

Kim o sâğar oldu gûyâ vuslata rehber bana 

Nisbet ol zevke ki verdi vuslat-ı dilber bana 

                                                
320 Nâil TUMAN, Tuhfe-i Nâilî-Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri, s. 984. 
321 Fuzûlî’nin Leylâ vü Mecnûn isimli mesnevîsinde, Mecnûn dilinden ifade edilen; 

“Öyle ser-mestem ki idrâk etmezem dünyâ nedir 
Ben kimim, sâkî olan kimdir mey ü sahbâ nedir” matla‘ıyla başlayan gazeline nazîredir. 

Fuzûlî, Leylâ vü Mecnûn, Haz. İskender PALA, L&M Yayınları, İstanbul, 2003, s. 104. 
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Cennet ü hûrâ nedir Kevser nedir Tûbâ nedir 

    … 

Âh kim kaldı mukayyed hâtırım ol yirde 

Kendim İstanbul’da meskûnum gönül İzmir’de 

Etme taksîr ey Münîre nâle-i şeb-gîrde 

Tâ ki feyz-i vasla ir gör himmet-i Mevlâ nedir”322 

 

II. 2. DEVLET ADAMLARI  

 

1. HOCA NEŞ’ET SÜLEYMAN EFENDİ (ö. 1221/1807) 

Şeyh Gâlib’in ilk gençliğindeki meşhûr hocalarından biri olan Hoca Neş’et 

ismiyle maruf şâirin gerçek ismi Süleyman olup, 1148/1735 târihinde Edirne’de 

doğmuştur. Babası Ahmed Ref‘î Efendi’nin sürgündeyken kaleme aldığı 

‘Meskenimden dûr edip gurbette ser-gerdân eden kısmetim mi tâli‘im mi yoksa cânâ 

sen misin’ mısraıyla başlayan şarkısının pâdişâhın kulağına gitmesiyle, Ref‘î 

affolunarak İstanbul’a gelmiş, böylece Hoca Neş’et’in hayat hikâyesi farklı 

kulvarlara dalış yapmıştır.323 

1750 senesinde babası Kaptanağası olarak gittiği Hicaz yolu dönüşünde 

Konya’ya Mevlânâ türbesini ziyâret için uğramış, bu esnada on beş yaşındaki 

Süleyman’a, Ebû Bekir Çelebî tarafından Mevlevî sikkesi giydirilmiştir.324 Bu 

hâdiseden dört sene sonra hayat çizgilerini değiştirecek olan, dönemin sadrazamı 

Koca Râgıp Paşa’yı ziyârete gelen Mevlevî ve aynı zamanda Nakşbendî şeyhi 

                                                
322 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, Son Asır Türk Şâirleri, C. II, s. 1017. 
323 Mustafa İSEN, “Hoca Neş’et” maddesi, DİA, C. XVIII, s. 191; E. J. Wilkinson GIBB, Osmanlı 
Şiir Tarihi, C. III-V, s. 411. 
324 Mustafa İSEN, a.g.m., s. 191; E. J. Wilkinson GIBB, a.g.e., s. 411. 
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Bursalı Mehmed Emin Efendi’nin etkisinde kalarak Nakşbendî tarîkatına intisâb 

etmiştir.325 

Mevlevî sikkesinin getirisiyle Nakşbendî şeyhinin telkinleri arasındaki dört 

sene içerisinde Farsça tahsili ve bilhassa Mesnevî üzerindeki çalışmaları sonucunda 

hocası Dâî-zâde Cûdî Efendi’den ‘Neş’et’ mahlasını almıştır: 

 

“Çünki ‘ilm ü edebe itdün edeble rağbet 

Dâimâ sâhib-i ‘irfân ile eyle sohbet 

Gayret-i  tıyneti sarf et eser-i eslâfa 

Mahlas-ı ma‘rifetin ola cihânda Neş’et”326 

 

Döneminde mesnevî-hânlığı ile de bilinen Hoca Neş’et’in “İstanbul’un 

Aksaray semtinde bulunan Mollâ Gürânî mahallesindeki ikâmet-hânesi sadece şehrin 

edebîyat erbâbının uğrak yeri olmakla kalmaz; aynı zamanda İranlı ve Frenk 

ziyâretçilerle dolup taşar.”327 İyi silahşor olmasıyla da bilinen Hoca Neş’et, 1768 

Rusya Savaşı’nda medresesini kapatmış, kılıcını kuşanarak savaş meydanına 

gitmiştir. Savaş sonrası okuluna dönen şâir artık kılıcını çıkarmamış ve va‘azlarını, 

derslerini belindeki kılıcıyla vermiştir.328  

Hazır-cevaplığı, mîzâhî yeteneği, sıkıntıda olanlara dâimâ yardımcı 

olmaklığı329 yanında şâirliğinden ziyâde “ammenin hüsn-i zannına mazhar olan 

‘urefâdandır” diye taltîf edilen330 Hoca Neş’et Efendi’nin eserleri şunlardır: 

                                                
325 Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, C. II, s. 461; E. J. Wilkinson GIBB, Osmanlı Şiir 
Tarihi, C. III-V, s. 411. 
326 E. J. Wilkinson GIBB, a.g.e., s. 411. 
327 E. J. Wilkinson GIBB, a.g.e., s. 411-412. 
328 E. J. Wilkinson GIBB, a.g.e., s. 412. 
329 E. J. Wilkinson GIBB, a.g.e., s. 412. 
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“1. Dîvân (Bulak h.1252) 2. Tercüme-i Şerh-i Dû-beyt-i Mollâ Câmi‘ 

(İstanbul h.1263) 3. Tercemetü’l-‘Işk 4. Tûfân-ı Ma‘rifet 5. Muharrerât-ı Husûsiyye-i 

Neş’et”331 

Hoca Neş’et’in genç şâirlere mahlas vermek gibi bir özelliği de vardır. 

Hatta verdiği derslerle Şeyh Gâlib gibi büyük isimleri etkileyen şâirin, İran dilindeki 

vukûfiyeti, İran dünyasının Sâhib-i Tebrîzî ve Şevket-i Buhârî gibi isimlerin 

coğrafyamıza taşınmasında önemli bir etken olmuştur. Tezkireler onun şâirliğinden 

çok, hocalığından ve kibârlığından dem vurmaktadır. Fakat bir şâiri en çok ve en iyi 

kendi sesi anlatabilir. 

 

Meşhur na‘tının girişi: 

 

“Deryâ- dil olan ehl-i hüner katre-i feyzi 

Besler sadef-i sînede dürr ü güher eyler”332 

 

Gazellerinden: 

 

“Hasretle gözüm yaşı ki zîb-i çemen oldı 

Rûm illeri kühsâr-ı Bedehşân u Yemen oldı 

 

Bir hâne-bedûş bülbül-i mehcûr-i hayâlim 

Gurbetde bana zîr-i cenâhım vatan oldı 

 
                                                                                                                                     
330 Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, C. II, s. 461. 
331 Mustafa İSEN, “Hoca Neş’et” maddesi, DİA, C. XVIII, s. 192. 
332 Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., s. 462. 
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Ya‘kûb-ı gam u Yûsuf-ı Ken‘ân-ı firâkın 

‘Âlem bana zindân ile beytü’l-hazen oldı 

   … 

Neş’et vatanım hâne-i zeyn-i yâr hem-âgûş 

Seyfî dinilir nâmına bir sîm-ten oldı”333 

 

2. HASAN ÂKİF EFENDİ (ö. 1242/1827) 

Selanikli Ali Ağa’nın oğlu olan Hasan Âkif Efendi, Selânik’te doğmuş334, 

ilk tahsilini burada yapmıştır. Bu ilk tahsilden sonra Evrenos-zâdelerden 

Abdurrahman Bey’in ve aynı zamanda Selim Sırrı Paşa’nın kâtipliğini yapan Âkif 

Efendi335, Sirozlu Yusuf Muhlis Paşa’nın da kâtiplerinden biri olmuştur.336 

İbnülemîn’in ifade ettiği üzere şâirin ahfâdının ellerinde bulunan bir terceme-i hâle 

binâen şiir ve yazı kabiliyeti hususunda tam bir mahâreti olduğu ve ‘Müştâk’ 

mahlasıyla şiirler söylediği ifade olunmuştur. Dîvân’ının küçük bir nüshası Fatih’teki 

Millet Kütüphânesi’nde mevcut olduğu kaydedilmiştir.337  

1243/1827 senesinde vefat eden Hasan Âkif Efendi Mevlevîlik’e intisâbı 

sebebiyle Selânik Mevlevîhânesi’nde medfûndur. Selânikli Meşhûrî Efendi onun 

vefâtına şu târihi söylemiştir: 

“Söyledim fevtine Meşhûrî mücevher târih 

Eylesun Âkif’e Hakk kevser-i Cennet ihsân”338 

(%�%ا 3آB7 �C آ��A &�@ ا�7��� ) 

                                                
333 E. J. Wilkinson GIBB, Osmanlı Şiir Tarihi, C. III-V, s. 414. 
334 Nâil TUMAN, Tuhfe-i Nâilî-Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri, C. II, s. 624.  
335 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, Son Asır Türk Şâirleri, C. I, s. 78. 
336 Nâil TUMAN, a.g.e., s. 624.  
337 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, a.g.e., s. 78. 
338 Nâil TUMAN, a.g.e., s. 624.  
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Müstağnî olana yakarışını dile getirdiği şu beyti gayet sûzândır: 

 

“Yâ Rab! Beni muhtâcına muhtâc etme  

Muhtâc isem ancak sana muhtâc olayım”339 

 

Mevlevîlik’e intisâbı sınırlı bahsolunsa da Hasan Âkif Efendi’nin şiirleri 

âşıkâne bir edâ taşır: 

 

“Gerçi sitemlerin bana ey yâr acıdır 

Ammâ rakîbe tatlı sözün cânım acıdır 

 

Pek de kaçınma gel ey şeh-i bender-i cemâl 

Kâlâ-yı hüsnün âşıka bûse bacıdır 

 

Uşşâk-ı zâra çekilmiş iki tîğ-i ebruvân 

Girmiş miyân-ı hâl-i siyehkâr aracıdır  

   

Pertev veren o câmi‘-i hüsnünde sanma hâl 

Mihrâb-ı ebruvânın o asma  sirâcıdır 

 

Tîmâra çıkdı sanma hatın enderûndan 

Gelmiş berât-ı hüsnü için yoklamacıdır 

   … 

                                                
339 Nâil TUMAN, Tuhfe-i Nâilî-Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri, C. II, s. 624.  
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Âkif cenâb-ı Vâsıf’a peyrevlik eyle kim 

Şâirlerin o tâc-ı ser-i ibtihâcıdır”340 

 

3. KEÇECİ-ZÂDE İZZET MOLLÂ (ö. 1245/1829) 

İstanbul’un Samatya semtinin Cambaziye Mahallesi’nde341, 1200/1786342 

yılında doğan Keçeci-zâdelerden Mehmet İzzet, meşhûr ismiyle “İzzet Mollâ”, XIX. 

yy. dîvân şâirlerinin son temsilcilerinden biri kabul edilmiştir. III. Selim devrinin 

“muhteris, sözünü sakınmaz ve talihsiz kazaskeri Salih Efendi’nin”343 oğlu olan İzzet 

Mollâ, babasının ölümüne, ‘Sâlih Efendi göçdü olsun cinâna dâhil D9ا
 &نن�  /

%����
ى ا��
ى آ�Gا H�I’ mısraını târih düşürmüştür. 

Osmanlı coğrafyasında sözünü sakınmayan gezgin vâlilere, kazaskerlere, 

paşalara, kumandanlara rastlamak mümkündür. Sâlih Efendi’nin ölümü İzzet Mollâ 

için, eniştelerinin himâyesine girmesi ve güç şartlar altında tamamladığı medrese 

tahsiliyle ilmiye mesleğine başlaması demekti.344 Onun mühim taraflarından biri de 

Tanzîmât ricâlinin gözde simâlarından Fuat Paşa’nın babası olmasıdır. Hakkında 

garip birçok şey söylenen İzzet Mollâ, eniştesi Es‘ad Bey’in içki âlemlerine merakı 

sebebiyle içki içmeye başlamış, hatta daha da ileri gitmiş, sefahate düşerek 

müderrislik mesleğinden azledilmiştir ki, bu onun intihara teşebbüsünü hazırlayan 

etkendir diyebiliriz.345 

Tanpınar’ın operet entrikasına benzettiği bu intihar teşebbüsü, onun, 

rivâyetlere göre Hançerli Bey’le tanışmasını sağlayacak; bu yeni yüz de onu dönemin 
                                                
340 Kayahan ÖZGÜL, Osmanlı’nın Hazânında Gazel Dökümü, Hece Yayınları, Ankara, 2006, s.171-
172. 
341 Naci OKÇU, “İzzet Mollâ” maddesi, DİA, C. XXIII, s. 561. 
342 Naci OKÇU, a.g.m., s. 561; Nihat Sami BANARLI, Resimli Türk Edebiyâtı Tarihi, C.  II, s. 883. 
343 Ahmet Hamdi TANPINAR, On dokuzuncu Asır Türk  Edebiyâtı Tarihi, s. 88. 
344 Naci OKÇU, a.g.m., s. 561. 
345 Nihat Sami BANARLI, a.g.e., s. 833-834. 
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garip ve özel simâlarından biri olan Hâlet Efendi’ye götürecek, böylece şâirin hayatı 

farklı âlemlere doğru yol alacaktır.346 

Bu tanışıklık İzzet Mollâ’yı 1809’da Bursa Müfettişliği’ne, sonrasında 

Rikâb-ı Hümâyûn Kethüdâlığı’na, yıllar sonra 1820’de ise Galata Kadılığı gibi 

önemli bir makâma taşımıştır.347 İzzet Mollâ’nın Mevlevîlik’e intisâbı da Hâlet 

Efendi ile ilişkilendirilmiştir.348  

“Hâlet Efendi’nin dostluğu ile başlayan ikbâli, onun idâmı üzerine belki de 

sadece eski gözde ile dost olduğu için bir müddet karardı, Keşân’a nefyedildi.”349 O, 

diğerleri gibi Hâlet Efendi’nin arkasından aleyhte atıp tutmamış, aksine onu övüp 

düşmanlarını yermiştir. Hatta Gibb’in, Cevdet Paşa Tarihi’nden alıntılayarak ifâde 

ettiği beyit Hâlet Efendi’ye bir göndermedir:   

 

“Hâlet’in cânını Hâk mâlını aldı mîrî 

Kaldı ehl-i hasede hâyeyle kiri”350 

 

Mihnet-i Keşân isimli eserini 1822’de sürüldüğü Keşân’da tamamlayan 

şâir, iki sene sonra affedilerek 1824’te oradan dönmüş;  ardından Mekke ve İstanbul 

pâyesine yükseltilmiş, sonrasında Haremeyn Müfettişliği’ne ve Eyâletler 

Müfettişliği’ne tâyîn edilmiştir.351 

İzzet Mollâ, Mayıs 1828 Mora isyanı sebebiyle Ruslara karşı savaşılıp 

savaşılmaması hususundaki fikirlerini kaleme aldığı lâyihada; savaşın devlete zarar 

                                                
346 Ahmet Hamdi TANPINAR, On dokuzuncu Asır Türk  Edebiyâtı Tarihi, s. 88; Naci OKÇU,“İzzet 
Mollâ” maddesi, DİA, C. XXIII, s. 561. 
347 Naci OKÇU, a.g.m., s. 561. 
348 Sezâi KÜÇÜK, Mevlevîliğin Son Yüzyılı, s. 403. 
349 Ahmet Hamdi TANPINAR, a.g.e., s. 88-89. 
350 E. J. Wilkinson GIBB, Osmanlı Şiir Tarihi, C. III-V, s. 473. 
351 Nihat Sami BANARLI, Resimli Türk Edebiyâtı Tarihi, C.  II, s. 834. 
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vereceğini ifade etmiş, pâyitaht tarafından isabetsiz görülen lâyiha sebebiyle idamına 

karar verilmiştir. 

Yâsinci-zâde Abdülvehhâb Efendi’nin araya girmesiyle bağışlanıp 17 

Kasım 1828’de Sivas’a sürgüne gönderilen İzzet Mollâ, buradaki dokuz aylık 

kalışının sonunda henüz kırk üç yaşındayken 1245/1829 târihinde Sivas’ta vefat 

etmiştir.352  

Seneler sonra 1335/1919’da kemikleri İstanbul’a getirilerek “Avrat 

pazarında Cambâziye mahallesinde Mustafa Bey Mescidi haziresinde medfûn 

pederinin yanına defnedildi”.353 

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın torunlarından İsmail Mekkî Bey’in kızı 

Hîbetullâh Hanım’la evlenen İzzet Mollâ’nın bu evlilikten; Fuâd, Reşâd, Murâd ve 

Sedâd adlarında dört oğlu dünyaya gelmiştir.354  

“Mevlevî tarîkatına mensûb derviş ruhlu, olgun bir insan olan İzzet 

Mollâ’nın temiz kalpli, şûh, şen ve nüktedân bir şâir olduğu”355 ifade edilmiş; sahip 

olduğu belâgat yeteneği sebebiyle, kendisine ‘reîsü’l-üdebâ/edîblerin reîsi’ pâyesi 

lâyık görülmüştür.356 Ayrıca dîvân şiiri geleneğini devam ettiren bir zincirin yalnızca 

basit bir halkası değil; sağlam ve zarif üslûbuyla ve hece vezniyle kaleme aldığı 

türkülerle de dîvân şiirinin geleneksel yapısını sarsan, yeni edebiyâtın ilk 

müjdecilerinden sayılmıştır.357 

Şâir ilk sürgününde, kendisini bir aynaya bakar gibi şöyle tarif etmiştir: 

 

                                                
352 Naci OKÇU, “İzzet Mollâ” maddesi, DİA, C. XXIII, s. 561. 
353 Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, C. II, s. 320; Nâil TUMAN, Tuhfe-i Nâilî-Dîvân 
Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri, C. II, s. 661.  
354 Naci OKÇU, a.g.m., s. 561. 
355 Nihat Sami BANARLI, Resimli Türk Edebiyâtı Tarihi, C.  II, s. 834. 
356 Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., s. 320. 
357 Mine MENGİ, Eski Türk Edebiyâtı Tarihi, s. 335. 
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“Refîkim idi bir sühen-ver kişi 

Bana mahrem olsun mu ya her kişi 

 

Bu ‘âlemde ancak hüner-ver odur 

Nazîrim benim var ise ger odur 

 

Uzun boylu kûsec cesîmü’l-vücûd 

Cihanda ‘adîli ‘adîmü’l-vücûd 

 

Anı dahi nefy eylemiş pâdişâh 

Meğer etmişiz ikimiz bir günâh 

 

Anın mahlası dahi İzzet imiş 

Heyûlâ idim ben o sûret imiş”358 

Bu iri cüsseli şâir; entrikalar, dostluklar, düşmanlıklar ve bir eski devrin 

zirvelerine kulağını dayamış, kâh Gâlib’ten kâh Nef‘î’den nefes almıştır:  

“Bir mevsim-i bahârına geldik ki ‘âlemin,  

Bülbül hâmûş havz tehî gülistân harâb” 

dediği bir asrın hengâmesinde tennûresini üzerine giymiştir. Gençlik neş’esini ve 

ihtiyarlık hüznünü biriktirdiği eserleri sırasıyla şöyledir: 

1. Dîvân-ı Bahâr-ı Efkâr: Mevlânâ’ya ithaf ettiği bu eser Şeyhülislâm Ârif 

Hikmet Bey’in teşvikiyle kaleme alınmış359, gençlik yıllarına ait şiirlerini ihtivâ eden 

iki dîvânından ilkidir. “Her iki dîvânındaki gazelleri tasavvufî ilhâma ithaf etmiştir. 

                                                
358 Nihat Sami BANARLI, Resimli Türk Edebiyâtı Tarihi, C.  II, s. 835. 
359 Naci OKÇU, “İzzet Mollâ” maddesi, DİA, C. XXIII, s. 562. 
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«Bahâr-ı Efkâr» mukaddimesindeki Tenbîh’te Mevlânâ’nın ismini ihtiva etmeyen 

herhangi bir gazeli dîvânına sokmamasını müstensihlerden ricâ bile eder.”360 

2. Dîvân-ı Hazân-ı Âsâr: Şâirin Nakşbendî tarîkatı kurucusu Bahâeddîn 

Nakşbend’e ithaf ettiği elli üç sayfalık küçük bir dîvân olup Sivas sürgününde 

kaleme alınmıştır.361 

3. Gülşen-i ‘Aşk362: Şeyh Gâlib’in ünlü mesnevîsi Hüsn ü ‘Aşk’a bir nazîre 

olarak şâirin yirmi yedi yaşında kaleme aldığı ilk mesnevîsi olup, eserinde sembolik 

isimlerle İlâhî aşkı anlatmıştır.363 

4. Mihnet-i Keşân364: Keşan sürgünündeki sıkıntılı günlerini kaleme aldığı, 

sosyal hiciv tarzında bir mesnevî olup, onun aynı zamanda İstanbul’a dönüş biletidir. 

Eserde mesnevî kalıbının yeknesâklığını engellemek için kasîde, gazel, tahmîs ve 

târih kıtaları gibi nazım şekillerine yer vermiştir.365 

Bu manzûm eserlerinin dışında 1827’de Sultân Mahmud’un emriyle 

hazırlanan, imparatorluğun iç ve dış meselelerini tetkik eden lâyihası, bir de 1828 

Rus Savaşı sebebiyle daha evvel ifade ettiğimiz diğer lâyihası vardır.366 Bunlardan 

başka babasının hayat hikâyesini anlattığı, 1811 senesinde kaleme alınan Devhatü’l-

Mehâmid fî Tercemeti’l-Vâlid isimli bir eseri, Şerh-i Elğâz-ı Râgıb Paşa adında, 

                                                
360 Ahmet Hamdi TANPINAR, On dokuzuncu Asır Türk  Edebiyâtı Tarihi, s. 91. 
361 Naci OKÇU, “İzzet Mollâ” maddesi, DİA, C. XXIII, s. 562; Eserin baskı künyesi şöyledir: Keçeci-
zâde İzzet MOLLA, Dîvânçe-i Hazân-ı Âsâr, Takvimhâne-i Âmire, 1841. 
362 Eserin baskı künyesi şöyledir: Keçeci-zâde İzzet MOLLA, Gülşen-i Aşk, Matbaa-i Âmire 
Litoğrafya Destgâhı, İstanbul, 1849. 
363 Nihat Sami BANARLI, Resimli Türk Edebiyâtı Tarihi, C.  II, s. 835. 
364 Eserin baskı künyesi şöyledir: Keçeci-zâde İzzet MOLLA, Mihnet-i Keşân, Cerîde-i Havâdis 
Matbaası, İstanbul, 1853; Günümüzde de yayımlanmıştır: Ömür CEYLAN-Ozan YILMAZ, Bir 
Sürgün Şâheseri-Mihnet Keşân/Keçeci-zâde İzzet Molla, Sahhaflar Kitap Sarayı, İstanbul, 2007. 
365 Naci OKÇU, a.g.m., s. 562. 
366 Nihat Sami BANARLI, Resimli Türk Edebiyâtı Tarihi, C. II, s. 835. 
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Koca Râgıb Paşa’nın ‘ع’ harfi üzerine söylemiş olduğu yüz kırk yedi lügaz ve 

bilmeceyi şerh eden on varaklık bir eseri vardır.367 

 

Gazellerinden: 

 

“Ne sabra çâre ne terk-i diyâre yer kaldı 

‘Adem vilâyetine şunda bir sefer kaldı 

 

Be-hakk-ı hazret-i Mecnûn izâle eyleye Hak 

Serimde derd-i hıredden birâz eser kaldı 

 

Ne öldürür gam-ı firkat ne kaldırır sıhhat 

Gönül firâş-ı derûnumda muhtazar kaldı 

 

Tüketdi sanma hezârân hikâyet-i ‘aşkı 

O kıssadan dahi söylenmedik neler kaldı 

 

Mu‘îd-i ders-i visâlin olur muyuz diyerek 

Satılmadık ne Mutavvel ne Muhtasar kaldı 

 

Zamâne etdi tehî-dest öyle ‘İzzet’i kim 

Elinde mâl olarak hâme-i hüner kaldı 

 

                                                
367 Naci OKÇU,“İzzet Mollâ” maddesi, DİA, C. XXIII., s. 563. 
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Dil ü serim düşeli âsitân-ı Mollâ’ya 

Ne dilde gerd-i keder var ne derd-i ser kaldı”368 

 

Gülşen-i ‘Aşk’tan: 

 

“Ey tarâvet-nümâ-yı gülşen-i ‘aşk 

Ve’y harâret-fezâ-yı külhen-i ‘aşk 

 

Cem‘-i ezdâda kudretün cârî 

İşte dil işte yâr ey Bârî 

 

Yâre bu bakışı viren sensin 

Âteşe yakışı viren sensin 

 

Âteş-i sîneden virüp mecrâ 

Sensin eşk-i teri iden icrâ 

 

Gül-i dâğı idersin ey Mevlâ 

Eşk-i âteş-mizâcla irvâ 

 

Her ne istersen anı eylersin 

Beni mahcûb idüp de neylersin”369 

 
                                                
368 Keçeci-zâde İzzet MOLLÂ, Hazana Sürgün Bahar, Keçeci-zâde İzzet Molla ve Dîvân-ı Bahâr-ı 
Efkâr, Haz. Ömür CEYLAN-Ozan YILMAZ, Kitap Sarayı, İstanbul, 2005, s. 629, 506. Gazel. 
369 E. J. Wilkinson GIBB, Osmanlı Şiir Tarihi, C. III-V, s. 478. 
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Gazellerinden: 

 

“Bu kadar nâlelerim etmedi âgâh seni 

Kime şekvâ edeyim âh seni âh seni 

 

Âhdan nâleden ümmîdimi çokdan kesdim 

Mahrem etsin bu dil-i zârıma Allâh seni 

 

Sanki koynumda imişsin hele ta‘bîr edemem 

Bir güzel görmüş idim dün gece ey mâh seni 

 

İstemem görmeyi kim derde giriftâr olurum 

Derde bak sabredemem görmez isem gâh seni 

 

Şu‘le-yi mûy-i sefîdim görünür n’eyleyeyim 

Mum eder bir gün olur âh-ı seher-gâh seni 

 

Bâb-ı Monlâ’da çerâğ olmağa bak ‘İzzet 

Ne durursun kul ederse o şehenşâh seni”370 

 

 

 

 

                                                
370 Keçeci-zâde İzzet MOLLÂ, Hazana Sürgün Bahar, Keçeci-zâde İzzet Molla ve Dîvân-ı Bahâr-ı 
Efkâr, s. 640-641, 525. Gazel. 
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-Resîden-i ‘İzzet be-Vuslat- 

 

‘İzzet’i nûr edince istiâb 

Vuslat-ı ‘aşka oldu fursat-yâb 

 

İltihâb etdi âteş-i vuslat 

Muhterik oldu hasret ü firkat 

 

Nâr-ı ‘aşk etdi cümlesin mahrûk 

Ber-taraf oldu ‘âşık u ma‘şûk 

 

Nâr-ı ‘aşkı da yakdı nûr-ı Hudâ 

Kaldı bâkî kadîm olan Mevlâ”371 

 

 -Gazel- 

“Çekdiğim cevr u cefâ söyle beğim az mıdır 

Yohsa bu dinlediğim âh u figân sâz mıdır 

 

Şîve ta‘bîr olunurmuş hele bildik cevre 

Sitemin şehr-i melâhatde adı nâz mıdır 

 

Hep kuru nâz edeni düşdü bizim hissemize 

Vaktimiz tâzesinin her biri kurnaz mıdır 

                                                
371 Abdurrahman GÜZEL, Dînî-Tasavvufî Türk Edebiyâtı, Akçağ Yayınları, Ankara, 2004, s. 543. 
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Yok mudur bülbülünün ey gül-i ter ârâmı 

Sana ‘âşık olanın nâlesi kış yaz mıdır 

 

Mutrıbâ kalmadı ‘uşşâkda bi’llâhi karâr 

Perde-i nağme-i vaslın dahi Şeh-nâz mıdır 

 

Bin sühanver bilirim tûtî-i bâğ-ı ‘irfân 

Bilemem her biri ‘İzzet gibi mümtâz mıdır 

 

Tâc-bahşâlar arar köhne küleh mahşerde 

Mevlevîler o zamân gör ki ser-efrâz mıdır”372 

 

-Tahmîs-i Nutk-ı Şeyh Gâlib Der-Menkâbet-i Hazret-i Mevlevî- 

 

“‘Arşa çıkıp râyet-i Monlâ-yı Rûm  

Çarhı tutup dehşet-i Monlâ-yı Rûm 

Bildi nedir şevket-i Monlâ-yı Rûm 

Hoş çalınıp nevbet-i Monlâ-yı Rûm 

Oldu ‘ayyân savlet-i Monlâ-yı Rûm 

 

Olma sakın başka yola pey-sipür 

İste ki yâkût verir hem de dür 

Rîze-i ihsânını yerden süpür 

                                                
372 Keçeci-zâde İzzet MOLLÂ, Hazana Sürgün Bahar, Keçeci-zâde İzzet Molla ve Dîvân-ı Bahâr-ı 
Efkâr, s. 438, 163. Gazel. 
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Kıldı semâ‘-hâne-i gerdûnu pür 

Debdebe-i himmet-i Monlâ-yı Rûm 

  … 

Nâyi devâdır dil-i pür-gamlara 

Demdemesi cân katıyor demlere  

Şevk verir nağmesi mâtemlere 

Verdi nevâ-yı tarab ‘âlemlere 

Velvele-i şöhret-i Monlâ-yı Rûm 

  … 

Bendesine her ne eder Pîr eder 

İçdiği zehr ise dahi şîr eder 

Kalbi kara olsa da tenvîr eder 

Yüz süreni hâkine iksîr eder 

Gevher-i hâssiyyet-i Monlâ-yı Rûm 

 

Şehler ana bende-i mahkûm olur 

İstediği pâdişeh-i Rûm olur 

Sanma ki sen ‘İzzeti mahrûm olur 

Ehl-i dile sıdk ile mahdûm olur 

Gâlib eden hıdmet-i Monlâ-yı Rûm373 

 

 

 

                                                
373 Keçeci-zâde İzzet MOLLÂ, Hazana Sürgün Bahar, Keçeci-zâde İzzet Molla ve Dîvân-ı Bahâr-ı 
Efkâr, s. 667-668, 9. Tahmîs. 
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4. AHMED HÂMİD EFENDİ (ö. 1247/1832) 

Hâcegândan Nazif Efendi’nin oğlu olan Ahmet Hâmid Efendi374, 

babasından dolayı “Nazif-zâde” nâmıyla da tanınmıştır. Kethüdâ kaleminde bulunan 

ve hâcegândan sayılan Hâmid Efendi aynı zamanda çeşitli dîvânlarda görev 

yapmıştır.375 Şeyh Gâlib’e bağlanarak Mevlevîlik’i seçen Ahmed Hâmid Efendi376 

Klasik üslûpta şiirler kaleme almış, dîvân sahibi bir şâirdir. 1247/1832 yılında vefat 

etmiş, Yeniköy’deki yalısının önüne defnolunmuştur.377 Dâvud Fatîn şâirin aşağıdaki 

gazelini nakletmiştir: 

 

“Hâb-ı nâzın nükhet-i geysû şeb-i yeldâsıdır 

Fikr-i hattın fitne-i hâbîdenin rûyâsıdır 

 

Gamze-i pür-fitnenin şâkirdidir sihr-i helâl 

Hikmetü’l-işrâk berk-ı çeşminin îmâsıdır 

 

Bir hevâ-yı sünbülîdir zülfüne tûl-i emel 

Rûz-ı mahşer kâmet-i bâlâsının ğarrâsıdır 

 

Âteşîn zincîr olur hasretle mevc-i ekşimiz 

Dîde-i hûnbâr gûyâ kim cünûn deryâsıdır 

 

                                                
374 Mehmed SÜREYYA, Sicill-i Osmânî, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, Haziran, 1996, C. II, s. 596; 
Komisyon, Tezkirelere Göre Dîvân Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 
Ankara, 1988, s. 182; Nâil TUMAN, Tuhfe-i Nâilî-Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri, C. I, s. 
184. 
375 Mehmed SÜREYYA, a.g.e., s. 596. 
376 Komisyon, a.g.e., s. 182. 
377 Nâil TUMAN, a.g.e., s. 184. 
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Nokta-i mevhûm derlerse yine vermem vücûd 

Cevher-i ferd ol dehânın sûret-i ma‘nâsıdır 

 

N’ola mazmûnlar raiyyet etse şâh-ı tab‘ına  

Hâmid’in ser-hadd-i iklîm-i sühan ilkâsıdır”378 

 

Bir beyit: 

 

“Harîm-i gonceden renk aldı dil me’nûs-ı gül-gûndur 

Gül-i sâgar o şem‘-i bezme bir fânûs-ı gül-gûndur”379 

 

5. SEYYİD MUHAMMED PERTEV PAŞA (ö. 1253/1837) 

Seyyid Muhammed Saîd Pertev Paşa, Hamdullah Efendi’nin oğlu olup380, 

İzmit yakınındaki Darıca’da 1200/1785 târihinde dünyaya gelmiştir. Gençlik 

evresine, ilk tedrisâtına, karakter özelliklerinin ilk oluşumuna denk düşen çağlarına 

ait bir bilgi yoktur. Fakat tezkirelerde ortak olarak ifade edilen ve onun hayat 

mâcerâsında mühim görülen ilk husus sadâreti ve Âkif Paşa ile anlaşmazlıkları 

neticesinde Edirne’ye sürgünüdür. Muallim Nâci, onun Bâb-ı Âlî’ye devamından 

sonra Amedî Hulefâsı’na, oradan Sadâret Kethüdalığı’na ve bir zaman sonra Vezirlik 

pâyesiyle Mülkiye Nâzırlığı’na nâil olduğunu ifade ederken381, farklı bir bilgi olarak 

                                                
378 Kayahan ÖZGÜL, Osmanlı’nın Hazânında Gazel Dökümü, s. 204. 
379 Nâil TUMAN, Tuhfe-i Nâilî-Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri, C. I, s. 184. 
380 Nâil TUMAN, a.g.e., s. 117. 
381 Muallim NACİ, Osmanlı Şâirleri, s. 319. 
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Tuhfe-i Nâilî’de “Mülkiye Nâzırı” dendikten sonra “Dâhiliye Nâzırı” diye not 

düşülmüştür.382 

Mülkiye Nezâreti’nden sonra 1253/1837 târihinde azledilerek Edirne’ye 

sürgün edildiği383 ve bunun sebebinin Âkif Paşa rekâbeti olduğu, farklı bir rivâyette 

ise Şehzâde Abdülmecid ve Abdülaziz’e takdirâne sözler sarf etmesi sebebiyle 

azledildiği ifade edilmiştir.384 

Derviş-meşrep duruşu ve Mevlevî muhibbi olmasının yanı sıra Hoca Neş’et 

Efendi’den Mesnevî okuması, Mevlevîlik’e olan yakınlığını göstermektedir. Arapça 

ve Farsça’ya vâkıf, Dîvân385 sahibi aynı zamanda güzel rik‘a yazabilen, hatta şarkı 

sözleri tanzîm edip, devrin sultânı II. Mahmud’a gönderdiği ve bu güftelerin sultân 

tarafından bestelendiği rivâyet edilen şâirin386 “Kurukafa” adlı bir risâlesinin 

bulunduğu fakat nüshasına erişilemediği kaydedilmiştir.387 

Behçet Ali Efendi’nin müntesiblerinden olduğu ve devrin şöhretli simâları 

arasında sayılamasa da, bir sonraki taht sahibinin zamanında ismini duyuracak olan 

Mustafa Reşid Paşa’yı her bakımdan takdir ettiği yalnızca Osmanlı Müellifleri’nde 

kaydedilmiştir.388 Edirne’ye sürgün edildiği sene, aynı zamanda Pertev Paşa’nın 

vefat senesidir. Sebepleri tam olarak izah edilmese de belki müstakbel taht 

vârislerine fazlaca övgüde bulunması, belki de Âkif Paşa ile rekâbetlerinin bir 

uzantısı diyebileceğimiz entrika sebebi ile hayatı II. Mahmud’un emriyle 

boğdurularak son bulmuştur.389 Vefatı hususunda ‘öldürülmüştür’390; ‘gerden-dâde-i 

                                                
382 Nâil TUMAN, Tuhfe-i Nâilî-Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri, C. I, s. 117. 
383 Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, C. II, s. 114. 
384 Sezâi KÜÇÜK, Mevlevîliğin Son Yüzyılı, s. 408. 
385 Eserin baskı künyesi şöyledir: Seyyid Muhammed Pertev Paşa, Dîvân-ı Sultânü'ş-Şuarâ ve 
Şeyhü'z-Zurefâ a‘na-bih Pertev Paşa, Matbaa-i Bâb-ı Hazret-i Ser-askeriye, İstanbul, 1840. 
386 Sezâi KÜÇÜK, a.g.e., s. 408. 
387 Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., s. 114. 
388 Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., s. 114. 
389 Sezâi KÜÇÜK, a.g.e., s. 408. 
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tîğ-i kazâ oldu’391; ‘vefatı Şaban 1253/1837’392 şeklinde türlü ifadelere yer 

verilmiştir. 

Edirne’de Seyyid Celâleddin Türbesi civarına defnolunan şâir için Lebîb 

Efendi tarafından şu menkud târih mısraı düşürülmüştür: 

 

“Beyt-i Firdevs ola menzil-i Pertev Paşa”393 

(;J �1�J Dم�ز ����س ا
�C @��) 

 

Devrin siyâsî çarkları arasında ve o çarklardan biri olarak Pertev Paşa’nın 

eleştirel bir üslûba sahip olduğunu düşündürten bir gazeli: 

“Uşşâkı o meh-pârenin âvâre olurlar 

Gûyâ felek-i hayrete seyyâre olurlar 

 

Sûret veremez vahdete ashâb-ı havâtır 

Mânende-i âyîne-i sad-pâre olurlar 

 

Erbâb-ı heves kurtulamaz kayd-ı elemden  

Etfâl sebeb-i beste-i kehvâre olurlar 

 

Urcûfe katanlar söze pîş-i ‘urefâda 

Müsvedde gibi sonra yüzü kara olurlar 

 
                                                                                                                                     
390 Muallim NACİ, Osmanlı Şâirleri, s. 319. 
391 Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, C. II, s. 114. 
392 Nâil TUMAN, Tuhfe-i Nâilî-Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri, C. I, s. 117. 
393 Nâil TUMAN, a.g.e., s. 117. 
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Ş’ol hüsn-i sadâdır ki delen bağrını halkın 

Sahipleri de ney gibi pür-yâre olurlar 

  … 

Ey mâh dönen derd-i firâkınla hilâle 

Pertev gibi günden güne bî-çâre olurlar”394 

 

Vefatından az evvel yazdığı ifâde edilen kıtanın bir mısraı pek hazîndir: 

 

“Uzandı leyle-i hasret yetiş yâ Şems-i Tebrîzî”395 

 

Pertev Paşa’nın seçkin mısralarından: 

 

“Nâ-becâ hâhişe yok sırr-ı mahabbetde mesâğ 

Gül denir her güle ammâ gül-i ra‘nâ başka”396 

 

Şâirin güzel bir şarkısı: 

 

“Gülşende yine meclis-i rindân donansun 

Gül devridir elde mey-i gülgûn tolansun 

Biz zevk idelim câm-ı Cem’un ağzı sulansun 

Ol gonca-i sermest sabâh oldu uyansun 

Âyîne-i mül gül yüzünü görsün utansın 

  
                                                
394 Kayahan ÖZGÜL, Osmanlı’nın Hazânında Gazel Dökümü, s. 219-220. 
395 Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, C. II, s. 114. 
396 Nâil TUMAN, Tuhfe-i Nâilî-Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri, C. I, s. 117. 
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Nergis nigeh-i çeşm-i siyeh mestine hayrân 

Sünbül seken-i perçem-i serbestine hayrân 

Şâh-ı gül-i ter sâğar-ı der-destine hayrân 

Ol gonca-i sermest sabâh oldu uyansun 

Âyîne-i mül gül yüzünü görsün utansın 

      …  

Olduk bu gice biz ney ü mey ile dem-sâz 

Mey derdime mahrem idi ney âhıma hem-sâz 

Pertev idelüm bülbül ile nağmeye âgâz 

Ol gonca-i sermest sabah oldu uyansun 

Âyîne-i mül gül yüzünü görsün utansın”397  

 

6. SEYYİD HASAN AYNÎ (ö. 1254/1838) 

E. J. W. Gibb’in ifadesiyle, Romantiklerin devamı mâhiyetindeki 

‘Encümen-i Şuarâ’dan; yani eski ve klasik tabir edilen dîvân şâiri formunda, âlim bir 

şahsiyet olan398 Seyyid Hasan Aynî, 1170/1756 senesinde Antep’te doğmuş ve ilk 

gençlik yıllarını burada geçirmiştir. İstanbul’da hukuk tahsiline başladığı 1205/1790 

târihine kadarki hayatı hakkında pek malumat bulamadığımız şâir, 1247/1831 

senesinde bazı devlet memurlarına Arapça ve Farsça dersleri veren399 ya da Bâb-ı Âlî 

Fârisî hocası nâmıyla önümüze çıkmaktadır.400 Ona ait enteresan bir bilgi de ilk 

Osmanlı silahşorluk pâyesi olan ‘Nişân-ı İftihâr’la onurlandırılmış olmasıdır.401  

                                                
397 E. J. Wilkinson GIBB, Osmanlı Şiir Tarihi, C. III-V, s. 494-495. 
398 E. J. Wilkinson GIBB, a.g.e., s. 496; Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, C. II, s. 322. 
399 E. J. Wilkinson GIBB, a.g.e., s. 496; Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., s. 322. 
400 Nâil TUMAN, Tuhfe-i Nâilî-Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri, C. II, s. 719; Mehmed 
SÜREYYA, Sicill-i Osmânî, C. II, s. 343. 
401 E. J. Wilkinson GIBB, a.g.e., s. 496. 
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Dîvân-ı Hümâyûn kaleminden Gâlib Efendi’nin babası olarak da 

kaydedilen402 Aynî Efendi’nin, manzûm eserlerinin en önemlisinin Sâkî-nâme olduğu 

belirtilmiştir: 

“1247/1831’de bitirdiği yazarlık dönemine ait olan bu şiirde, uzun hayatı 

boyunca edindiği izlenimleriyle ilgili bir takım hükümleri dile getirmektedir (…) 

Konu dünyevî bir işret meclisiyle alakalı olmayıp, yaratılışın gâyesi ve insanın 

kaderiyle ilgilidir. Ancak eserin ismi Allah’la kâim olan ilminin kadîm sembolü 

durumundaki ve şiir boyunca devamlı sürdürülen hayâl dolayısıyla temel düşünceyi 

yansıtmaktadır. Şiirin sunulduğu ve zaman zaman seslenilen sâkî, şüphesiz tam 

mânâsıyla hayâli bir varlıktır. Yazarın felsefesi, Türkiye’de asırlarca Mevlevî 

dervişlerince de sunulan ve Doğulu mütefekkirlerin işledikleri felsefedir. Şiirde esas 

olarak yeni bir şey olmamakla birlikte kavramlar ve ifadeler zaman zaman oldukça 

cesur ve orijinaldir.”403 

Mesnevî nazım şekliyle yazılan ve 1500 beyitten müteşekkil Sâkî-nâme404, 

belirtildiği üzere hayâli bir sâkiye sesleniş ve serzenişlerden oluşmaktadır ki bu sâkî 

muhtemelen Mollâ-yı Rûm Mevlânâ Celâleddin’dir. Ayrıca bir Dîvân’ı405 ve Nazm-ı 

Cevâhir adında bir lügat manzûmesi olduğu kaydedilmiştir.406 

Gibb, Sâkî-nâme’nin tamamlayıcısı durumunda; içki âleminden, içki 

çeşitlerinden, sâkînin meziyetlerinden, çeşitli enstrümanların özelliklerinden 

bahseden isimsiz bir mesnevîden daha bahseder ve bu mesnevînin şiir olarak kabul 

                                                
402 Mehmed SÜREYYA, Sicill-i Osmânî, C. II, s. 343. 
403 E. J. Wilkinson GIBB, Osmanlı Şiir Tarihi, C. III-V, s. 496. 
404 Eser günümüzde de yayımlanmıştır: Aynî, Sâkî-nâme, Haz. Mehmet ARSLAN, Kitabevi Yayınları, 
İstanbul, 2003. 
405 Eserin baskı künyesi şöyledir: Ayıntablı Hasan AYNÎ, Dîvân-ı Belâgat-i Unvân-ı Aynî, Matbaa-i 
Ser-askerî, İstanbul, 1842. 
406 Mehmed SÜREYYA, a.g.e., s. 343; Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, C. II, s. 322. 
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edilmesi zor olsa bile zevk düşkünü bir Osmanlı’nın hayâlini göstermesi açısından 

mühim olduğunu belirtir.407 

Seyyid Hasan Aynî Efendi, Safer 1254/Mayıs 1838 târihinde vefat etmiş 

olup Mevlevî müntesibi olması hasebiyle Galata Mevlevîhânesi avlusuna 

defnedilmiştir.408 

 

Sâkî-nâme’den: 

 

“Yerim oldu sarây-ı levh-i mahfûz 

Bu keyfiyyetle oldum mest-i mahfûz 

 

Görüp bezm-i tabâîde harâret 

Bürûdetle rutûbetle yubûset 

 

Gelüp kâşâne-i arş-ı berîne 

Nigâh-ı mestle bakdım zemîne 

 

Bir az hıdmet idüp pîr-i mugâne 

Oturdum kürsi üzre dâver-âne 

 

Görüp on iki mînâ-yı bürûcı 

Unutdum mest olup râh-ı ‘urûcı 

 
                                                
407 E. J. Wilkinson GIBB, Osmanlı Şiir Tarihi, C. III-V, s. 497. 
408 Nâil TUMAN, Tuhfe-i Nâilî-Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri, C. II, s. 719; Mehmed 
SÜREYYA, a.g.e., s. 343. 
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İdüp seb‘a semâvâtı güzer-gâh 

O dem sermest idüm oldum dil-âgâh 

 

Olup keyvân ile hem-bezm-i ülfet 

Bir az itdüm anunla ayş u işret”409 

 

Beyitlerinden: 

 

“Dil hevâ vü hevese uydu cihâna geldi 

Etti Aynî vatanımdan beni bu dâr ile dûr” 

  *** 

“Envâr-ı feyze mazhar olur kalbi saf olan 

Almakda mâh mihr-i cihân-tâbtan fürûğ”410 

 

Gazellerinden: 

 

“Yağma eden dil-i nigeh-i pür-cefâsıdır 

Ol şeh-levend beldemizin eşkıyâsıdır 

 

Nerden dedim o kâfire zülfünün esîriyim 

Bi’l-cümle çekdiğim bu benim dil belâsıdır 

 

 

                                                
409 E. J. Wilkinson GIBB, Osmanlı Şiir Tarihi, C. III-V, s. 497-498. 
410 Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, C. II, s. 322. 
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Nevbet mi var ki bûs edeyim hâk-i pâyîni 

Bir ben değil cihân o şehin mübtelâsıdır 

 

Almam bedel yeminle Bedehşân’ı la‘line 

Hâl-i lebi ki Hind ilinin kan bahâsıdır 

 

Zîr-i lebinde hatıla çâh-ı zekân değil 

Teng-i şeker yanında karınca yuvasıdır 

 

Bûs-ı i‘zârına olamaz dil resîde hiç 

Pîçîde zülfü dahme-i hüsn-i ejderhâsıdır 

 

Aynî kumâş-ı ma‘ni-i rengîn bu hâmenin 

Sûk-ı sühanda aldığı dükân kirâsıdır”411 

 

7. ŞEM‘Î EFENDİ (ö. 1255/1839) 

1185/1771 târihinde Konya’da doğan Şem‘î Efendi412, gençliğinde 

helvacılıkla meşgul olmuş, âşıklığa heveslenip saz çalmayı öğrenmiştir.413 

İbnülemîn’in ‘Konya Vilâyeti Halkiyât ve Harsiyât’ isimli eserden naklettiğine göre, 

Şem‘î Efendi’nin okuryazarlığının çok da sağlam olmadığı, fakat ulemâdan da geri 

kalmayıp mânâlı ve düzgün sözler söylediği, arada bir  galat yaptığı ifade edilmiştir. 

Yine aynı eserden Şem‘î Efendi’nin hâl ve tavrıyla alakalı şunlar nakledilmiştir: 

                                                
411 Kayahan ÖZGÜL, Osmanlı’nın Hazânında Gazel Dökümü, Hece Yayınları, s. 222-223. 
412 Nâil TUMAN, Tuhfe-i Nâilî-Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri, C. II, s. 503; İbnülemîn 
Mahmud Kemâl İNAL, Son Asır Türk Şâirleri, C. III, s. 1755. 
413 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, a.g.e., s. 1755. 
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“Şem‘î lâubâlî-meşrep idi. Deveci elbisesiyle gezer üste başa ehemmiyet 

vermezdi. Birkaç def‘a İstanbul’a gitmişti. Saz ve sözdeki kemâli bilâhire saraya 

aksetti. Pâdişâh huzurunda bir saz meclisi tertip olundu, pâdişâh ziyâdesiyle memnun 

olmuş ve Şem‘î’ye İstanbul’da kalmasını teklif etmiş idi. Fakat o kabul etmedi. 

Nihayet çarşı ağalığı teklif edilerek Konya’ya gönderildi. Uzun bir müddet bu vazife 

uhdesinde kaldı.”414 

Ona ait başka bir bilgi de, kendisine ‘yeter evlendiğin’ demesine rağmen, 

altmış yaşında yeniden evlenmekten geri kalmamış olmasıdır.  

‘Râzıyım her ne ederse bana serv-i semenim,  

Tîğ-i cevri ile sad-pâre kılursa bedenim’  

matla‘ıyla meşhûr olan gazeli, her ne kadar Şem‘î Efendi’ye isnâd olunsa da bu 

gazelin ona ait olmadığı, bilakis –İbnülemîn’in ve Fatîn’in kaydıyla- Üskûbî Şem‘î 

Efendi’ye ait olduğu ve bu gazelin Hasan Çelebî Tezkiresi’nde olduğu 

belirtilmiştir.415 

“Konya ahâlisinden ve tarîkat-ı Mevleviyye müntesiblerinden olup, helvâ-

fürûşluk san‘atı ile imrâr-i sinîn-i şühûr eylemekte iken”416 1257/1839 senesinde 

vefat eden417 şâirin, vefat târihi Sicill-i Osmânî’de sehven 1157/1744 olarak 

gösterilmiştir.418 Eslâftan bir çok şâirin dîvânının dahi basılmadığı düşünüldüğünde 

Şem‘î Efendi’nin dîvânının birkaç sene içerisinde dört-beş defa basılması dikkat 

çekici bir husustur.  

Mevlevîlik’e mensûbiyeti ‘Mevlevîyim Mevlevîyim pîrimiz Mollâ-yı Rûm’ 

mısraından da anlaşılan Şem‘i Efendi’nin mutasavvıfâne ve âşıkâne gazellerinden 

                                                
414 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, Son Asır Türk Şâirleri, C. III, s. 1755.  
415 Dâvud FATÎN, Hâtimetü’l-Eş‘âr, İstanbul, 1271/1854-55, s. 222. 
416 Dâvud FATÎN, a.g.e., s. 222. 
417 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, a.g.e., s. 1755; Dâvud FATÎN, a.g.e., s. 222. 
418 Mehmed SÜREYYA, Sicill-i Osmânî, C. V, s. 1575. 
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aldığımız örneğin bir bölümü, günümüzün değerli bestekârlarından Ahmet Hatipoğlu 

tarafından derlenip yeniden düzenlenerek Tasavvuf Mûsikîsi repertuarına 

kazandırılmıştır: 

 

“Vâsıl olmaz kimse Hakk’a cümleden dûr olmadan 

Kenz açılmaz çün gönülde tâ ki pür-nûr olmadan 

 

Sür çıkar ağyârı dilden tâ tecellî ide Hak 

Pâdişâh konmaz sarâye hâne ma‘mûr olmadan 

 

Mest olan mestâne gelmiş tâ ezelden tâ ebed 

İçdiler ‘aşkın şarâbın âb-ı engûr olmadan 

 

Hak cemâli Ka‘besin kıldılar ‘âşıklar tavâf 

Yerde Ka‘be gökyüzünde beyt-i ma‘mûr olmadan 

 

‘Ârif olanın kelâmı gayrıdan gelmez velî 

Pes ene’l-Hak nice desün kişi Mansûr olmadan 

 

Bir muhâl sevdâya düşmüş rûz u  şeb Şem‘î müdâm 

Hakk’a vâsıl olmak ister halka menfûr olmadan”419 

 

 

                                                
419 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, Son Asır Türk Şâirleri, C. III, s. 1756-1757. 
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Gazellerinden: 

 

“Esme ey bâd-ı sabâ zülf-i dilârâ sarsılır 

Irganırsa bir teli rûyinde dünyâ sarsılır 

 

Çıkmasın arzu çeken ‘âşıkların âhı göğe 

Bâb-ı Cennet feth olur darbıyla Tûbâ sarsılır 

 

Sevdiğim bassa kadem rûy-i zemîn titrer durur 

Bir ‘azîm hengâm olur bi’l-cümle eşyâ sarsılır 

 

Nîm nigâhıyla iner yeryüzüne şems ü kamer 

Nüh-felek raksa girince ‘arş-ı a‘lâ sarsılır 

 

Gördü ma‘nâsında bir kerre hayâlin Şem‘iyâ 

Lerze düşdü cismine cânında hâlâ sarsılır”420 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
420 Kayahan ÖZGÜL, Osmanlı’nın Hazânında Gazel Dökümü, s. 229. 



 
 

156 

8. ŞEVKET EFENDİ (ö. 1850’li yıllar) 

Dîvân-ı Hümâyûn kâtiplerinden Şevket Efendi’nin nâmı Tuhfe-i Nâilî’de 

Şevket Dede olarak kaydedilmekle beraber; yaptığımız taramalarda, onun dergâh 

içinde böyle bir pozisyonda olduğuna şahit olamadık. Sicill-i Osmânî ve Tuhfe-i 

Nâilî’nin ortak kanaatle belirttikleri iki nokta vardır ki, o da şâirin Maraşlı bir 

Mevlevî olduğu ve Dîvân-ı Hümâyûn kitâbetinde kâtiplik yaptığıdır.421 

Doğum târihi tezkirelerde kaydedilmeyen Şevket Efendi’nin ölüm târihi de, 

Sicill-i Osmânî’de kesin olmayan bir ifadeyle 1850’ler olarak kaydedilmiştir.422 Bu 

sebeple onun hayatı hakkında yorum yapma imkânımız yoktur. Onun şiir yeteneği 

yahut Mevlevîlik dairesi içerisindeki ehemmiyeti mufassal olarak bilinemese de 

isminin skala dahilinde zikredilmesi mühimdir. Elimizdeki bir kıtasına binâen şu 

basit yorumu yapmak mümkündür: 

Şevket Efendi, Dîvân Edebiyâtı lügatine hâkim ve o mecâzî atmosferi 

destekleyen bir zihne sahiptir. 

 

“Olurken hançer-i ebrûları hep kasd-ı cân üzre 

Ne hâcetdir kılıç asmış o sîmîn-ten miyân üzre 

 

Ruh-ı zîbâsını taklîd eder bedr-i felek-pîrâ 

Meh-i nev meşk eder ebrûsu resmin âsmân üzre”423 

 

 

                                                
421 Mehmed SÜREYYA, Sicill-i Osmânî, C. V, s. 1593; Nâil TUMAN, Tuhfe-i Nâilî-Dîvân 
Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri, C. II, s. 509. 
422 Mehmed SÜREYYA, a.g.e., s. 1593. 
423 Nâil TUMAN, a.g.e., s. 509. 
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9. İBRAHİM FEHMÎ BEY (ö. 1270/1853) 

“İşkodra muzâfâtından Beklin Kazâsı eşrâf ve hânedânından muhibb-i 

tarîk-ı Mevlevî bir zât”424 olan İbrahim Fehmi Bey, orta dereceli şâirlerden; Ehl-i 

Beyt’e bağlı, üstün karakterli bir insan olarak vasfedilmiştir. Tek eseri olan Dîvân’ı,  

torunu Sâlim Bey tarafından 1287/1870 târihinde bastırılmıştır.425 1270/1853 

târihinde vefat eden şâir memleketi İşkodra’da medfûndur.426 

Vefatına torunu tarafından düşürülen târih şöyledir: 

 

“Nokta-i eşkimle Sâlim fevt-i târîhin dedim 

 Oldu Fehmi Bey bekâda bülbül-i bâğ-ı Na‘îm”427 

غ � �8)� D��� =
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Şâir hakkında çok fazla malumat olmamakla birlikte, Mevlevî tarîkatı 

içerisindeki pozisyonu ‘muhibb’ seviyesindedir denilebilir. Örnek vereceğimiz 

gazelinde XVII. yüzyılda tohumları atılmış olan Hikemiyât akımının âdetâ va‘azcı 

üslûbu dikkat çeker: 

“Nâdim olur cihânda şurûr u  fesâd iden 

Menkûbdur o hâleti her i‘tiyâd iden 

 

Yokdur hulûs u sıdk gibi mûcîb-i necât 

Mihrâb-ı sıdka râhat ider istinâd iden 

                                                
424 Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, C. II, s. 373. 
425 Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., s. 373. 
426 Nâil TUMAN, Tuhfe-i Nâilî-Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri, C. II, s. 797. 
427 Nâil TUMAN, a.g.e., s. 797. 
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İsyândan muhâfaza a‘zâ-yı akl ider 

Hiç var mı pâdişeh gibi hıfz-ı bilâd iden 

 

Lecc ü sitîz ider mi yâ baht veyâ  çarh ile 

Şartınca hikmet-i kadere i‘timâd iden 

 

Ben görmedim ki başkasına bir ziyân ede 

Kendi işin bozar yine hep bir inâd eden 

 

Kalb-i beşer çû arş-ı İlâhî’dir ey gönül 

Mesrûr olur mu kesr-i kulûb-ı ibâd eden 

 

Dil-beste-i mahabbet-i Âl-i Abâ olur 

«Fehmî» iki cihânda selâmet murâd iden”428 

 

10.  MEHMED ABDÜNNÂFİ‘ EFENDİ (ö. 1274/1857) 

Mevlânâ Celâleddin evlâdından, Dîvân-ı Hümâyûn Beylikçiliği kesecisi 

Yahya Çelebî-zâde Dervîş Mustafa’nın oğlu olup, İstanbul doğumludur.429 Devletin 

birçok kademesinde görev yapan, fakat daha çok Kalemiyyûn sınıfının müstesnâ 

şahsiyetlerinden diyebileceğimiz Abdünnâfi‘ Efendi’nin meslekî skalası şöyledir: 

Dîvân kaleminden yetişen Nâfi‘ Efendi, 1236/1820 senesinde hâcegân 

olmuş430, daha sonra terfî ederek Amedî Kalemi Hulefâlığı’na tâyîn olunmuştur 

                                                
428 Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, C. II, s. 373. 
429 Nâil TUMAN, Tuhfe-i Nâilî-Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri, C. II, s. 1020; İbnülemîn 
Mahmud Kemâl İNAL, Son Asır Türk Şâirleri, C. II, s. 1062. 
430 Mehmed SÜREYYA, Sicill-i Osmânî, C. IV, s. 1220.  
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(1243/1820). Buradaki mahâreti, özellikle yazdığı mazbata ve tezkirelerin lisânındaki 

incelik Sultân Mahmud’un dahi dikkatini celbetmiştir. Hatta o dönemin 

amedçilerinden Pertev Efendi’ye, kendisine okuduğu mazbataları kimin yazdığını 

sormuş; Pertev Efendi’den Nâfi‘ Efendi’nin ismini almış ve sonrasında onu Mâbeyn 

Kitâbeti’ne alarak gizli işlerini ona yazdırmıştır.431  

1236/1820 ile 1271/1855 yılları arasında geçen otuz beş sene içerisinde 

Hâcegânlık’tan Amedîliğe, Beylikçi Kesedârlığı’ndan Ser-asker Müsteşârlığı’na, 

Meclis-i Vâlâ âzâlığından Tersâne Müsteşârlığı’na kadar uzanan bu geniş cetvelde 

birçok resmî görevde bulunmuş ve bu görevlerinin hiç birinde kötü bir nâm 

bırakmamıştır.432 

Paris ve Viyana sefâretlerinde de görev yapan Nâfi‘, Tanzîmât sürecindeki 

farklılaşma ya da Batılılaşma diyebileceğimiz değişim içerisinde Osmanlı ricâlinin 

de üst kademesinde yakînen tanıdığı Avusturya Prensi Meternich ile Osmanlı idâre 

tarzı hakkında bir görüşme yapmış ve prensin imparatorluk hakkındaki serzenişlerini 

Bâb-ı Âlî’nin hoşuna gitmeyeceğini bilmesine rağmen aynen tebliğ etmekten de 

çekinmemiştir.433 

10 Rebiülâhir 1274/27 Kasım 1857 senesinde, memuriyet yaptığı yerden 

dönerken atından düşerek rahatsızlanan Abdünnâfi‘ Efendi, bir müddet sonra vefat 

etmiştir. Eyüp’te, Kızıl Mescid civârında, annesi Afife Hanım adına ihyâ ettiği 

Özbekiye Tekkesi haziresine defnedilmiştir.434 

                                                
431 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, Son Asır Türk Şâirleri, C. II, s. 1062. 
432 Mehmed SÜREYYA, a.g.e., s. 1220-1221; Nâil TUMAN, Tuhfe-i Nâilî-Dîvân Şâirlerinin 
Muhtasar Biyografileri, C. II, s. 1020; Dâvud FATÎN, Hâtimetü’l-Eş‘âr, s. 393. 
433 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, a.g.e., s. 1063. 
434 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, Son Asır Türk Şâirleri, C. II, s. 1063; Nâil TUMAN, Tuhfe-i 
Nâilî-Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri, C. II, s. 1020. 
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Mevlânâ ahfâdından olan Abdünnâfi‘ Efendi “Mevlevî tarikine sâlik, sâlih, 

müdebbir, zarif, terbiyeli”435, zeki ve iş bilir sıfatlarıyla tanıtılmıştır.436 

Hayatı hakkında, en azından çalışma güzergâhı boyutunda kâfi miktarda 

malumat olan Nâfi‘nin tezkirelerde pek fazla şiir örneğine yer verilmemiştir. Fatîn’de 

bir-iki gazel ve İbnülemîn’in Abdünnâfi‘nin torunundan iktibâsen bize bildirdiği 

Dîvânçe’sine ait bir kıt‘a mevcuttur. 

Osmanlı kitâbetinde yazıcıların müseccâ‘ bir tarzda ve neredeyse hiç 

bitmeyecek elkâb ve evsâfla doldurulmuş metinlerden mürekkep mazbata ve 

tezkireler yazdıkları malumdur. Belki de bu iş alışkanlıkları sebebiyle, Abdünnâfi‘ 

Efendi’de XV. yüzyıl Ahmed Paşa’sını andıran ağır bir lügat göze çarpar:   

 

“O lâlden dûd-ı âhımla şafak me’nûs-ı gül-gûndur 

Ki aks-i şu‘le-i rengîn ile fânûs-ı gül-gûndur 

 

Değil bâlâ-yı nakli verdi terde gonce-i müşgîn 

Ruh-ı âlindeki ey gonce-fem gül-bûs-ı gül-gûndur 

 

Gönülden çıkdı ol hûnîn ammâ düşmemiş gözden 

Dem-i hasretle hâlâ çeşm-i pür-efsûs-ı gül-gûndur 

 

Hayâl-i lâl ile renk almış ol gonce-dehânımdan 

Bedehşândan gelen âteş gibi câsûs-ı gül-gûndur 

 

                                                
435 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, Son Asır Türk Şâirleri, C. II, s. 1063. 
436 Mehmed SÜREYYA, Sicill-i Osmânî, C. IV, s. 1220-1221. 
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Gidermez reng-i tâb-ı tab‘ı Nâfi‘ perde-i efkâr 

Hele yâkût- ı ahmer olsa da mekbûs gül-gûndur”437 

*** 

“Bendeyiz Mollâ-yı Rûm’a tâ «kasemnâ»dan berû 

Sikke-pûşuz etmeyiz iklîl u tâce ser-fürû‘ 

 

Cevher-i bahr-i gınâyız biz ‘azîzim hâsılı 

Dökmeyiz dünyâ vü mâ fîhâ içün hiç âb-rû”438         

 

11.  AHMED SÂDIK ZÎVER PAŞA (ö. 1278/1862) 

Defter-hâne kâtiplerinden Mehmet Sâdık Münif Efendi’nin oğlu olup 

1208/1793 târihinde İstanbul’da439 Merkez Efendi Dergâhı karşısındaki evlerinde 

dünyaya gelmiştir.440  

Mevlânâ’nın muhiblerinden olan babası Sâdık Münif Efendi’nin 1803 

senesinde vefat etmesinin ardından Yenikapı Mevlevîhânesi şeyhi Seyyid Ali Dede, 

Zîver’i manevî evlâdı kabul etmiş441; Şeyh Gâlib Dede’nin sütoğlu olan Zîver de 

sonraki senelerde Osman Salâhaddîn Dede’ye intisâb ederek bu dergâhtaki 

konumunu sabitlemiştir.442 

Devletin birçok kademesinde görev yapan Zîver Paşa, ilim tahsilini devrin 

usûlünce devam ettirmiş, sonra her okumuş Osmanlı genci gibi kitâbetlerde dirsek 

çürütmüştür. Defterhâne ve Darphâne kalemlerinde bir müddet çalışmış, Hâlet 

                                                
437 Dâvud FATÎN, Hâtimetü’l-Eş‘âr, s. 394. 
438 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, Son Asır Türk Şâirleri, C. II, s. 1064. 
439 Mehmed SÜREYYA, Sicill-i Osmânî, C. V, s. 1715; Nâil TUMAN, Tuhfe-i Nâilî-Dîvân 
Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri, C. I, s. 398. 
440 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, a.g.e., C. III, s. 2042. 
441 Mehmed SÜREYYA, a.g.e., s. 1715; İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, a.g.e., s. 2042. 
442 Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, C. II, s. 220. 
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Efendi’nin aracılığıyla mühürdâr olmuş, bunun ardından Dîvan Kâtipliği, Özel 

kâtiplik, Evkâf-ı Hümâyûn Nâzırı, Meclis-i Vâlâ âzâsı, Hazîne-i Hassa Nâzırı ve bazı 

kethüdâlıklar olmak üzere önemli pozisyonlarda görev yapmıştır.443 

Nihâyetinde 21 Zilhicce 1277/30 Haziran 1861 senesinde vezirlik rütbesiyle 

Harem-i Şerîf-i Nebevî meşîhatına tâyîn olunmuştur.444 “Zîver Paşa, sarışın, mavi 

gözlü, uzun kaşlı, topça çehreli ve top sakallı, tarîkat-ı Mevleviyye’ye sâlik, akîde-i 

kâmile sâhibi, afîf ve devlet ve millete sâdık ve züefâ-perver”445, şâir, kâtip, hüsn-i 

hat sâhibi, takvâlı, saf huylu, cömert446, üç lisânın -Türkçe, Arapça, Farsça- yanı sıra 

Fransızca’ya da vâkıf olduğu bildirilen447 sevilmiş bir şahsiyettir. 

14 Zilhicce 1278/12 Haziran 1862’de vefat eden Zîver Paşa Medîne’deki 

Hz. Osmân civârında448, küçük yaşından beri okuduğu bir Mesnevî nüshasıyla 

defnolunmuştur.449 “Edebiyata olan âşinâlığı ve düşkünlüğü sebebiyle tertîb ettiği 

Dîvân’ı, bazı mektuplarıyla birlikte oğlu tarafından Âsâr-ı Zîver Paşa450 ismiyle 

basılmış olup”451, ayrıca kuyruklu yıldıza dâir kozmoğrafya tarzında bir risâlesi 

mevcuttur.452  

Zîver Paşa’nın müzeyyen gazellerinden bir örnek: 

 

“Düşer evc-i şerefden mâil-i dünyâ çıkar çıkmaz 

Geçer fevka’l-ulâyı tâlib-i Mevlâ çıkar çıkmaz 

                                                
443 Mehmed SÜREYYA, Sicill-i Osmânî, C. V, s. 1715; İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, Son Asır 
Türk Şâirleri, C. III, s. 2042-2043. 
444 Mehmed SÜREYYA, a.g.e., s. 1715; Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., s. 220. 
445 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, a.g.e., s. 2043. 
446 Mehmed SÜREYYA, a.g.e., s. 1715. 
447 Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., s. 220. 
448 Nâil TUMAN, Tuhfe-i Nâilî-Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri, C. I, s. 398. 
449 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, a.g.e., s. 2043. 
450 Eserin baskı künyesi şöyledir: Ahmed Sadık Zîver Paşa, Âsâr-ı Zîver Paşa-Dîvân ve Münşeât, 
Matbaa-i Vilâyet, Bursa, 1896; Zeyl-i Âsâr-ı Zîver Paşa, Dersaadet, Orhaniye Matbaası, 1315.  
451 Sezâi KÜÇÜK, Mevlevîliğin Son Yüzyılı, s. 407. 
452 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, Son Asır Türk Şâirleri, C. III, s. 2044. 
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Bahar encâma erdi gonce-i zîbâ açar açmaz 

Dahi gül-şende savt-ı bülbül-i gûyâ çıkar çıkmaz 

 

Henüz erbâb-ı işret bezmde keyf olur olmazken 

Tükendi mey sebûda bir kadeh hâlâ çıkar çıkmaz 

 

Edüp teşbîh-i bâde bâdeyi hubs-ı hevâ dersin 

Deme zâhid bu gûnâ lafızdan ma‘nâ çıkar çıkmaz 

 

O şûhun kahrı lutf ile mu‘abber olsa da der-hâb 

Velîkin ehl-i ‘aşka sanma bu rü’yâ çıkar çıkmaz 

 

Meded-re’sdir bana her hâlde Zîver Cenâb-ı Pîr 

Gönülden sanma artık fikr-i Mevlânâ çıkar çıkmaz”453 

 

“ ‘Adem ” redifli na‘tından bir nefes: 

 

“Na‘t-i pâkin idelim mefhar-i mevcûdâtın 

Kim vücûdun idemez makbere na‘mâ-yı ‘adem 

 

Hay iken kabirde ol şâh-ı «le‘amruk»454 ki Hudâ 

Nâzik endâmını eyler mi kefen-âsâ-yı ‘adem 

                                                
453 Kayahan ÖZGÜL, Osmanlı’nın Hazânında Gazel Dökümü, s. 329. 
454 Kur’ân-ı Kerîm, Hicr 15/72. Âyet: “(Melekler Lût’a:) “Ömrüne and olsun ki onlar (şehvetten) 
gözleri dönmüş halde sarhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlar (Bu durumda asla seni dinlemezler)” 
dediler.” Muhammed ESED, Kurân Mesajı, s. 523. 
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Zîver itsün ana her bâr salât ile selâm  

Ki vücûdudur anın bâis-i imhâ-yı ‘adem”455 

 

12.  MUSTAFA SAFVET EFENDİ (ö. 1283/1867) 

Arap Câmi‘i imamı Mehmed Efendi’nin oğlu olan Mustafa Safvet Efendi, 

Receb ayının beşinci gecesi 1209/1794 târihinde Galata’da doğmuştur.456 Şuarâdan 

Başmusâhib Hâtif Efendi’nin uşaklığını yaparken aynı zamanda fazl u hüner öğrenen 

Safvet Efendi’nin asıl mesleği yorgancılıktır.457 “Safvet yorgancıyken ‘ayağını 

yorganına göre uzatarak’ dükkanında oturmaz, ekseren Galata meyhânelerinde bir 

takım sarhoşlarla birleşerek ‘işret ederdi.”458 

Mora seferi esnâsında tersâne gemicileri tarafından yakalanan delikanlılar 

gemiye alınıyordu. Kaptân-ı Deryâ Hüsrev Paşa’nın gemisine konan arkadaşı 

Seydî’yi yazdığı bir gazelle geri isteyen Safvet Efendi’nin yazı hüneri Lebîb 

Efendi’nin dikkatini çekmiş459 ve Lebîb Efendi’nin himmetiyle Tophâne Rûz-nâme 

Kalemi’ne alınarak memûrîn dâiresine girmiştir.460 Devlet kademesi içerisinde 

Tophâne Rûz-nâme kâtipliği ardından Tersâne Rûz-nâmçecisi, ardından Karantina 

İkinci Kâtibi461 olduktan  bir müddet sonra azledilmiş ve emekli edilmiştir. 

Yenikapı Mevlevîhânesi şeyhi Abdülbâkî Dede’ye intisâb eden Mustafa 

Safvet, orta boylu, kır sakallı, münevver bir zât462 olmakla beraber Lebîb Efendi’nin 

                                                
455 Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, C. II, s. 220. 
456 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, Son Asır Türk Şâirleri, C. III, s. 1566; Nâil TUMAN, Tuhfe-i 
Nâilî-Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri, C. II, s. 560; Komisyon, Tezkirelere Göre Dîvân 
Edebiyatı İsimler Sözlüğü, s. 412. 
457 Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., s. 289; İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, a.g.e., s. 1566. 
458 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, a.g.e., s. 1566. 
459 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, a.g.e., s. 1567. 
460 Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., s. 289. 
461 Mehmed SÜREYYA, Sicill-i Osmânî, C. V, s. 1434. 
462 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, a.g.e., s. 1568. 
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kendisi için ‘Safvet’in ilmi de olsaydı fevkinde şâir bulmak kâbil olmazdı’ sözüne 

binâen; hoş-sohbet, şûh-meşrep bir şahsiyettir.463 

Tırnakçı-zâde Zîver Bey’in ‘Safvet ola ‘ukbâda karîn Hassân’e/ ���7 %��, 

=
�,3 ����@ اGM’ diye târih düşürdüğü 1283-1284/1866-67 târihinde vefat etmiş 

olup Yenikapı Mevlevîhânesi kabristanında Aşçıbaşı Silahdâr-zâde Sâdık Dede’nin 

civarına defnolunmuştur.464  

Hayatının birçok safhasında para sıkıntısı çektiği rivayet edilen şâirin, 

mahallenin bakkalı ekmekçi Asfador’la yaptığı alışverişlerde, alışının çok verişinin 

seyrek olduğu kaydedilmiştir. Kendisinin şikayet edilmesi üzerine devrin nâzırı 

Ahmed Vefîk Paşa tarafından hapse attırılmıştır. O dönemde Mabeyn yazıcılığında 

bulunan Ziyâ Paşa’dan aldığı parayla hapisten halâs olur. “O sıralarda yeni vefat 

eden şâir Beranje hakkında hükûmet ve ahâli tarafından gösterilen hürmet İstanbul 

gazetelerine de akseder. Safvet zâhirde Fransız şairinin vefatına târih, hakîkatte 

Osmanlı şâirlerinden musîbete uğrayanlara mersiye olmak üzere bir manzûme yazar. 

Bu manzûme Paris’te bir şâirin cenâzesine gösterilen ihtirâmât-ı kadir-şinâsâne ile 

İstanbul’da –beş on kuruşluk bir borcu ödemekten âciz ve derd-i ihtiyâçla canlı 

cenâze hükmünde bulunan- ma‘rûf ve müsin bir şâir hakkında revâ görülen tahkîrât-ı 

meziyet-i nâ-şinâsânenin husûle getirdiği teessürât-ı mütehayyifâneyi tasvîr 

ediyor.”465 Hayatın cilvelerine ve daha çok pürüzlerine muhâtap olmuş bir şâir 

hüviyetindeki Safvet’in şiiri gayet basit bir manzara çizmektedir: 

 

 

                                                
463 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, Son Asır Türk Şâirleri, C. III, s. 1568. 
464 Nâil TUMAN, Tuhfe-i Nâilî-Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri, C. II, s. 561; Bursalı 
Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, C. II, s. 289. 
465 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, a.g.e., s. 1570. 



 
 

166 

Beranje Manzûmesi’nden: 

 

“Beranje misli yok şâir imiş iklîm-i Paris’de 

Göçüp gitmiş bekâya bezm-gâh-ı zinde-gânîden 

 

Değil ancak hüner-verler ahâlî mâtem etmişler 

Cüdâ olduk deyü böyle fasîh-i bî-müdânîden 

 

Cenâze masrafı olmak içün i‘tâ olunmuşdur 

Nice yüz bin Frank savb-ı kral-ı kadr-dânîden 

 

Bu ikrâma bu lütfa şâir-i İslâm elyâkken 

Hakâretler görür anlar e‘âlîden edânîden 

   … 

Ahâlî sâl-i ‘Îsâ’dan dise târîhini şâyân 

Bulunmaz zât idi Hakk’a Beranje göçdü fânîden”466 

 

Seydî Kasîdesi’nden: 

 

“Beylik gemiye düşdü kazâ ile bir âfet  

Pek yosma kıyâfet 

Şaşırdı bütün puslayı erbâb-ı mahabbet 

Hak vire selâmet 467 

                                                
466 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, Son Asır Türk Şâirleri, C. III, s. 1572-1573. 
467 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, a.g.e., s. 1573. 
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Gazellerinden: 

 

“Ba‘zı etmiş ‘aşk-ı dilber ba‘zısın duhter deli 

Birbirine benzemez ‘âlemde ‘âkıl her deli 

 

Bir merâka bağlıdır elbette başı herkesin 

Cüst u cûy etsen bulursun halkı ser-tâ-ser deli 

 

Eylemiş şeydâ avâmmı fikr-i zencîr-i emel 

Silsile kaydıyla olmuşlar müderrisler deli 

 

Aldı bakdıkca haz Deli ‘Osmân-veş 

Âh kim etdi dili bir hüzn-i hazz-âver deli 

 

Çok deli vardır Felâtun’un beğenmez aklını 

Uslular gördük ki etmez etdiğin ebter deli 

   … 

Mutribâ zencîr usûlünde bana beste oku 

Kıldı gönlüm bir siyeh perçemli râmiş-ger deli 

 

‘Afveder tanzîrimi Safvet demiş zîrâ Lebîb 

Her ne gelse yâdına saçma-kara söyler deli”468 

 

                                                
468 Kayahan ÖZGÜL, Osmanlı’nın Hazânında Gazel Dökümü, s. 353. 
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13. MEHMED ŞEFİK EFENDİ (ö. 1288/1871)* 

Mehmed Şefik Efendi, Hanyalı İbrahim Efendi’nin oğlu olup Hanya’da 

doğmuştur. Hayatı hakkında neredeyse hiçbir bilgi yoktur. Onun hayatına, yalnızca 

vefat ederken cebinde bulunan Dîvânçe’sinin tab‘ı münâsebetiyle eserine dercedilen 

ve İbnülemîn’in “Laf yığıntısı” dediği bir pasaj delâlet eder: 

“ (…) Hâsılı nüktedân ve letâif-hân bir şîrîn-zebân olmasıyla meclisi bir 

gülşen-i neşâd-efzâ idi. (…) İnzivâya dahi meyil ve rağbeti ve âsâr-ı ehlullâhı 

mütâlaaya muhabbeti ziyâdece idüğünden ekser evkâtını e‘izze-i kirâm ve ‘urefâ-yı 

benâmın âsâr-ı nazmiyyeleri mütâlaasıyla geçirmekde olduğundan ve zâten kendüsü 

dahi tarîkat-ı Mevleviyye’ye müntesib muhibbândan idüğü münâsebet-i mâneviyye 

ile (…)”469 gibi bol sıfatlı çok terkîbli, lâkin az bilgiyi hâiz ifâdelerden anlaşıldığı 

üzre gönül ehli bir şahsiyet olup, bir dîvânçe karalayacak kadar da hayatında şiiriyete 

yer vermiştir.  

28 sahîfe olan Divânçe’si 1293/1876’da İstanbul’da Ahter Matbaası’nda 

basılmıştır. İbnülemîn’in ‘eş‘ârı âb-dâr ve belâgat-âsâr değil, nazım denilebilecek 

düzgün söz de yok gibidir’ dediği Şefik Efendi’nin Dîvânçe’si yine de onun vefatına 

kadar cebinde sakladığı dikkat çeken bir gerçekliktir.470  

Mehmed Şefik Efendi 26 Cemâziyelâhir 1288/12 Eylül 1871 târihinde 

Hanya’da vefat etmiştir.471 

 

                                                
* Ne ile iştigâl ettiği tam olarak malum olmayan Mehmed Şefik Efendi’yi devlet adamları bölümünde 
değerlendirmemizin -pek güçlü olmasa da- tek nedeni, Girit’te yayımlanan ‘İntibâh’ gazetesinde 
tefrika edilen terceme-i hâller arasında isminin geçmesidir. Çünkü özgeçmişi gazete sütunlarında yer 
bulan şâirin zanaat ve esnâf ahâlisinden olma ihtimâli düşüktür. Ayrıca bir mevlevîhânede post-nişîn 
olmadığı da göz önünde bulundurulursa, bizim belirlediğimiz kıstaslar açısından girebileceği tek sınıf 
devlet adamlığıdır. 
469 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, Son Asır Türk Şâirleri, C. III, s. 1740. 
470 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, a.g.e., s. 1740. 
471 Nâil TUMAN, Tuhfe-i Nâilî-Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri, C. II, s. 492. 
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Gazellerinden: 

 

“Bâb-ı vahdet feth olur eyler isen ‘aşk ile dak 

Oldu miftâh-ı kilîd-i ma‘nevî insâna ‘aşk 

 

‘Aşk te’sîr etse nârın âhene te’sîri-veş 

Der «Ene’l-Hak» kim olur ‘âşık o dem Hak ile hak 

 

Allah ‘aşkıyçün ilişme hâtır-ı mahzûnuma 

Kırma mir’ât-i dilim vechin görürsün iki şâk 

 

Dîde-i kalbe cilâ ver sırr-ı kuhl-i ‘aşk ile 

«Küntü kenz»472 âyînesinden sen cemâl-i yâre bak 

 

Mesnevî ilm-i ledünnün ma‘ni-i icmâlidir 

‘Aşk-ı Mevlânâ ile sen al Şefik andan sebâk ”473 

 

 

 

 

 

 

                                                
472 Bu ibarenin geçtiği kudsî hadîsin mânâsı şöyledir: “Ben bilinmeyen bir hazine idim, bilinmek 
istedim ve mahlukatı yarattım. Ben Kendimi onlara öğrettim, onlar da beni bildi.”el-Aclûnî, Keşfü’l-
Hafâ, C. II, s. 132. 
473 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, Son Asır Türk Şâirleri, C. III, s. 1741. 
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14. HÂFIZ SÂLİH NÂİLÎ (ö. 1293/1876) 

Hâfız Sâlih Nâilî Efendi, Manastırlı kazâz Şehâbeddîn Ağa’nın oğlu olup 

Manastır’da 1239/1823 senesinde doğmuştur.474 Sultân Abdülmecid dönemi 

şâirlerinden olan ve Nâil-i Cedîd ismiyle meşhûr olan bu zât, ilk tahsilini memleketi 

Manastır’da yapmış daha sonra İstanbul’a gelerek eğitimini tamamlamıştır.  

Mevlevî tarîkatına mensûb olan Nâil-i Cedîd, Beşiktaş Mevlevîhânesi şeyhi 

Hasan Nazîf Dede’nin müntesiblerindendir. “Kumral sakallı, top burunlu, kırmızı 

yüzlü, zamanın ‘ulemâ, şu‘arâ ve hattâtlarından”475kabul edilen Nâilî, âlim ve ârif bir 

zât olup daha çok kalender tabiatıyla ve rind meşrebiyle gönüllere taht kurmuş bir 

isimdir.476 

Devlet kademesinde birçok görev îfâ eden bir memur değil; hayat akışından 

anladığımız kadarıyla daha çok muallimlikle hayatını kazanan ârif bir şahsiyettir. 

Müretteb bir Dîvân’ı olduğu, fakat basılmadığı ifade edilmiş, ayrıca Pend-i ‘Attar’ın 

her bir beytini beş beyitle şerh ettiği ‘Kenz-i Nasâyih’ isimli 1294/1877’de Mısır’da 

basılan bir eserinden daha bahsedilmiştir.477 Muallimlik maksadıyla Mısır 

asillerinden biriyle Mısır’a giden şâir 1293/1876 târihinde bu şehirde vefat 

etmiştir.478  

Şâirâne tabiatının delilleri sayabileceğimiz ve daha çok rind-meşrep bir 

tavırla dile getirdiği şiirleri gayet tumturaklıdır: 

 

 

                                                
474 Nâil TUMAN, Tuhfe-i Nâilî-Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri, C. II, s. 1003; Mehmed 
SÜREYYA, Sicill-i Osmânî, C. IV, s. 1224.  
475 Sezâi KÜÇÜK, Mevlevîliğin Son Yüzyılı, s. 407. 
476 Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, C. II, s. 464. 
477 Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., s. 465. 
478 Nâil TUMAN, a.g.e., s. 1003; Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., s. 465. 
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Kenz-i Nasâyih’den: 

 

“Hamd-i bî-had ân Hudâ-yı pâk-râ 

Ân ki îmân dâd müştî hak-râ 

 

Evvel âhir ‘âlemin hamdi tamam 

Zâtına mahsûsdur Hakk’ın müdâm 

 

Öyle kudret sâhibidir ol Hudâ 

Bir avuç toprağa îmân verdi tâ 

 

Çün irâde etdi halk-ı ‘âleme  

Verdi sûret sûretinden Âdem’e 

 

Tînden halk etdi cism-i Âdem’i 

Eyledi rûşen anınla ‘âlemi 

 

Oldu çün feyz-i ezel-sûret-pezîr 

Nûr-i îmân Âdem’i kıldı Münîr”479 

 

 

 

 

                                                
479 Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, C. II, s. 465. 
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Gazellerinden: 

 

“Cilve-gerdir şîve-i idbâr ile âmâlimiz 

Mihre ‘ammâ nâz eder pîrâye-i ikbâlimiz 

 

Vâkıf-ı râz-ı nihâniz gamze-i gammâzdan 

Tercümân-ı gaybı lâl eyler lisân-ı hâlimiz 

 

Âb u tâb-ı gülşen-i hüsnüz ser-â-pâ cezbeyiz 

Gonce-i hurşîde şebnemdir dil-i meyyâlimiz 

 

Bülbül-i bâğ-ı ferâğ-ı sabr u sâmânız yine 

Reng ü bûy-ı gülden olsan şeh-per ü şeh-bâlimiz 

 

Küfrden pâk eyledi feyz-i berehmen-sûz-ı ‘aşk 

Secde-i hüsn-i bütândır ahsen-i âmâlimiz 

 

Cân olur pür-hande-i şevk-ı behişt-i ârzû 

Ey hoş ol dem kim gelir hançer-be-kef kattâlimiz 

 

Hem gedâ-yı kûy-ı fakrız hem şeh-i âlî-cenâb 

Bende-i Mollâ-yı Rûm’uz râyegândır mâlimiz”480 

 

                                                
480 Kayahan ÖZGÜL, Osmanlı’nın Hazânında Gazel Dökümü, s. 372-373. 



 
 

173 

15. AHMED ATÂ BEY (ö. 1294/1877) 

Enderûnlu olup Başlalalıktan emekli Tayyar Efendi’nin oğlu olan Ahmet 

Atâullâh Bey, 1225/1810 târihinde İstanbul’da doğmuştur.481 Enderûn’da yetişen Atâ 

Bey, 1249/1833 yılında pederinin vefatı üzerine yirmi nüfustan fazla insanı hâiz bir 

hâne halkına sâhip olduğu için, yani onların iâşesi adına 1251/1835’de Enderûn’dan 

ayrılmıştır.482  

Bundan sonraki maîşet kavgasında iyi bir eğitim almasının semeresi olarak, 

devletin birçok kitâbetinde görev almış olan Atâ Bey; sırasıyla, 1259/1843’te ser-

asker mektupçusu, 1260/1844’te Dâr-ı Şûrâ âzâsı, sonra Adana Mal Müdürü, 

1263/1847’de Halep Mal Müdürü, Rumeli Harp Ordusu Müsteşârı, 1276/1860 

Cezayir Bahr-i Sefîd Mutasarrıfı ve daha birkaç mutasarrıflıktan sonra 1293/1876’da 

rütbe-i bâlâ ile Harem-i Şerîf-i Nebevî müdürü oldu.483 

Basılmamış bir Dîvân, Târîh-i Atâ484 ismiyle meşhûr ve matbû beş ciltlik 

bir Enderûn târihi yazarı olan Atâ Bey485 “eski tavırlı, vâkûr, edîb, şâir”486 sıfatlarıyla 

tarif edilmiştir. Mevlevî tarîkatı şeyhlerinden Şeyh Nazif Dede’ye intisâb eden şâirin 

aynı zamanda Sultân Abdülaziz’e sunmuş olduğu ‘Felekü’l-Me‘ânî fî Medîhü’s-

Sultânî’ nâmında matbû bir kasîdesi mevcuttur.487 

İbnülemîn 1300 senelerinden evvel vefât ettiğini söyler488; Nâil Tuman ise 

Zilhicce 1294/Aralık 1877’de öldüğünü belirtir.489 Başka bir bilgi olmadığı için onun 

                                                
481 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, Son Asır Türk Şâirleri, C. I, s. 117; Nâil TUMAN, Tuhfe-i 
Nâilî-Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri, C. II, s. 683; Mehmed SÜREYYA, Sicill-i Osmânî, 
C. I, s. 330.  
482 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, a.g.e., s. 117. 
483 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, a.g.e., s. 117-119; Mehmed SÜREYYA, a.g.e., s. 330-331. 
484 Eserin baskı künyesi şöyledir: Tayyar-zâde Ahmed Atâ Bey, Târih-i Atâ, İstanbul, 
1293(1876/1877).  
485 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, a.g.e., s. 119. 
486 Mehmed SÜREYYA, a.g.e., s. 331. 
487 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, a.g.e., s. 119. 
488 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, a.g.e., s. 119. 
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ölümünün bu son târih olduğunu kabul etmemiz gerekmektedir. Tuhfe-i Nâilî yazarı, 

Atâ Bey’in Medine’de medfûn olduğunu ifade etmiştir. Devletin birçok kademesinde 

görev yapması onun şahsına da güvenildiğinin bir emâresi kabul edilebilir. Bununla 

birlikte Sultân Abdülaziz’e yazdığı övgü amaçlı kasîde, devletin ileri gelenleriyle de 

arasının iyi olduğunu göstermektedir. Yirmi nüfuslu bir ailenin yükünü omuzlayan 

şâirin şiir dili gâyet âşıkânedir: 

 

Gazellerinden: 

 

“Rakîb sandın gezen dilde meğer cânân-ı sîm-sâkmış 

Dil-i bî-çâreyi meyletdiren fettân oynakmış 

 

Tulû‘ etdi şu mâhın âhirinde dilde bir mehtâb 

Harîk-i âde zannıyla bakıp gördüm o oynakmış 

 

Zanehdân u ruh u zülfünü tefsîr etmek isterdim 

Meğer kim Mushaf-i rûyinde hâl-i hüsn durakmış 

 

Sabâyı sür‘atin hem-râh-ı ‘aşk iken suâl etdim 

Dedi bâğ-ı felekde zülfü cânân başıma takmış 

 

Niçün bey‘ u şirâ-yı dilde müsrifdir dedim ‘uşşâk 

Dedi ‘âşık bu bâzârın işi gâyetle batakmış 

                                                                                                                                     
489 Nâil TUMAN, Tuhfe-i Nâilî-Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri, C. II, s. 683; Mehmed 
SÜREYYA, Sicill-i Osmânî, C. I, s. 331.  
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Çalıp o düzd-i gamze kendisi hıfz etdi âhir 

Bulup hemşîresinde gönlümü kâfir ne yatakmış 

 

İki la‘l-i musavver gördüm o hûnî  nigâhımda 

Sorunca dediler onlar iki yâkut dudakmış 

    … 

Atâ’sında bekâ olur mu bâzâr-ı mecâzın hîç 

Bunun emvâli ‘ısyân u hevâ dellâli batakmış”490 

 

Beyitlerinden: 

 

“Âsiyâb-ı feleğin gerdişine girmeye gör 

Gösterir döne döne âdeme bin dürlü fenâ”491 

 

16. MEHMED FÂZIL PAŞA(ö. 1300/1882) 

Ebu’l-bekâ Kefevî sülâlesinden Ahmed Şerif Efendi’nin torunu ve Sofya 

Kadısı Mustafa Nûreddîn Efendi’nin oğlu olan Mehmed Fâzıl Paşa Bosna’da 

doğmuştur.492 Doğum târihi hakkında bilgimiz yoktur. Tahsîl-i ‘ilme gayret ettiği 

kaydedilen Fâzıl Paşa 1239/1823’te Edirne Müderrisliği ruûsundan olarak iş hayatına 

ilk adımı atmış, sonrasında 1242/1826’da Bosna nakîbü’l-eşrâf kaymakâmı, 

1249/1833’te Belgrad Mollası olmuş, bir müddet sonra Bosna Mütesellimliği’ne 

                                                
490 Kayahan ÖZGÜL, Osmanlı’nın Hazânında Gazel Dökümü, s. 382-383. 
491 Nâil TUMAN, Tuhfe-i Nâilî-Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri, C. II, s. 684. 
492 Mehmed SÜREYYA, Sicill-i Osmânî, C. II, s. 511; Nâil TUMAN, a.g.e., s. 749; İbnülemîn 
Mahmud Kemâl İNAL, Son Asır Türk Şâirleri, C. I, s. 372. 
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tâyîn edilmiş; ardından 1250/1834’te rütbe-i sâlise, 1257/1841’de Mir-livâlık 

rütbesini almıştır.493 

Daha sonra İstanbul’a gelen Mehmed Fâzıl Paşa, Tanzîmât’ın meşhûr 

paşalarından Âlî Paşa’ya şiir ve dirâyetiyle bağlanmış ve bunun neticesinde İzmit 

mutasarrıflığı kendisine verilmiştir.494  

İbnülemîn ve Nâil Tuman’a göre 30 Muharrem 1300/1882495; Mehmed 

Süreyya’ya göre ise 14 Muharrem 1300/25 Kasım 1882496 târihinde vefat eden şâirin 

ahlâkı ya da kişisel tabiatı üzerinde pek fazla malûmat yazılmamış; yalnızca 152 

sayfalık bir Dîvân’ı olduğundan ve bir de ‘Şerh-i Hakâyık-ı Ezkâr-ı Mevlânâ’497 

isminde Mevlânâ evlâdının yani Çelebîlerin muhtasar terceme-i hallerini yazdığı 458 

sayfalık bir eserinden bahsedilmiştir.498 

 

Gazellerinden: 

 

“Meclise verdik kesel def‘e kıyâm etmek de güç 

Zâhidi bir câm ile mest-i müdâm etmek de güç 

 

Bir dem ashâb-ı hıred olmaz mu‘ârizden berî 

Emr-i nâ-hem-vârda zabt-ı kelâm etmek de güç 

                                                
493 Mehmed SÜREYYA, Sicill-i Osmânî, C. II, s. 511; İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, Son Asır 
Türk Şâirleri, C. I, s. 372. 
494 Mehmed SÜREYYA, a.g.e., s. 511; Nâil TUMAN, Tuhfe-i Nâilî-Dîvân Şâirlerinin Muhtasar 
Biyografileri, C. II, s. 749. 
495 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, a.g.e., s. 372; Nâil TUMAN, a.g.e., s. 749. 
496 Mehmed SÜREYYA, a.g.e., s. 511. 
497 Eserin baskı künyesi şöyledir: Mehmed Fazıl Paşa, Şerh-i Hakâyık-ı Ezkâr-ı Mevlânâ, Bosnalı 
Muharrem Matbaası, İstanbul,1283/1866/1867; Günümüzde de yayımlanmıştır: Tahir Galip 
SERATLI, Şerh-i Evrâd-ı Müsemmâ bi-Hakâyık-ı Ezkâr-ı Mevlânâ-Hazret-i Mevlânâ'nın Duaları-
Şerh-i Evrâd-ı Mevlânâ, Rûmî Yayınları, İstanbul, 2005. 
498 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, a.g.e., s. 373. 
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Tâb-ı erbâb-ı dile vaz‘-ı zamân müşkil gelir 

İstikâmet yok müdârâya devâm etmek de güç 

 

Kendini mahv etmeyüp ehl-i hamiyyet neylesün 

Bu cihânda kubh ile ibkâ-yı nâm etmek de güç 

 

Ger Mesîh olsa tâb‘ı çâre-sâz olmaz ana 

Şerha-i tîğ-i cefâyı iltiyâm etmek de güç 

 

Sâbit-i eşheb süvâr-ı nazma peyrevlik muhal 

Esb-i tab‘ı çöpük-i zîri licâm etmek de güç 

 

Hazret-i Monlâ gibi varken ulu sultânımız 

Fâzıl’a şâhân-ı gayre ihtirâm etmek de güç”499 

 

Sultân Abdülmecid’e yazdığı bir kasîdeden: 

 

“Şehin-şâh-ı cihân-bân Hazret-i Abdülmecîd Hân’ı 

Hudâ taht-ı hilâfetde kıla devlet ile mevcûd 

 

Ola dîhîm-i şevketde burûc-ı sâbite mânend 

Yaza levh u kalem günden güne evkâtını mendûd 

 

                                                
499 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, Son Asır Türk Şâirleri, C. I, s. 373. 



 
 

178 

Yazılsın gün-be-gün nusret  tevârîhi didi Fâzıl 

İde Abdülmecîd Hân bu nevsâli sa‘îd-ma‘bûd”500 

 

17. HÜSEYİN AVNÎ BEY (ö. 1301/1883) 

Bugün Yunanistan sınırları içerisinde501 bulunan Yenişehir’in (Larissa) 

Fener Mahallesi’nde, tahminen 1242/1826-1827 yıllarında doğan502 Hüseyin Avnî 

Bey, Fener eşrâfından mîrü’l-ümerâdan Sıtkı Ebubekir Paşa’nın oğludur. Hangi 

mekteplerde tahsil gördüğü, hangi hocalardan el aldığı hususunda pek fazla bilgi 

olmayan Avnî’nin hayatını derinden etkileyen ilk öğretmeninin Tırhala Mutasarrıfı 

Abdurrahman Sâmi Paşa olması muhtemeldir. Şâir olduğu bu zâtın bilgi 

birikiminden faydalandığı, ilm u irfân iktisâb eylediği503 ve yaklaşık on iki yıl 

çevresinde bulunduğu ifade edilmiştir.504    

Sâmi Paşa’nın 1270/1853 yılında Vidin Vâliliği’ne tâyîninde onun 

hizmetinde kâtip olarak istihdâm edildiği ifade edilen Avnî Bey505, 1854 yılına kadar 

burada bulunmuştur. Bir sene sonra 1855’te İstanbul’a dönen şâir, “o sırada Beşiktaş 

Mevlevîhânesi post-nişîni olan hemşehrisi Nazif Dede’nin kızı Emine Hanım’la 

evlenmiştir. Fakat eşi bu evlilikten dokuz yıl sonra vefat etmiş; Avnî Bey on altı yıl 

yalnız yaşadıktan sonra yeniden evlenmiştir.”506 

Hayat arkadaşını bulduğu bu İstanbul mâcerâsının akabinde 1276/1859 

târihinde Sır-kâtibi Mustafa Nuri Paşa’nın Bağdat Valiliği’ne ve Irak Müşirliği’ne 

                                                
500 Nâil TUMAN, Tuhfe-i Nâilî-Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri, C. II, s. 749. 
501 Mehmet ÇAVUŞOĞLU, “Avnî Bey” maddesi, DİA, C. IV, s. 123. 
502 Osman-zâde Hüseyin VASSÂF, Sefîne-i Evliyâ, Haz. Ali YILMAZ-Mehmet AKKUŞ, Kitabevi 
Yayınları, İstanbul, 2006, C. V, s. 207; Mehmet ÇAVUŞOĞLU, a.g.m., s. 123; Nâil TUMAN, Tuhfe-i 
Nâilî-Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri, C. II, s. 712. 
503 Osman-zâde Hüseyin VASSÂF, a.g.e., s. 207. 
504 Mehmet ÇAVUŞOĞLU, a.g.m., s. 123. 
505 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, Son Asır Türk Şâirleri, C. I, s. 123. 
506 Mehmet ÇAVUŞOĞLU, “Avnî Bey” maddesi, DİA, C. IV, s. 124. 



 
 

179 

tâyîni ile beraber, o da Dîvân Kâtibi olarak paşa ile beraber yola revân olmuştur. 

Avnî Bey’in iş meşguliyetleri hususunda bir de Üsküdar Bidâyet Mahkemesi âzâsı 

olduğu, Suphi Paşa’nın kurduğu Tahrîr-i Emlâk İdâresi’nde memurluk yaptığı; bir 

dönem Gelibolu’ya gittiği ve oradan dönüşünde İstanbul Şehremâneti’nde çalıştığı 

kaydedilmiştir.507  

Avnî Bey’in hayat hikâyesi; birkaç yolculuğun ve birkaç memuriyetin, aynı 

zamanda Osmanlı’nın ekonomik sıkıntılarının had safhada olduğu bir dönemde inşâ 

olunmuştur. Hayatı dev mâcerâlarla, garip entrikalarla yüklü değildir. Avnî Bey en 

çok şâirliğiyle vardır ve dönemi itibâriyle Dîvân Edebiyâtı klasiğinin son 

ustalarından biridir. Geniş hayal gücüne sahip olduğu söylenen Avnî Bey508, Arapça, 

Farsça, Rumca ve biraz da Fransızca olmak üzere birçok lisânı kendisinde barındıran 

ve kaderin garip bir cilvesiyle kekeme olan bir üstâd şâirdir.509  

Onunla şahsen görüşen Muallim Nâci, tezkiresinde şâir hakkında şunları 

kaydetmiştir: 

“Onunla birinci def‘a olarak Yenişehir Feneri’nde görüşmüş idim. Az 

bulunur bir irfân sahibi idi. Sohbetlerinden pek çok istifâde ettim. Farsça ile olan 

aşırı meşguliyeti dolayısıyla ekseriyâ İran Edebiyâtı’nın en seçilmişlerini söz konusu 

ederdi.”510 

Şiirlerinde tasavvuf düşüncesi, özellikle Vahdet-i Vücûd görüşünü 

benimsediğini ifade eden A. Gölpınarlı, kayınpederi Nazif Dede’nin müfrit bir 

                                                
507 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, Son Asır Türk Şâirleri, C. I, s. 124; Mehmet ÇAVUŞOĞLU, 
“Avnî Bey” maddesi, DİA, C. IV, s. 124. 
508 Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, C. II, s. 331. 
509 Mehmet ÇAVUŞOĞLU, a.g.m., s. 124. 
510 Muallim NACİ, Osmanlı Şâirleri, s. 146. 
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Bâtınî-Alevî olduğunu söylemiştir.511 Mevleviyye mensublarından olduğundan sık 

sık Mesnevî beyitlerini dile getiren ve Mevlânâ hakkında derûnunda kudsî hisler 

besleyen Avnî’nin512 şiirlerinde Ehl-i Beyt sevgisi önemli bir yer tutar. Na‘tlarında, 

Hz. Ali’yi  ve Mevlânâ’yı övdüğü kasîdelerinde gösterdiği mahâretle, bu vâdinin 

kilometre taşlarından Nef‘î’yi aştığı ifade edilmiştir.513  

“Şâir Besim Bey, bir makalede Avnî için şöyle der: 

Mebânî-i mecâziyye ile ma‘ânî-i hakîkiye iblâğ ve ifâzâsında en âlî 

muvaffakiyet gösteren mutasavvıfîn-i şuarâmızın bi-hakkın ser-âmedânındandır.”514  

Avnî Bey, Garb tesirindeki edebiyâtın ruşeym hâlinde bulunduğu bu kaotik 

zamanda eskinin bayraktarlığını yapan koyu bir mâzî bekçisi değildir. Zaten 

Fransızca, Rumca gibi dillere olan âşinâlığı onun bu konudaki açıklığının bir 

göstergesi sayılabilir. O yeni olanın da kullanılabileceğini şu diyalogunda beyân 

etmiştir: 

“Kendisine, ‘Garb Edebiyâtı’nın bazı güzellikleri inkâr olunamıyor, 

bunlardan niçin iktibâs etmemeli? Böyle şeylerde taassub etmek, terakkî etmeyelim 

demek değil midir?’ denildikçe, «Terakkî edelim fakat gençlerimizin bazı eserlerinde 

görüldüğü üzere, iktibâs nâmıyla mânâsız söz söylemeye alışmayalım.» cevabını 

verirdi.”515 

Hüseyin Avnî Bey, edebî şahsiyeti kadar eserlerinde gösterdiği gayretle de 

takdire şâyândır. Damadı Şevki Bey tarafından 1888’de bastırılan, fakat içinde 

                                                
511 Mehmet ÇAVUŞOĞLU, “Avnî Bey” maddesi, DİA, C. IV, s. 124; Abdülbâkî GÖLPINARLI, 
Mevlânâ’dan Sonra Mevlevîlik, s. 229-232. 
512 Muallim NACİ, Osmanlı Şâirleri, s. 146. 
513 Mehmet ÇAVUŞOĞLU, a.g.m., s. 124. 
514 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, Son Asır Türk Şâirleri, C. I, s. 125. 
515 Muallim NACİ, a.g.e., s. 149. 
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eksiklikler olduğu ifade edilen Dîvân’ı516 ve Dîvân’ının sonunda Farsça şiirlerden 

meydana gelmiş bir Dîvânçe’si mevcuttur.517 Mesnevî’nin ilk üç cildini Türkçe nesre 

çevirmiştir. Âb-nâme518 ise, II. Abdülhamid’e sunulmuş ve ‘suya taalluk eden bütün 

mezâmini hâvîdir’519 diye tarif edilen dilekçe niteliğindeki manzûm-mensûr karışık 

eseridir. Mir’ât-i Cünûn adlı eseri tamamlanmamış bir mesnevî olup, anormal 

tiplerin mizâhî bir dille anlatıldığı enteresan bir çalışmadır.520 Hüsn ü Aşk’a nazire 

olarak yazdığı Ateş-gede, tamamlayamadığı bir başka eseridir. Nihâyeten Nihân-ı 

Kazâ isimli eserinden bahsedilir ki Sihâm-ı Kazâ’dan etkilenerek kaleme aldığı hatta 

sonradan onu yaktığı ifade edilmiştir.521 

Hakkında yazılanlardan ve Dîvân’ındaki şiirlerden ilhâmen, hayatını 

sıkıntılar, özellikle maddî bir zaruret içinde geçirdiği anlaşılan Avnî Bey522, 

1301/1883 târihinde vefat etmiş ve vasiyeti doğrultusunda Bahâriye 

Mevlevîhânesi’ne, ilk eşinin semâhânedeki mezârının yanına defnedilmiştir.523  

Avnî Bey’in şiir örneklerine geçmeden önce Tokâdî-zâde Şekip Bey’in 

onun hakkında yazdığı kasideden alıntı yapmak mânidâr olacaktır: 

 

“Avnî ki ser-efrâz-ı kibâr-ı şuarâdır 

Levh-i dil-i âyîne-i ilhâm-ı Hudâ’dır 

 

                                                
516 Bkz. Yenişehirli Avnî Bey, Farsça Dîvân, Haz. Mehmet ATALAY, Aktif Yayınevi, Erzurum, 
2005; Kayahan ÖZGÜL, Yenişehirli Avnî (Dîvân’ından seçmeler), Kültür Bakanlığı, Ankara, 1990. 
517 Mehmet ÇAVUŞOĞLU, “Avnî Bey” maddesi, DİA, C. IV, s. 124. 
518 Bkz. O. Kemâl TAVUKÇU, “Yenişehirli Avnî Bey’in Âb-nâme Adlı Eseri Üzerine”, Atatürk 
Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Sayı:16, Yıl: 2001, s. 59-80. 
519 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, Son Asır Türk Şâirleri, C. I, s. 129. 
520 Mine MENGİ, Eski Türk Edebiyâtı Tarihi, s. 237. 
521 Mine MENGİ, a.g.e., s. 237. 
522 Mehmet ÇAVUŞOĞLU, a.g.m., s. 124. 
523 Mehmet ÇAVUŞOĞLU, a.g.m., s. 124; Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, C. II, s. 331; 
Nâil TUMAN, Tuhfe-i Nâilî-Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri, C. II, s. 712. 
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Mefhûm-ı dehâ-tâb-ı cebîninde pedîdâr 

Nazmında temâsîl-i hikem şa’şaa-zârdır. 

 

İ‘câz ana bir mevhibe-i münzel-i Kur’ân 

İlhâm ana bir âşık-ı ferhunde-likâdır   

 

Tab‘ımca benim zemzeme-i dilkeş-i tensîm 

Şi‘rindeki âheng-i safâ-bahşa fedâdır 

 

Üstâd-ı semâ-kevkebe kim tâb-ı hayâlî 

Reşk-âver-i hurşîd-i bahâr olsa revâdır”524 

 

Hakîmâne, âşıkâne, mutasavvıfâne beyitlerinden: 

 

“Kalb-i mecnûnu yararsan Hazret-i Mevlâ çıkar 

«Avniyâ» sen sanma Leylâ başka Mecnûn başkadır”525 

    *** 

“Zehr-i tiryâk eyleyüp tiryâki zehr eylerdi halk 

Olmasa tağyîr-i mâhiyyât-ı eşyâ mümtenî‘ ”526  

 

“Râh-ı aşka girmeğe mecbûrdur üftâdeler 

Ol yolu uşşâka engüşt-i kazâdır gösteren”527  

                                                
524 Osman-zâde Hüseyin VASSÂF, Sefîne-i Evliyâ, C. V, s. 225. 
525 Nâil TUMAN, Tuhfe-i Nâilî-Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri, C. II, s. 712. 
526 Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, C. II, s. 331. 
527 Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., s. 331.  
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Rubâîlerinden: 

 

“Mecnûn ki ‘Lâ ilâhe illâ’ der idi 

Teklîf-i şuûr eyleseler ‘Lâ’ der idi 

Ol mertebe Leylâ’sına meftûn idi kim 

‘Mevlâ’ diyecek yerde de ‘Leylâ’ der idi”528 

 

Muhabbet ve övgü dolu bir gazelinden: 

 

“Cevher-i cânsın letâfet ma‘den olmuşdur sana 

Nakd-i ömrümsün ki sînem mahzen olmuşdur sana 

 

Gün gibi tenvîr eder bu nükteyi şems-i rûhum 

Matla‘-ı mihr-i kıyâmet revzen olmuşdur sana 

 

Târ u pûd-ı pertevinden âfitâb-ı iffetin 

Bir alev îcâd olunmuş dâmen olmuşdur sana 

 

Hak seni izhâr içün bir rûh tasvîr eylemiş 

Sonra gül-berg-i hayâ pîrâhen olmuşdur sana 

 

Reng-i gül bûy-ı semen rûh-ı revân nûr-ı bahâr 

Birbiriyle etmiş âmîzeş ten olmuştur sana 

                                                
528 Ahmet KABAKLI, Dîvân Edebiyâtı, s. 371. 
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   … 

Nûr-ı subh-ı gül-şen-i cennet beyâz-ı çeşm-i hûr 

Şîr u şekkerle karışmış gerden olmuştur sana ”529 

 

Başka bir gazelinden: 

 

“Ey gönül sırr-ı tekaddes ü te‘âlâ sen idin 

Şâhed-i vahdete mir’ât-ı mücellâ sen idin 

 

Sen idin nâzır u manzûr u tarâb-gâh-ı şuhûd 

Sûret-i hüsn-i bahâ çeşm-i temâşâ sen idin 

 

Hucûb-i halvet-i lâhûtı edip berçîde 

Râz-ı mestûr-ı elesti eden ifşâ sen idin 

 

Rûh-nümâ oldu heyulâ-yı vücûdunla suver 

İllet-i gâiye-i hilkat-i eşyâ sen idin”530 

 

 

 

 

 

 

                                                
529 Kayahan ÖZGÜL, Osmanlı’nın Hazânında Gazel Dökümü, s. 420-421. 
530 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, Son Asır Türk Şâirleri, C. I, s. 131. 
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18. HÜSEYİN FİRÂKÎ EFENDİ (ö. 1307/1889) 

Hüseyin Firâkî Efendi Niğdeli olup, babasının adı Fahreddîn Efendi’dir. 

Niğde Mekteb-i Rüşdiyesi muallimlerinden531 ve iyi seviyede Farsça bilgisine sahip 

olduğu ifade edilen Firâkî Efendi, ömrünün son dönemlerinde Mevlevîlik’e intisâb 

etmiş ve bir müddet Mesnevî okutmuştur.532  

1307/1889 senesinde Niğde’de vefat eden Firâkî, Niğde’de Ateşli Medrese 

haziresinde medfûndur.533 

Hayatı, şâirliği ve karakter özellikleri açısından Hüseyin Firâkî’yi 

değerlendirebileceğimiz seviyede bilgimiz yoktur. Bu sebeple şâiri, elimizde kısıtlı 

miktarda bulunan şiirleriyle zikretmek mümkün olacaktır.  

 

Gazellerinden: 

 

“Dildâr edeli terk-i vefâ kaldı hayâli 

Bî-hûdeye bilmem kim va‘d etdi visâli 

 

Bir nesne ki âlemde ola haddine vâsıl 

Me’mûl olunur yetse gerek vakt-i zevâli 

 

Elbette sitem-kâra komaz âhımı devrân 

Şimdi taşısun devr hele boynunda vebâli”534 

 

                                                
531 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, Son Asır Türk Şâirleri, C. I, s. 433; Nâil TUMAN, Tuhfe-i 
Nâilî-Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri, C. II, s. 761. 
532 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, a.g.e., s. 433. 
533 Nâil TUMAN, a.g.e., s. 761. 
534 Nâil TUMAN, a.g.e., s. 761. 
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Âşıkâne bir kıtası: 

 

“Mehlikâlar sînem üzre öyle yâre açtılar 

Sonra merhemdir deyu kantar ile toz saçtılar 

Öyle bir âteş bırakdılar vücûdum şehrine 

Sözüne katlanmayup pervâneler hep kaçtılar”535 

 

19. MEHMED NEBİL BEY (ö. 1307/1889) 

Hâfız Mehmed Nebil Bey, Müneccimbaşı Osman Sâib Efendi’nin oğlu 

olup, daha evvel kadın şâirler bölümünde bahsi geçen Hatice Nakiyye Hanım’ın 

ağabeyi ve XIX. yy.ın mühim kadın şâirlerinden zikrettiğimiz Şeref Hanım’ın 

yeğenidir.536 İstanbul doğumlu olan Nebil için, teyzesi Şeref Hanım şu târihi 

söylemiştir: 

“Vücûda geldiği dem söyledim mu‘cemle tam târih 

Bugün doğdu Nebîl Bey meh gibi dünyâya hamdolsun”537 

(%����
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Henüz on yaşındayken müderrisîn-i kirâmdan kabul edilen Hâfız Nebil, 

Mevlevî tarîkatı müntesiblerinden olup Yenikapı Mevlevîhânesi şeyhi Salâhaddîn 

Dede Efendi’den sikkesini giymiştir.538 On üç yaşında Kur’an-ı Kerim’i ezberleyen 

Nebil Bey ta‘lik hattından da ketebe almış, mahâretli şahsiyeti ve yeteneği  sâyesinde 

                                                
535 Nâil TUMAN, Tuhfe-i Nâilî-Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri, C. II, s. 761. 
536 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, Son Asır Türk Şâirleri, C II, s. 1153; Bursalı Mehmed Tâhir, 
Osmanlı Müellifleri, C. II, s. 469. 
537 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, a.g.e., s. 1153. 
538 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, a.g.e., s. 1153; Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., s. 469. 
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Meşihat Mektûbî Kalemi’ne girmiştir. Sonrasında Gümüşhane ve Ünye niyâbetine 

nasbedildiği kaydedilmiştir.539  

Tezkirelerde daha ziyâde Mukâvelât Muharriri yani noter olarak zikredilen 

Hâfız Nebil Bey540, derviş tabiatlı, rind meşrepli, ehl-i dil bir zât541; “tabiaten 

müstağnî, sevk ve işrete münhemik, şûh ve zarif”542 biri olarak tarif edilmiştir.  

Nebîl Bey’in, “Âşıkâne bir mâcerâdan bahseden Hicr ü Visâl isminde 

basılmamış mesnevîsi ve Dîvânçe-i Eş‘âr’ı vardır.”543   

Hâfız Mehmed Nebil Bey, Ramazan 1307/Nisan-Mayıs 1889 târihinde kalp 

illetinden544 vefat etmiş ve Ayvacık’a defnedilmiştir.545 Âşıkâne bir söyleyişi olduğu 

hemen anlaşılan, yani harabelerdeki sâkînin sunduğu şarabı bekleyen bir şûhluk göze 

çarpmaktadır: 

 

“Yine sun sâkî şarâb-ı nâbdan 

Kim açılsun çeşm-i mest-i hâbdan 

 

Ser-fürû‘ kıl zâhidâ meyhâneye 

Gör neler var ande şeyh u şâbdan  

 

Pîr-i meyden eyle tahsîl-i edeb 

Vazgeç ol sûrî olan âdâbdan 

 
                                                
539 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, Son Asır Türk Şâirleri, C II, s. 1153. 
540 Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, C. II, s. 469; Nâil TUMAN, Tuhfe-i Nâilî-Dîvân 
Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri, C. II, s. 1029. 
541 Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., s. 469. 
542 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, a.g.e., s. 1154. 
543 Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., s. 469. 
544 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, a.g.e., s. 1153. 
545 Nâil TUMAN, a.g.e., s. 1029; Mehmed SÜREYYA, Sicill-i Osmânî, C. IV, s. 1242. 
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Câmi‘-i hüsne nazar kıl subh u şâm 

Kaçma münkir mescid ü mihrâbdan 

 

Ketm-i râz et eyleme ifşâ Nebîl 

Şefkat umma dehrde ahbâbdan”546 

 

-Gazel- 

 

“Zât-ı vahdetden nişândır vech-i pâk-i dil-rubâ 

Kavs-ı kudretden bedeldir ebr-vân-ı mehlikâ 

 

Tîr-i sertîz-i kazâdır gamze-i dil-dûzlar 

Çeşm-i mahmûr üzre olmuş her biri aynı belâ 

 

Gonceler açmış o nahl-i nev-şüküfte al al 

Turrası olmuş o bâğ-ı hüsne bir zıll-i hümâ 

 

Kâmet-i Tûbâ-yı vuslatdır hırâm-ı fitne-hîz 

Sâ‘ad-i sîmînidir şâh-ı gül-i hayret-fezâ 

 

Nâfesinden âh-vân-ı çîn olurlar hissa-çîn 

Hırz-ı cân eyler anınçün miski hep bây u gedâ 

 

                                                
546 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, Son Asır Türk Şâirleri, C. II, s. 1154-1155. 
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Hâsılı bir heykel-i nûr-ı mücessemdir Nebîl 

Bî-kusûr anı Hudâ halk eylemiş ser-tâ-be-pâ”547 

 

20. SÂLİM SÜLEYMAN BEY (ö. 1311/1894) 

Sadrazam Sofu Mehmed Paşa sülâlesinden olan548 Sâlim Süleyman Efendi, 

Evkâf-ı Hümâyûn binâ emîni Said Efendi’nin oğludur.549 18 Receb 1260/3 Ağustos 

1844 yılında Üsküdar’da doğan şâirin; tahsili ve yetişmesi hakkında bilgi olmamakla 

beraber, Mevlevîlik’i benimsediği550 ve bir müddet Mâliye Nezâreti Mektûbî Kalemi 

ketebesinde çalıştığı kaydedilmiştir.551 

Şiirdeki kabiliyetinin nesirde de temâyüz ettiği kaydedilen Sâlim Bey’in 

basılmamış bir Dîvân’ı vardır.552 1311/1894 yılında vefat eden şâir, Üsküdar’da 

Tunusbağı’nda, Karacaahmet’e giden yol üzerinde medfûndur.553 

 

Kıtalarından: 

 

“Verme vücûd-ı nefsine ey mukbil-i zâ‘îm 

İkbâledir perestişi halkın sana değil 

Bir gülnihâl ol ki hezârı hazânı yok 

Bir âşinâyı bul ki hezâr-âşinâ değil”554 

 

 
                                                
547 Nâil TUMAN, Tuhfe-i Nâilî-Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri, C. II, s. 1029-1030. 
548 Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, C. II, s. 246. 
549 Nâil TUMAN, a.g.e., C. I, s. 406. 
550 Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., s. 246. 
551 Nâil TUMAN, a.g.e., s. 406; 
552 Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., s. 246. 
553 Nâil TUMAN, a.g.e., s. 406; Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., s. 246. 
554 Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., s. 246. 
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Beyitlerinden:  

 

“Reviyyetle zafer kâbil mi künh-i hikmet-i Hakk’a 

Sen ister İbn-i Sînâ ister Eflâtun-i Yûnân ol”555  

 

21. HASAN HAKKI PAŞA (ö. 1313/1896) 

İşkodralı Vezir Mustafa Şerifî Paşa’nın oğlu olan Hasan Hakkı Paşa, 

Muharrem 1242/1826 târihinde İşkodra’da doğmuştur.556 Tahsîl-i ma‘rifet ettikten 

sonra kendi isteğiyle 1262/1846’da mîr-i mîrânlık sâniye sınıfı rütbesine ve sadâret 

kalemine memur olmuştur. Paşa oluncaya dek neredeyse her Osmanlı memuru gibi, 

istidâdı ve bazen de onu kollayan kişiler hürmetine birçok makâm ve mevkii 

dolaşmıştır. Bunlar arasında Rodos ve Midilli Kaymakâmlığı; Biga, Varna, Kütahya, 

İzmit, Hersek, Filibe ve Yenipazar Mutasarrıflıklarına; Van ve Selanik Valiliklerine, 

nihayetinde Halep Valiliği’ne nasbedilmiştir.  

İran hükûmetinin birinci rütbe ‘Şîr u Hurşîd’ ve Papa’nın birinci rütbesi 

olan ‘Pi Nöf’ nişanlarını alan Hasan Hakkı Paşa, bol madalyalı bir devlet adamıdır.557 

Lâkin bunca madalyaya rağmen İbnülemîn’in kaydettiği veçhile Ali Kemâl Bey’e ait 

‘Ömrüm’ isimli hâtırâtta Hakkı Paşa için şu saptamalar yapılmıştır: 

“İşkodralı-zâde pek afîf, sâlih idi. İrtikâb nedir bilmezdi. Mürtekibleri 

sevmezdi. Fakat bu fazîletleriyle beraber âdi bir vâli idi. Kendini pâdişâha 

                                                
555 Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, C. II, s. 246. 
556 Nâil TUMAN, Tuhfe-i Nâilî-Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri, C. II, s. 209; İbnülemîn 
Mahmud Kemâl İNAL, Son Asır Türk Şâirleri, C. I, s. 498. 
557 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, a.g.e., s. 498. 
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beğendirmekten başka endîşe gözetmezdi. Bir sızıltı çıkarmadan, dolâb-ı idâreyi 

olduğu gibi döndürmeyi gâye-i a‘mâl bilirdi. Ne bir yol ne bir binâ yaptırdı (…)”558 

Mevlânâ’nın Dîvân’ını ve Mesnevî’sini yanından ayırmadığı, hatta dâimâ 

mütalaa ettiği kaydedilen Hasan Hakkı Paşa babasının Konya Valiliği esnâsında 

Hemdem Çelebî Efendi’den aldığı inâbete ve Galata Mevlevîhânesi şeyhi 

Kudretullâh Dede’nin tecdîd-i inâbetlerine sâdık bir ömür sürmüştür. Kısa boylu ve 

küçük vücutlu olarak tasvir edilen Hasan Paşa birkaç lisan bilen, ömrü boyunca 

yalnız yaşamayı seçmiş garip bir şahsiyettir. Kitapların arkasına “Hasan Hakkı-i 

Mevlevî” diye imza eden şâir, kendisinin kaleme aldığı bir mecmuaya sahiptir.559 

3 Zilhicce 1313/16 Mayıs 1896’da vefat eden Hasan Hakkı Paşa, Ebû 

Eyyûb-ı Ensârî’nin türbesi civarında medfûndur.560 Hasan Hakkı Paşa’nın şiir dili 

gâyet âşıkânedir: 

“Demlenür her dem havâ-yı ‘aşk ile dîvâne ney 

Neyle seyret ‘arz eder sûz-ı dilin cânâna ney 

 

Bülbül-i nâliş-geri hâmûş eder gülzârda  

Başlayınca nağme-i dil-sûz ile efgâna ney 

 

Dem urur her dem makâm-ı ‘âlem-i Lâhût’dan  

Râz-ı ‘aşkın perdesin keşf eylemez nâdâna ney 

 

 

                                                
558 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, Son Asır Türk Şâirleri, C. I, s. 499. 
559 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, a.g.e., s. 498-499. 
560 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, a.g.e., s. 498; Nâil TUMAN, Tuhfe-i Nâilî-Dîvân Şâirlerinin 
Muhtasar Biyografileri, C. I, s. 209. 
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Sînesi sûzân dili pür-dağ muhrik nâlesi 

Gûyiyâ ‘aşk ile yandı âteş-i hicrâna ney 

 

Nâvek-i dil-dûz-i çeşm-i neyzen-i mahbûbdan 

Şerhalar çekmiş serâpâ sîne-i sûzâna ney 

 

Başka bir hâlet verir ser-mest-i bezm-i vahdete 

Neş’e bahşâ-yı safâdır meclis-i rindâna ney 

 

Bende-i Monlâ-yı Rûm’un çok mudur Hakkî eğer 

Her nefes dil-sâz olursa bu dil-i nâlâne ney”561 

 

Beyitlerinden: 

 

“Olaydı hâhiş-i nûş-i şarab-ı nâb sana 

Olurdu sâğar-ı zerrîn-i âfitâb sana”562 

 

22. İBRAHİM HAKKI BEY (ö. 1312/1894-95) 

Mora’da Meysûrî muhâfızı olan İsmail Paşa’nın oğlu İbrahim Hakkı Bey563, 

1238/1822 târihinde Meysûrî’de doğmuştur. İstanbul Evkâf Nezâreti Mektûbî 

Kalemi ketebesinde bulunduktan sonra emekliye ayrılmıştır. Vaktini boşa 

geçirmeyip; ilmini ve gayretini arttırarak ‘Dâru’t-Ta‘lîm’ adıyla bir Arapça mektebi 

                                                
561 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, Son Asır Türk Şâirleri, C. I, s. 500. 
562 Nâil TUMAN, Tuhfe-i Nâilî-Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri, C. I, s. 209. 
563 Nâil TUMAN, a.g.e., s. 208; Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, C. II, s. 151; Mehmed 
SÜREYYA, Sicill-i Osmânî, C. III, s. 764. 
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açmış ve bu mektebi devrin mühim eğitim yerlerinden biri olmuştur. Bir süre 

Mülkiye Mektebi Edebiyat Muallimliği’nde bulunan Hakkı Bey564, aynı zamanda 

Arapça, Farsça ve Türkçe dillerine olan hâkimiyetiyle de bilinmektedir.  

İbrahim Hakkı Bey, Beşiktaş Mevlevîhânesi şeyhi Saîd Dede zamanında 

Mevlevî muhibbi olarak dergâha sadâkatle devam etmiş bir şahsiyettir.565 Ömrünün 

son günlerinde, senelerce kör olan gözlerinin ameliyatla biraz açıldığı rivayet edilen 

İbrahim Hakkı, 1312/1895’te566 Sicill-i Osmânî’deki kayda göre ise 1307/1889’da 

vefat etmiştir. Çamlıca’da Selâmî Efendi Merkadi yakınında medfûndur. 

Mevlevîlik’le bağlantısı yalnızca muhiblik seviyesinde olan İbrahim Hakkı 

Bey’in mezkûr üç dile hâkim olarak yazdığı şiirleri ve basılmış bir Dîvân’ı olduğu 

kaydedilmiş, kasîdecilikte ve şiir edâsında ikinci bir Nef‘î olarak gösterilmiştir.567 

 

Na‘tlarından bir örnek: 

 

“Merhabâ ey hıtta-i vahyin şeh-i dâd-âveri 

Ey behîn-i mesned-i tırâz-ı dûde-i Peygamberi 

 

Düşer ednâ gubârı zirve-i gerdûn-i i‘câza 

İdince rahş-ı tab‘ın ‘ arsa-i ma‘nâda cevlânı”568 

 

 

                                                
564 Mehmed SÜREYYA, Sicill-i Osmânî, C. III, s. 764. 
565 Sezâi KÜÇÜK, Mevlevîliğin Son Yüzyılı, s. 406. 
566 Nâil TUMAN, Tuhfe-i Nâilî-Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri, C. I, s. 208; Bursalı 
Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, C. II, s. 151. 
567 Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., s. 151. 
568 Nâil TUMAN, a.g.e., s. 209. 
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-Kasîde-i der-Tehniyyet-i Feth-i Asîr der-Vasf-ı Hâkân-ı Devrân 

Nazîre-i Meşhûre-i Nef‘î- 

 

“Âferîn ey zafer-ârâste-i Hâkân-ı dilîr 

Hayder-i devr ü zemân pâdişeh-i ‘arş-ı serîr 

 

Beyt-i ma‘mûr-ı Hudâ feth olalı gelmedi hîç 

Dehre zâtın gibi bir fâtih-i kahhâr u kadîr 

 

Eyledin bârika-i tîğ-i şerer-bâr gülle 

Mülk-i pinhâ-yı pür-âşûb-ı Asîr-i teshîr 

 

Eyledin hükmüne sükkânını münkâd bütün 

Hâricînin edip â‘yân-ı usâtın tedmîr  

 

Berk-ı kahrın Yemen’e saldı ki bir şûr-i ‘azîm 

Oldu eflâke bütün zelzele-bahş-ı te’sîr 

   … 

Tâ ki âsâr-ı tebâşîr-i fürûğ-ı  nusret 

Evc-i çarhı tuta çün şa‘şaa-i subh-ı ahîr 

 

Mihr-i iclâlini memdûd edip Hazret-i Hak 

Dîde-i düşmeni haffâş gibi ola darîr 
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Hasm-ı bedhâhının olsun bu cihânda dâim 

Kârı eyvâh-ı nedem hâsılı zahm-ı şemşîr”569 

 

23. HACI MAHMUD RÂTİB BEY (ö. 1317/1899) 

Kapıcıbaşı Hacı Şerif Ağa’nın oğlu olan Mahmud Râtib Bey570, Yenişehir 

(Larissa)’e bağlı Fener’de 1242/1826 târihinde doğmuştur.571 Meşhur ‘Înek 

Kasidesi’nin sahibi Râtib Bey’in hayat hikâyesini kasidenin beyitlerinden izlemek 

mümkündür. 1260/1844’de babasıyla beraber gittiği Hicaz’dan İstanbul’a dönen 

Râtib Bey, bir Enderûnlu olmak arzusuyla dönemin padişâhı Sultan Abdülmecid’in 

karşısına çıkmıştır:572 

 

“Enderûn’a girecek her kim ise âdet imiş 

Çıkarıp Hazret-i Sultân’a anı göstermek 

 

Beni de eylediler arz huzûr-ı şâha 

Bana sor titreyerek terlemek ol dem ne demek” 

 

Fakat pâdişâh, şâire emelinin yanlış olduğunu söyleyerek, onu Mızıka-yı 

Hümâyûn’a kaydetmeyi önermiştir. Hiç aklında yokken bir musikî adamı olma 

yoluna revân olan Râtib, zamanla bu yolculuğuna da alışacaktır: 

 

                                                
569 Kayahan ÖZGÜL, Osmanlı’nın Hazânında Gazel Dökümü, s. 456-460. 
570 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, Son Asır Türk Şâirleri, C. II, s. 1366; Mehmed SÜREYYA, 
Sicill-i Osmânî, C. IV, s. 1360. 
571 Nâil TUMAN, Tuhfe-i Nâilî-Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri, C. I, s. 302; Bursalı 
Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, C. II, s. 210. 
572 Örnek vereceğimiz beyitlerin tamamı, İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL’ın, Son Asır Türk Şâirleri 
eserinin ikinci cildinin 1366-1368 numaralı sahifeleri arasında kaydedilmiştir. 
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“Este beste diyerek ben de usûle girdim 

Başladım urmağa düm düm teke tekkâ düm tek” 

 

On yılda ancak onbaşı olabilen ve ileride bu meslekten tekâüd eden Râtib 

Bey, Bahâriye Mevlevîhânesi şeyhi Nazif Efendi’ye intisâb etmiş573 ve o dergâhta 

çile çıkarmıştır: 

 

“Üç sene terbiyeme kıldı azîzim himmet 

Çifteliydim yine ben durmaz idim aslâ tek” 

 

“Hacı Râtib Bey merhûm; sevimli, hoş, şûh, şen, mübârek bir zât idi. 

Müstahzarât-ı edebiyyesine zarâfet-i fıtriyyesi inzimâm eden bu mübârek zâtın 

meclisine doyulmaz. İlmî, edebî, hikemî, nâzik, rakîk, musâhebât-ı eviddâsını 

yanından ayırmazdı.”574 

24 Şâbân 1317/27 Aralık 1899 târihinde İstanbul’da vefat eden Râtib Bey, 

Beylerbeyi’ndeki Nakkâş Kabristânı’nda medfûndur.575 Anekdotlarıyla da 

dikkatimizi celbeden şâir, hakîkaten enteresan bir kişiliktir. Bir gün Boğaziçi’nden 

geçerken, bir adamın diğerine dediği ‘imamların işini ölüler sağlarlar’ cümlesindeki 

ölü-sağ ironisine hayrân olmuş ve yolda kendisi de bu tarz ironik bir cümle 

buluvermiştir: 

“Balıkçıların yüzünü ağlar güldürür” 

 

 
                                                
573 Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, C. II, s. 211. 
574 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, Son Asır Türk Şâirleri, C. II, s. 1369. 
575 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, a.g.e., s. 1368; Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., s. 210. 
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Renkli kişiliği ile de ön plana çıkan Râtib Bey’in gazelleri de mülevvendir: 

 

“Zâhir idince surh-i ruhsâr-ı yâr mevc 

Dîdem çü bahr-i ahmer eder âşikâr mevc 

 

Koymaz hayâl-i yâri gözümde hücûm-ı eşk 

Çün aks-i mâh-ı yemde eder bî-karâr mevc 

 

Geh zülf-i yâri, gâh rûhun anup ağladum 

Bahr-i sirişkim urmada leyl ü nehâr mevc 

 

Serde havâ-yı mihnet-i aşk olmasaydı ger 

Urmazdı taşa başını dîvâne-vâr mevc  

 

Serkeşlik etmeseydi uyup da hevâsına 

Olmazdı pây-mâl-i gâm-ı rüzgâr mevc” 

 

-Şarkı- 

 

“Sanma açup sînemi 

Şerh edecek yâre yok 

Yâre gönül veresin 

Açmağa başka çâre yok 

 



 
 

198 

Basdı gönül mülkini 

Öyle ki deryâ-yı eşk 

Merdüm-i çeşmim kadar 

Bir görünür kâre yok” 

 

Kasîde-i Înek’ten: 

 

“Şekl ü etvâr-ı gulâmpâre-pesendim gibi ben 

Bir güzel savta da mâlik idim evvel gerçek 

 

Beni parlakça görünce dediler dostlarımız 

“Enderûn’a bu çerâğ olsa münâsibdir pek 

 

Âteşîn-meşreb olanlar içün elzem” dediler 

“Enderûn’a bu çerâğ olsa münâsibdir pek 

 

Kurumu terbiyesiçündür ocak-zâdelerin 

Buraya girmelidir feyzi edenler istek 

 

Burada mahdûd değil mi ilm ü hüner istek eden  

İlm ü fennin bütün envâ‘ını tahsîl edecek 

 

Hele bir kerre saray terbiyesin öğrensin 

Sonra kendisi gelip bize öğütler verecek 
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Sesin ol rütbe ehemmiyyeti yokdur ammâ 

Er olan kendine elzem ya güvenmek lâ-şekk” 

 

Hâsılı haylice uğraşdı birâder bu işe  

Fikr-i beyhûde imiş baht ile bence denemek 

   … 

Nisbetim var idi bir şeyh-i Nazîfü’z-zeyle 

Dergeh-i pâkine vâki‘ idi sık sık gitmek 

 

Ârif-i kâmil ü deryâ-dil ü kutb-ı irşâd 

Mislini görmedi devre gireli  çarh-ı felek 

 

Dedi bir gece bana “şimdi senin yok bir işin 

Yok fakîrin dahi bir kimsem işim gördürecek 

 

İşte bir hücre sana evli değilsin nazarın 

Burada kal hizmetine pîrin edersen istek” 

 

Eşk-i şâdî dökerek kıldım itâatle kabûl 

Farz-ı ayn idi bana emrini infâz etmek”576 

 

 

 

                                                
576 Kayahan ÖZGÜL, Osmanlı’nın Hazânında Gazel Dökümü, s. 462-465. 
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24. SENÎH SÜLEYMAN EFENDİ (ö. 1318/1900) 

Bursa hânedânından Mehmed Şerif Ağa’nın oğlu olup 13 Ramazan 1238/24 

Mayıs 1823 târihinde Bursa’da Veli Şemseddin Mahallesi’nde dünyaya gelmiştir.577 

İmparatorluğun farklı noktalarında görev yapan şâir, 1253/1837’de İstanbul’a 

geldikten sonra Dîvân-ı Hümâyûn Kalemi’ne, Maarif Adliye Mektebi’ne ve Mektûbî 

Kalemi’ne devam ederek, altı yıl içinde aldığı rütbeler sâyesinde Sadâret Mektubu 

odasına memur ve hoca olmuştur. 1853 senesinde Tahrîrât Başkitâbeti’yle Erzurum, 

Kars ve Kağızman havâlisine gitmiştir. 1886 senesine değin yine bir çok kalem ve 

dairede görev alan Süleyman Senîh Efendi, nihâyeten Riyâset’ten Askerî Tekâüd 

Sandığı Nezâreti’ne tahvîl edilmiş ve bu onun son çalışma yeri olmuştur.578 

“Merhûm uzun boylu, kısa ve beyaz sakallı, zaîf, tarîkat-ı Mevleviyye’ye 

mensûb, salâh-ı hâl ve sıdk-ı istikâmet ile ma‘rûf ricâlden idi. Selef tarzında şiir 

söylerdi. Güzel sözleri vardır”579 diye hakkında not düşülen şâirin, 134 sayfadan 

oluşan ve Takvimhâne-i Âmire’de 1859 yılında basılan bir Dîvân’ı mevcûttur.580 

“Senîh Efendi’nin oldu mekânı huld-ı Na‘îm*  

 8� � 

ى �آ�ى �0��
��ك ا�Cا H���” tâmiyeli mısraıyla vefat târihi mezar 

taşına kazınan şâir, Rebiülevvel 1317-1318/1900 senesinde vefat etmiş olup, 

Üsküdar’daki Selimiye Dergâhı avlusunda kardeşinin yanına defnedilmiştir.581 

Şiirlerinin tabiatına bakıldığında, İbnülemîn’in de ifade ettiği üzere, Klasik 

Dîvân Edebiyâtı formlarının şiir inşâsı tarzında hâkim olduğu söylenebilir. 

                                                
577 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, Son Asır Türk Şâirleri, C. II, s. 1658; Nâil TUMAN, Tuhfe-i 
Nâilî-Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri, C. I, s. 454. 
578 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, a.g.e., s. 1658. 
579 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, a.g.e., s. 1658. 
580 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, a.g.e., s. 1658; Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, C. 
II, s. 249. 
* Bu ibârenin hesaplanmasından 1319 tarihi çıkmaktadır. Tâmiyeli olduğu belirtilen bu ibarenin 
öncesini bilemediğimiz için, fazla olan bir veya iki sayısının nasıl iptal edildiğini de bilemiyoruz. 
581 Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., s. 248; Nâil TUMAN, a.g.e., s. 455. 
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Gazellerinden: 

 

“Şevk-i ruhsâr ile dil encümen-i yâre gelür 

Sanki bülbüldür o gül seyrine gül-zâre gelür 

 

Gece doğdu sanırım mihr-i cihân-ârâyı 

Her ne şeb bezm-geh-ı şevka o meh-pâre gelür 

 

Fast-ı mestî-i meyi nâz ü edâdandır hep 

Eser-i hâb kim ol nergis-i bîmâre gelür 

 

O kadar hûş-rubâdır o perî hüsn ile kim 

Seyr-i dîdârına âkil giden âvâre gelür 

 

Mazhar-ı feyz olur ol bende ki sıdk ile Senîh 

Âsitân-ı kerem-i hazret-i hünkâra gelür”582 

 

Rubâîlerinden: 

 

 “Herkez kurarım ki bir karâr eyleyeyim 

Kim terk-i belâ-yı aşk-ı yâr eyleyeyim 

Ammâ ki teemmül eylerim dîger-bâr 

Âşıklığı terk edip ne kâr eyleyeyim”583 

                                                
582 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, Son Asır Türk Şâirleri, C. III, s. 1660. 
583 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, a.g.e., s. 1660. 
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Beyitlerinden: 

 

“Dîdeler dîdârına etmez kifâyet şevkdan 

Dâğlar kim sînede göz göz nigeh-bândır sana” 

  *** 

“Dilde kim aşk ola izmârı olur mu kâbil 

Şem‘in elbet görünür şu‘lesi fânusundan”584 

 

Gazellerinden: 

 

“Belâ-yı aşka giriftâr olan gönülceğizim 

Benim duçâr-ı gam-ı yâr olan gönülceğizim 

 

O tıfl-ı gonce-fem ü gül-ruha olup mecbûr 

Hezâr-ı zâr gibi zâr olan gönülceğizim 

 

Devâ nedir acabâ derd-i bî-devâna senin 

Firâş-ı hicrde bîmâr olan gönülceğizim 

 

Ne derddir bu ne hâl-i harâbdır acırım 

Yazık yazık sana nâ-çâr olan gönülceğizim 

 

 

                                                
584 Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, C. II, s. 249. 
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Olur o bâbda olursa kâm-bîn Senih 

Gedâ-yı dergeh-i hünkâr olan gönülceğizim”585 

 

25. ABDULLAH CELÂLEDDÎN PAŞA (ö. 1321/1903) 

Selanik valisi Sirozlu İbrahim Paşa-zâde Ali Tevfik Paşa’nın oğlu olup, 

1263/1846 senesinde Siroz’da doğmuştur.586 Celal Paşa’nın doğum ve vefat târihi 

bilgisine ek olarak; hayatına dâir, İbnülemîn’in eserinde geçen memuriyetiyle ilgili 

kayıtlar vardır. 1279/1862 senesinde Hâriciye Mektûbî Kalemi’ne giren Celal Paşa 

henüz on yedi yaşlarında devletin kanadı altına girmiştir. On sekiz yaşına geldiğinde 

Trablusgarp Meclis-i Tahkîk riyâsetine tâyîn olmuş, 1288/1871 yılında Mahmud 

Nedîm Paşa’nın inâyetiyle Meclis-i Bahriye Başkâtipliği’ne getirilmiştir. 

Özetle Halep, Girit, Trablusgarp vilâyetleri mektupçuluklarında; Humus, 

Urfa, Mazkerd, Kütahya, Muş, Yozgat mutasarrıflıkları görevini ifâ etmiştir.587 Son 

görevi olan Hama Mutasarrıflığı’ndan588 hastalığı sebebiyle istifâ ederek İstanbul’a 

dönen Celâleddîn Paşa, ‘iltihâb-ı hançerevî/larenjit’den kurtulamayarak 3 

Rebiulevvel 1321/30 Mayıs 1903 senesinde vefat etmiş, Eyüp’te Otakçılar Dergâhı 

Hazîresi’nde ailesinin kabrine defnolunmuştur.589 

“Tarîkat-ı Mevleviyye’ye müntesib ve Bahâriye Mevlevîhânesi şeyhi 

Hüseyin Fahreddîn Dede Efendi’ye muhib idi. Tabutunun başına sikke-i Mevlevî 

                                                
585 Kayahan ÖZGÜL, Osmanlı’nın Hazânında Gazel Dökümü, s. 470. 
586 Nâil TUMAN, Tuhfe-i Nâilî-Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri, C. I, s. 151; İbnülemîn 
Mahmud Kemâl İNAL, Son Asır Türk Şâirleri, C. I, s. 210. 
587 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, a.g.e., s. 210. 
588 Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, C. II, s. 133; Nâil TUMAN, a.g.e., s. 151. 
589 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, a.g.e., s. 211; Nâil TUMAN, a.g.e., s. 151; Bursalı Mehmed 
Tâhir, a.g.e., s. 133. 
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konularak o sûretle nakledildi. Celâl Paşa zamanın kıymetli şâirlerindendi. Eski 

tarzda güzel şiir söylerdi. Eş‘ârının ekseri mutasavvıfânedir.”590 

Mütevâzı, nâzik, ehl-i zevk ve cismen zayıf, hatta İbnülemîn’in deyişiyle, 

‘elli sekiz yaşında vefat etmesine rağmen yetmiş yaşında görünen’ Celal Paşa’nın 

şiirleri matbû değildir. 

 

Beyitlerinden: 

 

“Düşme ümmîd-i sıyt ile dünyâda mihnete 

Âfet olur mürâdif-i terkîb-i şöhretin”591 

 

Gazellerinden: 

 

“‘Aşk tutmuş ‘âlemi feyz-i zuhûr-ı bende hep 

Cilve hüsn olmuş tecellî eylemişdir sende hep 

 

Gönlümüzde berk urur nûr-ı mübîn-i vahdetin 

Gör Cemâlu’llâhı mir’ât-ı dil-i rûşende hep 

 

Emredersin ihtirâz-ı fitneden ammâ yine 

Her nigâhın fitnedir ey dilber-i nâzende hep 

 

 

                                                
590 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, Son Asır Türk Şâirleri, C. I,  s. 211. 
591 Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, C. II, s. 133. 
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‘Âşıkım yâ Rab belâ-yı ‘aşk-ı ‘âlem sözünün 

Her tecelliyyâtını gönlümde kıl tâbende hep 

 

Her sözüm sihr-i beyânın ‘andelîbidir Celâl 

Etse dem-beste n’ola bülbülleri gül-şende hep”592 

 

26. ALİ RIZÂ EFENDİ (ö. 1323/1905) 

Bursa’da Sıdkı-zâdeler denilen aileden olan Ali Rızâ Efendi, biraz önce 

anlattığımız Senih Süleyman Efendi’nin büyük kardeşi olup593 1231/1815 yılında 

Bursa’da doğmuştur.594 

Kayıtlarda ilm ü irfân sahibi olduğu belirtilen Ali Rızâ Bey, Mevlevî 

tarîkatı mensubudur. Devletin çeşitli kademelerindeki memuriyetlerde, mülkiye ve 

kalem hizmetlerinde göstermiş olduğu yetenek ve başarısıyla, dirâyet ve nâmus ehli 

olarak adını hafızalara nakşettirmiştir.595 “Kuvve-i hafızası da mûcib-i hayret 

denecek derecede olup zamanında rütbe-i bâlâ ricâlinin en kıdemlisi ve o târihte 

adedi pek mahdûd olan Meclis-i Ayân azâ-yı kirâmından ve me’mûrînden bir zât-ı 

âlî idi.”596  

Tarih ve siyâset içerikli Meslekhâne-i Hümâyûn ve Kartal-nâme adında 

basılmamış iki eser sahibi olan Alı Rızâ Bey, “Rızâ Efendi çekip Hû çekildi 

                                                
592 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, Son Asır Türk Şâirleri, C. I, s. 211. 
593 Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, C. II, s. 214. 
594 Nâil TUMAN, Tuhfe-i Nâilî-Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri, C. I, s. 354. 
595 Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., s. 214. 
596 Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., s. 214. 
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Me‘vâya/ا���Q� ى
�"� ��* ه"�
ى �Cا  mısra-i tâmiyedârının* işaret ettiği ”�ض

1323/1905 târihinde Üsküdar’da vefat etmiştir.597 

 

Gazellerinden: 

 

“Melce-i ehl-i muhabbetdir külâh-ı Mevlevî 

Sakf-ı bünyân-ı hakîkatdir külâh-ı Mevlevî 

 

Bir gün elbette konar başa hümâ-yı feyz-i ‘aşk 

Lâne-i Ankâ-yı devletdir külâh-ı Mevlevî 

 

Zîr-i tâkında bulur mihrâb-ı ‘aşkı ehl-i hâl 

Kubbe-i eyvân-ı himmetdir külâh-ı Mevlevî  

 

Tünd-bâd-ı mâsivâdan tâsa-i şem‘-i dili 

Hıfz içün fânûs-ı vahdettir külâh-ı Mevlevî 

 

Rûze-dârân-ı Rızâ’ya matbah-ı hankârda 

Kâse-i iftâr-ı rıhletdir külâh-ı Mevlevî”598  

 

 

                                                
* Bu tâmiyeli tarih ibaresinin nasıl çözüleceğine dair ipucu, bizi Osmanlı Müellifleri’ndeki vefat 
tarihine ulaştırmamaktadır. “Çekip Hû” ibâresi, mısradan hesaplanan 1318 tarihine, ne eklendiğinde 
ne de çıkarıldığında, mezkûr tezkirede kaydedilen 1323 tarihi çıkmamaktadır. Bunun hesabı için başka 
bir formül/mısra olması gerekir. 
597 Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, C. II, s. 214. 
598 Nâil TUMAN, Tuhfe-i Nâilî-Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri, C. I, s. 354. 
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27. HÂLİD HASAN EFENDİ (ö. 1324/1906) 

Zâbıta yüzbaşılarından ve Rıfâi tarîkatı şeyhlerinden Sâlih Efendi’nin oğlu 

olan Hâlid Hasan Efendi, 1261/1845 yılında İstanbul’da doğmuştur.599 

Edirne’de Askerî Levâzım Dairesi Üçüncü Şube Müdürlüğü görevinden 

sonra emekli olan şâir600; önce Hâlidiyye şeyhlerinden Feyzullah Efendi’ye intisâb 

etmiş, daha sonra Mevlevîlik’e bağlanarak bu tarîk üzre ömrünü 1324/1906 yılında 

tamamlamıştır. Edirne’de Muradiye Câmii avlusunda medfûndur. 

Edirne Mevlevîhânesi’nde mesnevîhânlık görevinde de bulunan Hâlid 

Efendi, kendi gayreti ile Arapça ve Farsça öğrenmeye çalışmış, ehl-i hâl ve şevk 

sahibi bir zâttır.601  

Eserlerinden sadece Aşk-nâme-yi Dil’in bir kısmı basılmıştır. Şiirlerinin 

hâricinde Mevlânâ Celâleddîn ve Sadreddin-i Konevî hazretlerinin kemâllerini 

anlatan bir eseri, tasavvûfî ıstılâhları açıklayan bir başka eseri, Muallim Nâci’nin 

“Reng-i rûhsârın gibi her renginin hayrânıyım” başlıklı gazelinin iki beytine yazdığı 

bir şerhi ve “Bir Şehidin Ahvâli” adlı bir diğer eseri mevcuttur.602 

 

Gazellerinden: 

 

“Meydeki keyfiyyet-i teşvîşi idrâk eyleriz 

Nâle-i neyle gönül mülkün tarâb-nâk eyleriz 

 

 

                                                
599 Nâil TUMAN, Tuhfe-i Nâilî-Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri, C. I, s. 241. 
600.Nâil TUMAN, a.g.e., s. 241. 
601 Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, C. II, s. 170. 
602 Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., s. 171. 
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Neşve-yâb-ı câm-ı feyz-i Mevlevîyiz tâ ebed 

Nûş-ı meyle gûş-i neyle raks-ı bî-bâk eyleriz”603 

 

Kıtalarından: 

 

“‘Arz etmek eğer ister isen dildeki râzı 

Hemen tutuşur şerh edemez söz ü güdâzı 

Sûfî edemez hâl-i rumûzât-ı hakîkat 

Yokdur kütüb-i medresede dildeki râzı”604 

 

II. 3. MEVLEVÎHÂNEDEN YETİŞENLER 

 

1. ABDÜLBÂKÎ NÂSIR DEDE(ö. 1236/1820-21) 

Kütahyalı Mevlevî şeyhlerden Seyyid Ebû Bekir Dede Efendi’nin ikinci 

oğlu olup, 1179/1765 târihinde İstanbul’da doğdu.605 Kutb-ı Nâyî Osman Dede’nin 

torunu olan Abdülbâkî Nâsır, ilk öğrenimini babasından almış, sonra Milas Müftü-

zâdesi Halil Efendi’den Arapça, Farsça ve dînî ilimler tahsil etmiştir.606 1795 Ocak 

ayının son haftasında tam da otuz yaşına basmışken evlenen Abdülbâkî Nâsır, nazarî 

ve amelî olarak mûsikî öğrendiği için607 özellikle ağabeyi Ali Nutkî Dede’nin 

şeyhliği sırasında mevlevîhânenin neyzen-başılığı görevinde bulunmuştur.608  

                                                
603 Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, C. II, s. 171. 
604 Nâil TUMAN, Tuhfe-i Nâilî-Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri, C. I, s. 242. 
605 Nâil TUMAN, a.g.e., s. 633; Osman-zâde Hüseyin VASSÂF, Sefîne-i Evliyâ, C. V, s. 238. 
606 Nuri ÖZCAN, “Abdülbâkî Nâsır Dede” maddesi, DİA, C. I, s. 199; Sadeddin Nüzhet ERGUN, 
Türk Mûsikîsi Antolojisi, s. 416. 
607 Yılmaz ÖZTUNA, “Abdülbâkî Nâsır Dede” maddesi, Türk Mûsikîsi-Akademik Klasik Türk Sanat 
Mûsikîsi’nin Ansiklopedik Sözlüğü, C. I, s. 15. 
608 Nuri ÖZCAN, a.g.m., s. 199; Osman-zâde Hüseyin VASSÂF, a.g.e., s. 238. 
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Yenikapı Mevlevîhânesi neyzen-başı Abdülbâkî, şeyh olan ağabeyi Ali 

Nutkî’nin ölümünden sonra 1804 senesinde, yaklaşık on yedi yıl yapacağı şeyhlik 

görevine başlamıştır.609 Şeyhi olduğu Yenikapı Tekkesi’nin vakıf işlerini başarıyla 

îfâ eden Nâsır Dede; Mevleviyye tarîkatı şeyhleri arasında gerek mûsikîdeki 

nazariyât ilmi ve îcâtları, gerekse Dede Efendi ismiyle meşhûr İsmâil Dede’nin ney 

hocası olması ve gerekse de zengin eserleri ve karakteriyle özellikle III. Selim ve II. 

Mahmud devrinin şöhretli simalarından biridir.610 

“Abdülbâkî Dede bir büyük usûl ile yedi tane mürekkep makâm bulmuştur. 

Bunlar Şirîn, Dildâr, Gül-ruh, Hisâr-Kürdî, Rûh-efzâ, Nâz, Niyâz. Sanatkâr, Acem-

bûselik ve Isfahan makâmlarından iki tane Mevlevî âyîni bestelemiştir.”611  

Abdülbâkî Nâsır Dede, Nâsır mahlasını kullanarak üç bin beyitlik bir Dîvân 

kaleme almıştır ki bu onun altı eserinden ilkidir.  

2. Terceme-i Menâkıbü’l-‘Ârifîn: Amca oğlu Sahih Ahmed Dede’nin 

teşvikiyle ve bazı ilâvelerle 1793-1797 yılları arasında yaptığı 

tercümedir. 

3. Şerh-i Ta‘rîb-i Şâhidî: Farsça-Türkçe manzûm bir lügate yapılmış 

şerhtir. 

4. Defter-i Dervişân: Şeyh Ali Nutkî Dede tarafından yazımı başlatılan, 

onun ölümü üzerine Nâsır Dede’nin devam ettirdiği ve müelliflerinin 

hattı olan belge niteliğindeki bir eserdir. 

                                                
609 Yılmaz ÖZTUNA, “Abdülbâkî Nâsır Dede” maddesi, Türk Mûsikîsi-Akademik Klasik Türk Sanat 
Mûsikîsi’nin Ansiklopedik Sözlüğü, C. I, s. 15-16; Sadeddin Nüzhet ERGUN, Türk Mûsikîsi Antolojisi, 
s. 416. 
610 Nuri ÖZCAN, “Abdülbâkî Nâsır Dede” maddesi, DİA, C. I, s. 199; Mehmed SÜREYYA, Sicill-i 
Osmânî, C. I, s. 103. 
611 Yılmaz ÖZTUNA, a.g.m., s. 16. 
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5. Tedkîk u Tahkîk612: 150 ezgi kalıbı ve 21 usûlün kısaca açıklandığı 

mûsikî nazâriyâtına dâir bir eserdir. 

6. Tahrîriye: Kendi icadı nota sistemini açıklayan ve bu sistemle yazılmış 

dört besteyi ihtivâ eden, yine müellif hattında bir eserdir.613 

 

“20 Cemâziyelevvel 1236/23 Şubat 1821 târihinde bir Cuma gecesi saat 

beşte”614 vefat eden Abdülbâkî Nâsır Dede için Mevlevî Safâyî bu mücevher târihi 

düşmüştür: 

“Sâlike terk-i fenâ etmekliği ta‘lîm içün 

Şeyh Abdülbâkî ‘ukbâ râhına oldu revân”615 


ى ��ا%)�� �اه�� اN,3 ى,Nا�
N3 T�;) 

 

Gazellerinden: 

 

“‘Uşşâka yanma dil-bere resm-i vefâ gerek 

Gûyiyâ nâle goncaya reng ü bahâ gerek 

 

Cânâna mâ-cerâ-yı gam u hecri anma gel 

Ey dil disen de dir kine bundan bana gerek 

 

‘Âşık arar mı dağdağa-i kîl ü kâli lîk 

Dil-ber hemîşe âşıka şefkat-nümâ gerek 

                                                
612 Bkz. Abdülbâkî Nâsır DEDE, “Tedkîk ü Tahkîk-İnceleme ve Gerçeği Araştırma”, Haz. Yalçın 
TURA, Pan Yayıncılık, İstanbul, 2006.  
613 Nuri ÖZCAN, “Abdülbâkî Nâsır Dede” maddesi, DİA, C. I, s. 199; Sadeddin Nüzhet ERGUN, 
Türk Mûsikîsi Antolojisi, s. 417-420. 
614 Osman-zâde Hüseyin VASSÂF, Sefîne-i Evliyâ, C. V, s. 238. 
615 Nâil TUMAN, Tuhfe-i Nâilî-Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri, C. II, s. 633-634. 
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Anlar mı hâl-i ‘aşkı kelâm ile bir kişi 

Bir yâre derd-i ‘aşka hele âşinâ gerek 

 

Nâsır humâr-ı ‘ aşka şarâbın ne nef’i var 

Mümkinse gâhı bûs-ı leb-i dil-rubâ gerek”616 

   *** 

“Gitmez hayâli dîdeden ol serv-kâmetin 

Nakş oldu dilde sûret-i şûr-ı kıyâmetin 

 

Evvel bakışta yaktı karârım bırakmadı 

Âyâ nigâhı âteş-i dil mi o âfetin 

 

Gül goncedir mecâz ile teşbîh olunsa ger 

Ruhsârıdır hakîkat-ı reng ü tarâvetin 

 

Rûyında hat mı belki görünmüş nigâhdan 

Âzürdelik nişânı o cism-i letâfetin 

 

Nâsır eğer tasavvur olunsa bi-‘aynihî 

Ol şûhtur mücessem-i resm-i zarâfetin”617 

 

 

 

                                                
616 Osman-zâde Hüseyin VASSÂF, Sefîne-i Evliyâ, C. V, s. 238-239. 
617 Kayahan ÖZGÜL, Osmanlı’nın Hazânında Gazel Dökümü, s. 151. 
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2. ABDÜRRAHÎM KÜNHÎ DEDE (ö. 1247/1831) 

Seyyid Ebû Bekir Efendi’nin oğlu olan Abdürrahîm Künhî Dede 

1183/1769-70 senesinde dünyaya gelmiştir.618 “Gâyet refîk ve müessir ve latîf bir 

sadâya mâlik ve tab‘an mûsikîye pek meyyâl idi. Kudümzen-başılıkta bulunup, 

sevdâ-yı ‘aşk-ı İlâhî ile muhît-i istiğrâka düştü.”619  

Genç yaşında mûsikîye heveslenerek kudümzen-başılığa kadar terakkî 

gösteren Künhî Dede’nin, bir aralık istiğrâk içinde yaşadığı, meczûb denilebilecek 

vaziyete girdiği söylenmiştir. Bu hâl kendisinden gidince Receb Hüsnî Dede’nin 

vefatı üzerine 1245/1829 yılında Said Hemdem Çelebî tarafından Yenikapı 

Mevlevîhânesi meşîhatına tâyîn olunmuştur.620 

Hicâz makâmında bestelediği Mevlevî âyîni sebebiyle kendisi için, asrının 

Farâbî-i Sânî’si denmiş; ayrıca son devrin mûsîkî üstâdlarından Rauf Yektâ 

merhûmun ifâdesiyle ‘yeknesâklık şâibesinden müberrâ, serâpâ bir âyîn klasiği’ 

övgüsüne mazhar olmuştur. Abdürrahîm Dede, Künhî mahlasıyla bazı şiirler kaleme 

almıştır lâkin onun gerçek istidâdı mûsikî üzerinedir.621  

Yenikapı Mevlevîhânesi’nde iki sene kadar süren meşîhatının ardından 

1247/1831-32 senesinde ‘nevâ-yı hayât-ı dem-beste’ olan Künhî Dede, Yenikapı 

Mevlevîhâne’sine defnedilmiştir.622 “Mahvoldu ‘aşk-ı Hak’tan Abdürrahîm 

Efendi/ى
�Cا��8�7 ا
N3 ,7%
  B;3 ى
��7� ا�” mısraı ile ölümüne târih düşürülen623 

                                                
618 Osman-zâde Hüseyin VASSÂF, Sefîne-i Evliyâ, C. V, s. 239; Nâil TUMAN, Tuhfe-i Nâilî-Dîvân 
Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri, C. II, s. 869. 
619 Osman-zâde Hüseyin VASSÂF, a.g.e., s. 239. 
620 Osman-zâde Hüseyin VASSÂF, a.g.e., s. 239; Sadeddin Nüzhet ERGUN, Türk Mûsikîsi Antolojisi, 
s. 420. 
621 Sadeddin Nüzhet ERGUN, a.g.e., s. 420-421. 
622 Osman-zâde Hüseyin VASSÂF, a.g.e., s. 239. 
623 Osman-zâde Hüseyin VASSÂF, a.g.e., s. 240. 
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Künhî Dede’nin Yenikapı Mevlevîhânesi’ndeki sandukası üzerinde şu kitâbe 

kayıtlıdır: 

“Yek-sâz-kâra düşmüş âğâze-i usûli 

Vaktinde Faryâbî ‘acz ile ebkem olmuş 

Bir pîşrev çalınmış gûşuna «İrci‘î‘»den 624 

Peyrevlik ol nevâya hakkında elzem olmuş”625 

 

Beyitlerinden: 

 

“Hallâk-ı cihân ‘âleme kıldık da tecellî 

Her kimseyi bir hâl ile kılmış mütesellî”626 

 

3. MUSTAFA NAKŞÎ DEDE (ö. 1270/1853) 

Edirne ahâlisinden ve devrin mûsikî üstâdlarından kabul edilen Mustafa 

Nakşî Dede’nin hayatı hakkında Tuhfe-i Nâilî ve Sicill-i Osmânî tezkireleri aynı 

yanlışı tekrar ederek, şâirin 1876’lara doğru yani Sultân Abdülaziz devrinde vefat 

ettiğini kaydetmişlerdir.627 Saadettin Nüzhet Ergun’un ısrarlı araştırmaları 

neticesinde Nakşî Dede’nin talebesiyle, yani Galata Mevlevîhânesi şeyhi Ahmed 

Celâleddin Dede ile görüşerek bu değerli şâir hakkında bize bazı bilgiler sunmuştur. 

Onun hâsıl ettiği bilgi demetini özetleyecek olursak; Edirne doğumlu olan Nakşî 

Dede genç yaşında edebiyât, mûsikî ve tasavvuf mesleğiyle meşgul olmuş, ileride 

                                                
624 Kur’ân-ı Kerîm, Fecr 89/28. Âyet: “Sen O'ndan ve O da senden hoşnut olarak Rabbine geri dön!”, 
Muhammed ESED, Kur’an Mesajı, s. 1268. 
625 Sadeddin Nüzhet ERGUN, Türk Mûsikîsi Antolojisi, s. 420. 
626 Osman-zâde Hüseyin VASSÂF, Sefîne-i Evliyâ, C. V, s. 239. 
627 Nâil TUMAN, Tuhfe-i Nâilî-Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri, C. II, s. 1092; Mehmed 
SÜREYYA, Sicill-i Osmânî, C. IV, s. 1226. 
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kendisinden bahsedeceğimiz Hemdem Çelebî’ye epey müddet Arapça ve Farsça ders 

okutmuş, sonrasında Mısır’a gitmiştir. 1254/1838 târihinde Hemdem Çelebî 

tarafından dergâhın şeyhliğine tâyîn edilmiştir.628 

Nakşî Dede devrinin velûd şâirlerindendir. Ney üflemek hususunda da 

döneminin en ileri gelenlerinden olduğu iddia edilen dede, Şed-arabân Âyîn-i 

Şerîfi’ni bir müddet misafir olduğu Gelibolu Mevlevîhânesi’nde bestelemiş olmakla 

bu alanda da söz sahibi olduğunu âdetâ belgelemiştir. Aynı zamanda ta‘lik hattında 

da mahâreti olduğu kaydedilen Nakşî Dede’nin, Gelibolu Mevlevîhânesi 

misafirliğinde dergâhâ ait eski bir âyîn mecmuasının kenarına rubâîlerinden yetmiş 

dördünü kaydetmiştir. 1270/1853 târihinde vefat eden Nakşî Dede, Mısır 

Mevlevîhânesi türbesine defnolunmuştur.629 

 

Rubâîlerinden: 

 

“‘Âkil mi ya dîvâne miyim bilmem hîç 

Mahrem mi ya bigâne miyim bilmem hîç 

Bu kesret ü vahdetle mübhem kaldım 

Bir dâne mi bin dâne miyim bilmem hîç” 

   *** 

“Ben ben değilim ben dediğim sensin hep 

Rûhum dediğim ten dediğim sensin hep 

Mânend-i kudûm sîne-kûpân oldum 

Tennâ tenenâ ten dediğim sensin hep” 

                                                
628 Sadeddin Nüzhet ERGUN, Türk Mûsikîsi Antolojisi, s. 425. 
629 Sadeddin Nüzhet ERGUN, a.g.e., s. 424-427. 
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  *** 

“Mescidde vü büthânede ferrâş oldum 

Tâ derd-i sânemlerle sarardım soldum 

Kutb içre arar idim anı ben âhır 

Evrâk-ı perîşân-ı dilimde buldum” 

*** 

“Sen ben mi ya ben sen mi ya sen sen ben ben 

Ger ben sen isem sen ben isen nola bu ten 

Ben ben değilim anladığım bu ki heman 

Hem ben ben ü hem sen sen ü sen ben ben sen” 

*** 

“Evlâd-ı Ali bendesiyiz gam yemeyiz 

Mevlâ-yı velî bendesiyiz gam yemeyiz 

Nakşî gibi sad hezâr Mevlânâ’nın 

Tâ rûz-i belî bendesiyiz gam yemeyiz”630  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
630 Sadeddin Nüzhet ERGUN, Türk Mûsikîsi Antolojisi, s. 426-427. 
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4. ŞÂKİR EFENDİ (ö. 1276/1859) 

“Hacı Şâkir Efendi b. Ârif Ağa b. Hacı ‘Âşık Ali oğlu Mustafa Ağa”631 

künyesiyle kayıtlı şâir, Gelibolulu olup 1245/1829 târihinde doğmuştur. Henüz 

küçükken babasını kaybeden Şâkir Efendi, Gelibolu müftüsünden Sarf ve Nahiv 

okuduktan sonra İstanbul’a gelmiştir. 1273/1856’da hac görevini îfâ eden Şâkir 

Efendi, Gelibolu’ya dönüşünde Ağa-zâde Mehmed Efendi Dergâhı şeyhi Hüseyin 

Azmî Dede’ye intisâb ederek Mevlevî olmuştur.632 

Fatih’te Millet Kütüphânesi’nde altı sayfalı bir şiir defteri olduğu 

kaydedilen Şâkir Efendi bizzât Ali Emîrî tarafından, zamanın yetiştirdiği nâdir, zekî 

edîblerden olduğu; Sıdkî Efendi tarafından da döneminin Veysî’si diye taltif edilen 

bir şâir olmakla beraber, onun göze çarpan bir özelliği kendisinin de itiraf ettiği üzere 

mübtelâ-yı ‘işret olmasıdır: 

 

“Senden mi sorar Hak anı ey zâhid-i nâdân 

Bu Şâkir-i mehcûr-ı mey-âşame ilişme”633 

 

“Fevkalâde rind-meşreb ve mübtelâ-yı ‘işret idi. Hicâz’dan avdetinde tâib 

olmuştur zehâbıyla ehibbâsının mey-i nâbı pinhân ederek meyhâneye devâm 

eylediklerini his ile sabır edemeyüp onlara iltihâk eylemişdir.”634 Ârif ve Halil 

nâmında iki oğlu olan şâirin kendisi gibi evlatları da çile çıkarmışlar ve kendisinden 

daha ileri giderek dedelik pâyesini almışlardır.635  

                                                
631 Nâil TUMAN, Tuhfe-i Nâilî-Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri, C. II, s. 471. 
632 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, Son Asır Türk Şâirleri, C. III, s. 1727. 
633 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, a.g.e., s. 1728. 
634 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, a.g.e., s. 1727. 
635 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, a.g.e., s. 1728. 
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Hacı Şâkir Efendi 1276/1859 senesinde Gelibolu’da vefat etmiş olup, nâşı 

Yazıcı-zâdeler Türbesi civarına defnolunmuştur.636  

 

Gazellerinden: 

 

“Kâf-ı gâm-ı mahbeste Ankâ’lığımı gel gör 

Vîrâne-yi pür-haste Dârâ’lığımı gel gör 

 

Hicrinle içüp bâde düştüm hatar âbâde 

Verdim şeref-i bâde rüsvâlığımı gel gör 

 

Beyhûş-ı mey-i ‘aşkım puyân-ı pey-i ‘aşkım 

Dûçâr-ı dey-i aşkım bî-câlığımı gel gör 

 

‘Aşk oduna yandırdın Kays’ı bana andırdın 

Zencîri boşandırdın şeydâlığımı gel gör 

 

Ben Şâkir-i meftûnum zannetme diğer-gûnum 

Her vechile memnûnum Ankâ’lığımı gel gör”637 

   *** 

“Dil-rübâlıkta aceb şu‘bede fendir nigehin 

Sana mahsus bir üstâd-ı fitendir nigehin 

 

                                                
636 Nâil TUMAN, Tuhfe-i Nâilî-Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri, C. II, s. 471. 
637 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, Son Asır Türk Şâirleri, C. III, s. 1728-1729. 
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Şâh-bâzım nice ben olmayayım dîvâne 

Reşk-i âhû-beçe-i Çîn u Hotendir nigehin 

 

Tâzeler âteş-i dâğ-ı dilimi her lahza 

Ne acep bârika-i sûz u fikendir nigehin 

 

Ten-i bîmârı nizâr etdi dil-i zâr-ı fikâr 

Bir nihân fitne-i cân âfet-i tendir nigehin 

 

Tutumu Şâkir’i öldürmek iken evvelce 

Şimdi yâ böyle neden ahd-şikendir nigehin”638 

 

5. MEHMED SAÎD HEMDEM ÇELEBÎ (ö. 1276/1860) 

“Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî kuddise sırruhu’s-sâmî hazretlerinin evlâd-ı 

kirâmından ve medine-i Konya’da kâin, dergâh-ı feyz-i iktinâh-ı Mevleviyye’nin 

meşâyih-i ‘ızâmından Çelebî el-Hâcc Mehmed Efendi merhûmun sulbünden”639 olan 

Hemdem Çelebî 1222/1807 târihinde doğmuştur.640 

Vefatından üç gün evvel, hücre-güzîn halindeki dervişân ve dedelerle görüş 

yapan Emin Çelebî, henüz sekiz yaşında olan Hemdem Çelebî’yi şeyhlik makâmına 

tâyîn etmiştir. Ser-tarîk Hasan Emir Dede Efendi’den tarîkat adabı öğrenen genç 

Hemdem Çelebî, Emir Dede’nin vefatı üzerine halîfesi Seyyid Süleymânü’t-

Türâbî’de seyr u sülûku ikmâl etmiştir. Hint kibâr-zâdelerinden Hoca Vecdî 

                                                
638 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, Son Asır Türk Şâirleri, C. I, s. 1728-1729. 
639 Dâvud FATÎN, Hâtimetü’l-Eş‘âr, s. 453-454. 
640 Nâil TUMAN, Tuhfe-i Nâilî-Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri, C. II, s. 1206. 
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Efendi’den de Farsça tahsil eden Hemdem, kırk beş sene boyunca şeyhlik 

makamında bulunmuştur.641 

26 Receb 1276/18 Şubat 1860 senesinde Konya’da vefat eden Hemdem 

Çelebî’nin nâşı Konya Mevlevîhânesi’ndedir.642  

Mevlânâ muhiblerinden Bosnalı Fâzıl Paşa, Saîd  Hemdem Çelebî’nin 

vefatı üzerine şu târihi söylemiştir: 

 

“Erîke zîb-i Mevlânâ Muhammed Hemdem-i efham 

Gidip ‘ukbâya oldu sâkinân-ı cennete mülhak 

Muhibb-i Mevlevî Fâzıl duâ-gûne dedi târih 

Saîd’i bezm-i cennetde kıla pîrâna hemdem Hak”643 

(B7 8

ى �ز8 &�1
= ,��� ��Uا�� ه�� �)* 

 

Hemdem Çelebî kendi kıymetini kendi ölçen vakûr dîvân şâirlerini andırır 

bir kıta kaleme almıştır. Kendi durduğu yer hakkında şöyle der: 

 

“Niçe aktâb niçe ârif-i billâh gelir 

Dergeh-i pîre velî ben gibi Hemdem gelmez”644 

 

 

 

 
                                                
641 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, Son Asır Türk Şâirleri, C. I, s. 628. 
642 Nâil TUMAN, a.g.e., s. 1206. 
643 Nâil TUMAN, Tuhfe-i Nâilî-Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri, C. II, s. 1206. 
* Bu tarih mısraının hesaplanmasından 1275/1859 tarihi çıkmaktadır. 
644 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, a.g.e., s. 629. 
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Tercî‘-i bend’inden: 

 

“Âh geldi hâtıra yine o lutf-ı nev-bahâr 

Haymesin kurmuşdu bağa nâz ile ol şîve-kâr 

 

Meclisi o meclis idi kim kayd-ı ‘âlem yok idi 

Devrederdi bâdeyi bizzât lutf ile o yâr 

 

Gam nedir gussâ nedir hicrân nedir bilmez idim 

Hâtıra geldikçe oldum şimdi böyle zâr u zâr 

 

Ayrı gayrı yok idi cümle berâber bir idi 

Cümleye dîdârını ‘arz eyler idi ol nigâr 

 

Gerçi kalmadı o demler lîk kaldı şevkimiz 

‘Aşk derler adına kalbime düştü bir şerâr 

 

Âteşe yandı derûnum şevk-ı ruhsârınla âh 

Bir kadeh meyle yetiş imdâdıma ey şeh-süvâr 

 

Sâkiyâ Allah için mahzûn etme bendeni 

Red edip meyhâneden mağbûn etme bendeni”645 

 

                                                
645 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, Son Asır Türk Şâirleri, C. I, s. 629. 
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Gazellerinden: 

 

“Rûy-ı hâke sâye-veş düşmem yine âzâdeyim 

Ehl-i dünyâ zillete daldıkça ben a‘lâdayım 

 

Tîğ-ı âhım sîneni mecrûh eder senin 

Sûrete etmem nazar ey müddeî mânâdayım 

 

Münkesir kalplerdeyim dedi Cenâb-ı Gird-gâr 

Ben belâ-yı ‘aşk-ı yârı çekmeye âmâdeyim 

   

Mey verir ‘uşşâkına dâim Cenâb-ı Şems-i ‘aşk 

Ol sebebtendir müdâm pây-ı hûme üftâdeyim 

 

Gıll ü gıştan pâkdir levh-i zamîrim neyleyim 

Hemdemâ şi‘irim gibi âyîne-âsâ sâdeyim”646 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
646 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, Son Asır Türk Şâirleri, C. I, s. 629-630. 
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6. HASAN NAZÎF DEDE (ö. 1277/1861) 

Şeyh Nazîf Ahsen Dede Efendi, Mora Yenişehir’in Oganlı Karyesi’nde 

doğmuş olup meşhûr muhaddisînden Hacı Halil Efendi’nin oğludur.647 Doğum târihi 

1209/1794 olarak kaydedilse de648, Sicill-i Osmânî’de doğum târihi 1255/1810 olarak 

gösterilmiştir.649Altmış bir yaşına kadar talîm ve tedrîsle meşgul olduğu ifade 

edilen650bu âlim şahsiyet gayet zeki, zarif, mert biri olarak tarif edilmiştir.651 

Henüz küçük yaşlarında Mevlevîlik’e intisâb eden Hasan Dede, Hicaz 

dönüşü, bir zamanlar hocası olduğu Aziz Efendi Medresesi’nin yanına bir 

mevlevîhâne inşâ ettirmiştir.652 1269/1852-53 senesinde Hemdem Çelebi tarafından 

Beşiktaş Mevlevîhânesi şeyhliğine tâyîn edilmiştir. Dokuz sene kadar burada icrâ-i 

meşihat eylemiştir.  

Ayrıca Köstem suyu üzerine, insanların işini kolaylaştırmak adına bir köprü 

de inşâ ettiren Nazîf Dede, bu nazik tabiatına uygun ve onun hayat mâcerâsına anlam 

katan Dîvânçe sahibi bir şâir olduğu ifade edilmiştir. Bunun yanı sıra Ta‘rîf-i Sülûk 

isimli bir risâle ve Mevlevî silsilesi içeren matbû bir levha ve Bahr-i Hakîkat isimli 

gayr-ı matbû başka bir levhanın da sahibidir.653 Sefîne-i Evliyâ’da Nazîf Ahsen 

Dede’nin hayatına dair garip bir bilgi mevcuttur: 

                                                
647 Osman-zâde Hüseyin VASSÂF, Sefîne-i Evliyâ, C. V, s. 188. 
648 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, a.g.e., C. II, s. 1109; Nâil TUMAN, Tuhfe-i Nâilî-Dîvân 
Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri, C. II, s. 1075. 
649 Mehmed SÜREYYA, Sicill-i Osmânî, C. IV, s. 1237. 
650 Osman-zâde Hüseyin VASSÂF, a.g.e., s. 188. 
651 Osman-zâde Hüseyin VASSÂF, a.g.e., s. 188; İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, Son Asır Türk 
Şâirleri, C. II, s. 1110. 
652 Mehmed SÜREYYA, a.g.e., s. 1237; Osman-zâde Hüseyin VASSÂF, a.g.e., s. 188. 
653 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, a.g.e., s. 1110. 
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“Yenişehir muhiti Bektâşîlik ihâtasına maruz kalmak hasebiyle, tesîr-i 

muhît ile, Hz. Nazîf’te bidâyeten bazı mertebe lâubâlîlik zuhûr etmiş ise de, ilm ü 

irfânı galebe çalarak şeh-râh-ı hakîkate sâlik olmuştur.”654 

1278/1861-62 senesinde vefat eden Nazîf Ahsen Dede655 mevlevîhâne içine 

defnolunmuştur. Fakat altı sene sonra dedenin nâşı; bu mevlevîhânenin yıkılıp yerine 

Çırağan Sarayı’nın inşâ olunmasıyla kaldırılmış, Maçka’da yeniden binâ edilen ve 

1869’da açılan mevlevîhâneye naklolunmuştur.656  

 

Şiirlerinden: 

 

“Hakîkat şehrine kesdirme yoldan gitmek istersen  

Tarîk-ı ‘aşka gel bâb-ı Nazîf-i Mevlevî’den gir”657 

 

-Gazel- 

 

Biz mâ-sivâyı hiçe satan Mevlevîleriz 

Yâr ile cânı câna katan Mevlevîleriz* 

 

Zevk-ı kudûm ü nây u safâ vü semâ‘la 

Pây-ı nühüstü ‘arşa atan Mevlevîleriz 

                                                
654 Osman-zâde Hüseyin VASSÂF, Sefîne-i Evliyâ, C. V, s. 189. 
655 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, Son Asır Türk Şâirleri, C. II, s. 1109; Mehmed SÜREYYA, 
Sicill-i Osmânî, C. IV, s. 1237; Nâil TUMAN, Tuhfe-i Nâilî-Dîvân Şâirlerinin Muhtasar 
Biyografileri, C. II, s. 1075. 
656 Nâil TUMAN, a.g.e., s. 1075; İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, a.g.e., s. 1110; Osman-zâde 
Hüseyin VASSÂF, a.g.e., s. 192. 
657 Osman-zâde Hüseyin VASSÂF, a.g.e., s. 189. 
* Bu gazeldeki “Mevlevîyiz” redifi, vezin gereği (mef û lü / fâ i lâ tü / me fû î lü / fâ i 
lün)“Mevlevîleriz” olmalıdır. Bkz. Osman-zâde Hüseyin VASSÂF, a.g.e., s. 189. 
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Deryâ-yı zâtı mevce-i sıfât ile bir görüp 

Mecrâ-yı kesreti kapatan Mevlevîleriz 

  … 

Mevc-i suverde za‘f ile çün berg-gâh olup 

Ma‘nîde havz-ı feyze tapan Mevlevîleriz 

 

Devrân-ı lutf-ı Hazret-i Mollâ’da ey Nazîf 

Kevn ü mekânı hîçe satan Mevlevîleriz”658 

 

Rengîn gazellerinden: 

 

“Dilâ hâlât-ı vaslı hem-dem-i cânân olandan sor 

Tahassür âteşin pervâne-veş sûzân olandan sor 

 

Azîz-i Mısr-ı vuslat sûziş-i firkat nedir bilmez 

Anı tenhâ-nişîn-i kûşe-i ahzân olandan  sor 

 

Seher zevkın ni bilsin hufte-gân-ı püser-i gaflet 

Füyûzât-ı sabâhı haste-i hicrân olandan sor 

 

Görüp hâl-i perîşânım beni bî-hûde ta’n etme 

Bu emri bir de gel mülk-i dile sultân olandan sor 

                                                
658 Hasan Nazîf DEDE, Nazîf-i Mevlevî Dîvânçesi, s. 22. Sefine-i Evliyâ’da kaydedilen “Mevlevîleriz” 
redifli aynı gazelle karşılaştırıldığında, bu gazelde, kanaatimizce nüsha farklılığından kaynaklanan 
bazı kelime değişiklikleri görülmüştür. Mesela; sayan/satan, pây-ı nühüst/tîr-i niyâz, bir agâh/berg-
gâh, havz-ı feyze batan/havz-ı feyze tapan, Monlâ/Mollâ…vd. Karşılaştırmak için bkz. Osman-zâde 
Hüseyin VASSÂF, Sefîne-i Evliyâ, C. V, s. 189-190. 
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Reh-i vaslında cânânın dilersen cân nisâr itmek 

Nazîf tîğ-ı aşka ser virüp kurbân olandan sor”659 

   *** 

Şems’den iktibâs-ı feyz ile bedr-i zamân oldum 

Münevver-sâz-ı ‘âlem reşk-i mihr-i âsumân oldum 

 

Visâl-i bâ-kemâl-i yâre mâni‘ kalmadı asla 

Vücûd-ı Mutlak üzre hâliyâ cânâne cân oldum 

 

Aceb bir katreyim kim mevc urur tab‘ımda yüz bin yem  

Göründüm zerre emmâ matla‘-i Şems-i ‘ıyân oldum 

 

Geh-i dürr-i girân kadr-i yem-i irfân olub şânım 

Atıldım geh melâmet ehline seng-i yebân oldum 

 

Tabahhur eyleyup fi’l-hâl Nazîfâ aşk-ı Mevlânâ 

Getirdi vecd-i hâlâte dilim mu‘ciz-beyân oldum”660 

 

 

 

 

 

 

                                                
659 Hasan Nazîf DEDE, Nazîf-i Mevlevî Dîvânçesi, s. 19. 
660 Hasan Nazîf DEDE, a.g.e., s. 38. 
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7. TOKATLI ŞEYH AHMED SÂFÎ (ö. 1290/1873) 

Hakkında fazla malumat sahibi olmadığımız Şeyh Ahmed Sâfî Efendi, 

Tokatlı olup Aydın Mevlevîhânesi şeyhidir. 1290/1873 yılında vefat etmiş ve 

Yenikapı Dergâhı’na defnedilmiştir.661 Kayıtlardaki yok denecek kadar az olan şiir 

örneklerinden, âşıkâne bir tavrının olduğunu söylemek mümkündür. 

 

Gazellerinden: 

 

“Görelden rûyin yâhû senin ey gözleri âhû 

Geçer arş-ı sadâ-yı hû gönül bir âh çeker bir hû 

 

Müdâm vird-i zebânımsın cilâ-yı cism u cânımsın 

Azîzim hüsn-i ânımsın gönül bir âh çeker bir hû”662 

 

8. MEHMED ZEKİ DEDE (ö. 1300/1882) 

Mesnevî-hân Refik-zâde Şeyh Mehmed Zeki Dede, 1237/1821 târihinde 

Bursa’da doğmuştur.663 İstanbul’da mesnevî-hânlık yapan Zeki Dede664, Kâmil 

Paşa’nın kitap-hânedârı ve Fetvâhâne’de meşk hocası idi. Kendisine mahsus bir vâdi 

sahibi olduğu ifade edilen665 dedenin, en mühim tarafı Üsküdar Mevlevîhânesi şeyhi 

olmasıdır. 

                                                
661 Nâil TUMAN, Tuhfe-i Nâilî-Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri, C. II, s. 537. 
662 Nâil TUMAN, a.g.e.,  s. 537. 
663 Nâil TUMAN, a.g.e., C. I, s. 288. 
664 Mehmed SÜREYYA, Sicill-i Osmânî, C. V, s. 1708. 
665 Osman-zâde Hüseyin VASSÂF, Sefîne-i Evliyâ, C. V, s. 266. 
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Ârif ve şâir bir şahsiyet olduğu belirtilen666 Mehmed Zeki Dede, Sefîne 

yazarının ifadesiyle bir çok “nüsah-ı nefîse” yazmıştır. Yine aynı kaynakta onun 

şeyhlik ettiği dergâhta bir Tevhîd-i Şerîf kıtası olduğu ve dergâhta bunun dışında 

yazısının olmadığı kaydedilmiştir. Zeki Dede’nin hattat olduğunu Hüseyin 

Vassâf’tan başka belirten de olmamıştır. 667 

Şeyh Mehmed Zeki Dede, 1300/1882-83 yılında, henüz 63 yaşındayken 

vefat etmiştir. Kanaatimizce evvela hattâtlığı, sonra şeyhliği ve nihâyetinde şâirliği 

dikkat çeken bir şahsiyettir. 

 

-Gazel- 

“Hâne-i dil cevr-i yâr ile ber-bâd olur  

Lîk zerre iltifât görse yine âbâd olur 

 

Gamze-i tîğin çekup ‘uşşâkdan dâd almağa 

Çeşm-i hûn-rîzi o şûhun özge bir cellâd olur 

 

Tâ ezelden böyledir kılmam şikâyet yârdan 

Dilbere cevr âşıka sabr eylemek mu‘tâd olur 

 

Sâye-i Mollâ’da me’yûs mu kalursın hîç Zekî 

Lutf-ı sultân kim gedâlar üzre bî-ta‘dâd olur”668 

 

 
                                                
666 Mehmed SÜREYYA, Sicill-i Osmânî, C. V, s. 1708. 
667 Osman-zâde Hüseyin VASSÂF, Sefîne-i Evliyâ, C. V, s. 266. 
668 Nâil TUMAN, Tuhfe-i Nâilî-Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri, C. I, s. 288. 
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9. SÜLEYMAN ŞEMSÎ DEDE (ö. 1303/1886) 

Kara Abdal Süleyman Şemsî Dede, Âşık Osman nâmında bir zâtın oğlu 

olup Ramazan 1244/1828 târihinde Konya’da doğmuştur.669 Yazın ailesinin 

koyunlarına çobanlık eden Şemsî Dede, kışın da bir mektebe devam etmiştir. Fakat  

tahsilini tamamlamasına ekonomik darboğazlar mâni olmuştur. 1259/1843 senesinde 

dünya emellerinden vazgeçerek Şems-i Tebrîzî’nin dergâhında süpürgeciliğe 

başlamış ve bir inzivâ dönemi geçirmiştir. Türbedâr Kaygusuz Abdâl tarafından 

tekrar elifbâdan  başlayan ilim tahsili, Kur’ân’ı hatim ve dinî ilimleri tamamlamakla 

devam etmiştir. Dört senelik terbiyenin ardından Abdâl Mehmed Sûfi Dede’nin 

hizmetine girmiş ve onun irşâdıyla 1260/1844 de hilâfet-nâme almıştır.670 

“Mürşidinin emriyle Afyonkarahisar’ında dört sene tahsil-i ilim ettikten 

sonra Bursa’ya ve İstanbul’a seyahat etti. Mürşidi evvela ‘Şemsî’, sonra ‘Nûrî’, daha 

sonra ‘Şemsî’ ve ‘Abdâl’ mahlasını vererek ‘Kara Abdâl Şemsî’ diye hitâb ederdi. 

1855’te Konya’ya avdetinde evlendi.”671 

1287/1870 senesinde Aydın Güzelhisar’ında Horasânî Ali Dede Dergâhı 

meşihatına tâyîn olunmuş, bundan on sene sonra 1880 yılında Hanya 

Mevlevîhânesi’ni açmış ve dergâhın ilk şeyhi olmuştur.672 23 sahifeli “Tuhfetü’l-

Mesnevî alâ-Hubbi’l-Haydârî” ismindeki Fârisî manzûmesi ve 49 sayfalık 

Divânçe673’si 1305/1888’de İstanbul’da basıldı.674 Oluşturduğu Dîvân’ı ise Ahmet 

Sevgi tarafından 1985 yılında Türkçe harflerle yayınlanmıştır.675 

                                                
669 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, Son Asır Türk Şâirleri, C. III, s. 1768; Nâil TUMAN, Tuhfe-i 
Nâilî-Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri, C. II, s. 498. 
670 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, a.g.e., s. 1768. 
671 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, a.g.e., s. 1768. 
672 Sezâi KÜÇÜK, Mevlevîliğin Son Yüzyılı, s. 402. 
673 Eserin baskı künyesi şöyledir: Abdal Kara Şemsî, Dîvânçe-i Kara Şemsî, A. Maviyan Şirket-i 
Mürettibiye Matbaası, İstanbul, 1893. 
674 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, a.g.e., s. 1768. 
675 Sezâi KÜÇÜK, a.g.e., s. 402. 
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Zilhicce 1303/1885-86 târihinde vefat eden Şemsî Dede, Konya 

Mevlevîhânesi’nde medfûndur.676  

Şemsî Dede’nin kısıtlı sayıdaki şiir örneklerinden anladığımız kadarıyla 

yetkin bir üslûbu ve zarif bir söyleyişi vardır: 

 

“Cür’a-i câm-ı ezelden nûş eden mestâneyim 

Teşne diller var ise gelsün bu gün meyhâneyim 

 

Bu vücudum tılsımın hedm eyleyup kıldım harab 

Kâşif-i gencîne-i esrâr bir vîrâneyim 

 

Çâr unsur bendleriyle şeş cihâtım bend edip 

Koydular dârü’ş-şifâ-yı dehre bir dîvâneyim 

 

‘Arz edince şem‘-i rûyin ol perî ‘uşşâkına 

Cân ü ser terkin vurup bî-dil yanan pervâneyim 

 

Ten libâsın terk ile Şemsî bu dem tecrîd edip 

Cânı hem cânâna verdim der-hemin cânâneyim”677  

 

 

 

 

                                                
676 Nâil TUMAN, Tuhfe-i Nâilî-Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri, C. II, s. 499-500. 
677 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, Son Asır Türk Şâirleri, C. III, s. 1768-1769. 
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10. HÜSEYİN AZMÎ DEDE (ö. 1311/1893) 

Gelibolu Mevlevîhânesi şeyhi İzzet Efendi’nin oğlu olan, Hüseyin Azmî 

Dede’nin678 hayatı hakkında fazla malumâta sahip değiliz. Tezkirelerde ona ait olan 

bilgi daha çok Kahire ve Gelibolu Mevlevîhânesi’ndeki post-nişînlik makâmına 

geçişleri ile ilgilidir.  

1261/1845 yılında babasının yerine Gelibolu Mevlevîhânesi post makâmına 

oturan Azmî Dede, bir müddet sonra 1286/1870-1311/1893 yılları arasında 23 yıl 

post-nişînlik yapacağı Kahire (Mısır) Mevlevîhânesi’ne tâyîn olunmuştur.679 

Devrinin âlim ve fâzıl bir şahsiyeti olan Azmî Dede, bazı şiirler kaleme 

almış; ney üflemeyi öğrenip, her yıl İstanbul’a gelerek Hammâmî-zâde İsmail Dede 

Efendi’den musikî meşk etmiştir. Dede Efendi de, II. Mahmud ve Sultan 

Abdülmecid’le beraber birkaç defa Gelibolu’ya gelerek, Azmî Dede’ye misafir 

olmuşlardır. Devrinin en güzel nâ‘t-hân ve âyîn-hânlarından olan Azmî Dede, 

şeyhlik yaptığı Gelibolu ve Mısır Mevlevîhâneleri’nde bir çok talebe yetiştirmiştir.680 

Fârisî diline de hâkim olduğu rivayet edilen Azmî Dede, rahatsızlığı 

sebebiyle, tebdîl-i hava için Kahire’den Rodos’a gitmiş, oradan da Beyrut’a geçmiş, 

fakat ömrü vefâ etmeyerek 1311/1893 yılında bu şehirde vefat etmiştir.681 Sicill-i 

Osmânî’de hatalı olarak, “Sultan Abdülaziz devri (1861-1876) başlarında” vefat 

ettiği yazılmıştır.682 

Oğlu Ahmed Celâleddîn Dede, Azmî Dede’nin vefatına şu târihi 

düşürmüştür: 

                                                
678 Nâil TUMAN, Tuhfe-i Nâilî-Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri, C. II, s. 666. 
679 Mehmed SÜREYYA, Sicill-i Osmânî, C. II, s. 347; Sezâi KÜÇÜK, Mevlevîliğin Son Yüzyılı, s. 
224. 
680 Sezâi KÜÇÜK, a.g.e., s. 402. 
681 Nâil TUMAN, a.g.e., C. I, s. 288. 
682 Mehmed SÜREYYA, a.g.e., s. 347. 
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“Çekti bir hâtif etdi böyle nidâ”683  


	 ��ا)�� * (���ى � ه��ف ا��ى 

Hüseyin Azmî Dede’nin şiirleri dışındaki te’lifâtı şunlardır: 

1. Temyîzü’l-emreyn (Meşietle irâde arasını fark ve temyîze dair) 2. 

Temdîdü’l-hayât 3. Mir’âtü’l-hakâyık 4. İşrâbü’l-harâm 5. Mizânü’l-edyân 6. İlzâm 

7. Şiâ’ya Dair 8. Lâzımu’l-beyân 9. Tatbîk 10. Beyânu’l-maksad 11. Nuhbetu’l-âbâd 

(Mevlevîlik’e dair) 12. Miftâhu’l-Kulûb (Mevlevîlik sülûkuna dair).684 

 

Gazellerinden: 

 

“Nukûş-ı reng-i rûdan sâni‘i bir nûr göstermiş 

 Ta‘ayyün-i mazharında sanma aynı dûr göstermiş 

 

Tecellî-i ‘ayânı rû-nümâdır cem‘-i vahdette 

Kelime-i zât-ı mutlak gûyiyâ kim tûr göstermiş 

 

Mürâyâ-ı ‘ayâna mün‘akis ol mâh-rû ammâ 

‘Uyûn geç nigâha bir şeb deycûr göstermiş 

 

O şeh kim hatt- ı keşîde eylemiştir safha-i hüsne 

Yeniden hükm-i ‘aşka ‘Azmiyâ menşûr göstermiş”685 

 
                                                
683 Sezâi KÜÇÜK, Mevlevîliğin Son Yüzyılı., s. 224. 
* Bu tarih mısraından, kaynakta zikredilen 1311 tarihi değil, 1248 tarihi çıkmaktadır. Kanaatimizce bu 
tarih mısraının devamı mâhiyetinde bir mısra daha olmalıdır.  
684 Sezâi KÜÇÜK, a.g.e., s. 224.  
685 Nâil TUMAN, Tuhfe-i Nâilî-Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri, C. II, s. 667. 
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11. MEHMED CELÂLEDDÎN ŞEYHÎ DEDE (ö. 1326/1908) 

Ebu’l-Burhân Muhammed Celâleddîn Dede Efendi, Yenikapı 

Mevlevîhânesi şeyhi Osman Salahaddîn Dede’nin oğlu olup, 1265/1849 yılında 

dünyaya gelmiştir.686  

Davud Paşa Rüştiyesi’ne devam ederek Mollâ Câmî’ye kadar okuyan 

Celâleddîn, buradan şehâdetnâme alarak, tedrîsine muhtelif yerlerdeki değerli 

hocalarla devam etmiştir. Bir müddet Fatih’e derse gitmiş, Koca Mustafa Paşa’da 

Küçük Efendi Tekkesi şeyhi Hâfız Gâlib Efendi’den ve diğer ulemâdan ilim tahsil 

etmiş, babası Osman Salahaddîn Dede’den Mesnevî-i Şerîf ve Füsûs okumuş, 

devamında Tunuslu Mustafa Efendi’den Fütuhât-ı Mekkiye ve Buhâri-i Şerîf talim 

etmiştir.687 

Yoğun ve verimli bir eğitim sürecinden sonra, henüz yirmi iki yaşındayken 

babasına vekâleten meşîhatı idare etmiş, Salahaddîn Dede’nin 1887 yılında irtihâl 

etmesiyle post makâmına geçmiştir.688 

Edîb, zarif, lâûbâli tavırdan çokça çekinen, irfân ve ehl-i aşk bir zât olduğu 

rivâyet edilen Celâleddîn Dede’nin “en önemli özelliği, Mevlevî kültürüne 

vukûfiyetiyle beraber bir Mevlevî şeyhi olarak, diğer tarîkatlardan da icâzetli 

olmasıdır. 1305/1887 yılında Trablusgarblı Mustafa b. Osman Şebnî tarafından 

kendisine Şâzeliyye hilâfeti verilen Celâleddîn Dede, 1313/1895 yılı Nisan ayında 

Ciştiyye şeyhi İmdâdullâh Fârukî Efendi’den Ciştiyye hilâfeti, yine Trablusgarblı 

Mustafa Efendi’den Kâdiriyye hilâfeti almıştır”.689 

                                                
686 Nâil TUMAN, Tuhfe-i Nâilî-Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri, C. II, s. 521; İbnülemîn 
Mahmud Kemâl İNAL, Son Asır Türk Şâirleri, C. III, s. 1797; Osman-zâde Hüseyin VASSÂF, Sefîne-
i Evliyâ, C. V, s. 242. 
687 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, a.g.e., s. 1797; Osman-zâde Hüseyin VASSÂF, a.g.e., s. 242. 
688 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, a.g.e., s. 1797; Osman-zâde Hüseyin VASSÂF, a.g.e., s. 242. 
689 Sezâi KÜÇÜK, Mevlevîliğin Son Yüzyılı, s. 133. 
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“Şeyhî” mahlasını kullanan Celâleddîn Dede, şiirle pek meşgûl 

olamadığından, kayıtlarda yalnızca birkaç manzûmesi vardır. Fakat mûsikî dalında 

üstâd-ı kâmil mertebesinde olduğu bildirilen Celâleddîn Dede, tanbur sazındaki 

yüksek mahâreti sebebiyle, “Andelîb-i Gülistân-ı Mevlevî” olarak nâm salmıştır. 

Nâyî Osman Dede’nin Hicâz Âyîn-i Şerîfi’ni, Dügâh makâmı ve usûlünde bestelemiş, 

böylece bu mühim eseri Mevlevî mûsikîsi repertuarına kazandırmıştır.690 

Zayıf bünyesi ve asabî mizâcı sebebiyle Celâleddîn Dede yorgun düşmüş, 

nihâyetinde 1326/1908 yılında bu fâni dünyayı terk ederek, “tekmîl-i enfâs-ı 

ma‘dûde-i hayât eyleyip, ‘azîm-i cinân-ı âliyât” olmuştur.691 Gasilhânede, kendi 

bestesi olan Dügâh Mevlevî Âyîn-i Şerîfi’nin icrâ olunması, oradaki hâzırûnu 

derinden etkilemiştir.692 

Dedenin vefatına düşürülen iki târih mısraı: 

“Eyledi üç nezr Mevlânâ tamam 

Cân feda itdi Celâleddîn cemâl-i dosta” 
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  *** 

“Didi Dervîş İsmet hîn-i fevtine bu târihi 

Celâl-i Mevlevî ‘aşk ile buldu vuslatu’llâhı”693  
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690 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, Son Asır Türk Şâirleri, C. III s. 1797; Osman-zâde Hüseyin 
VASSÂF, Sefîne-i Evliyâ, C. V, s. 242. 
691 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, a.g.e., s. 1797; Osman-zâde Hüseyin VASSÂF, a.g.e., s. 242; 
Nâil TUMAN, Tuhfe-i Nâilî-Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri, C. II, s. 521. 
692 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, a.g.e., s. 1797. 
693 Osman-zâde Hüseyin VASSÂF, a.g.e., s. 243. 
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“Ahkarî” mahlasını kullanan Dîvân-ı Muhâsebât reisi Zühdî Bey’le ortak 

söylenen gazelden: 

 

Şeyhî : Kûh u sahrâ-yı cünûnda ben ki cevlân eyledim 

Ahkarî : Cûları te’sîr-i efgânımla giryân eyledim 

 

Ahkarî :  Öyle bir vâdî-i ye’se sâlikim ki reşk ile 

Şeyhî : Kays ile Ferhâd’ı ol vâdîde hayrân eyledim 

 

Şeyhî : Eyleyüp âzâde-i kayd-ı muhabbet gönlümü 

Ahkarî : Vâkıf-ı esrâr-ı aşk-ı Zât-ı Sübhân eyledim 

   … 

Şeyhî : Lâne-sâz-ı şâh-sâr-ı aşk olaldan bâz-ı dil 

Ahkarî : Tâir-i kudsî gibi tâ arşa tayrân eyledim 

   … 

Ahkarî : Mesnevî’den terbiyet-yâb-ı füyûzât eyleyüp 

Şeyhî : Şeyhiyâ tıfl-ı dili bir merd-i meydân eyledim”694 

 

 

 

 

 

 

                                                
694 İbnülemîn Mahmud Kemâl İNAL, Son Asır Türk Şâirleri, C. III, s. 1798-1799. 
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Gazellerinden: 

 

“Âşık hemîşe nâle vü âh eylemek gerek 

Yârin yolunda cismi tebâh eylemek gerek 

 

Cân virmeyince şâhid-i aşk eylemez zuhûr 

Başını fedâ-yı Arabda kâh eylemek gerek 

 

Düşdü hevâ-yı dâne-i ruhsâra mürg-ı dil 

Pâ-best-i kayd-ı zülf-i siyâh eylemek gerek 

 

Gönlüm asıldı kaldı ser-târ-ı perçeme 

Girdi hatâya varsa günâh eylemek gerek 

 

Şeyhî cenâb-ı ahkar-ı aşk-âşinâ gibi 

Bir Mevlevî’yi hem-dem-i râh eylemek gerek”695 

 

Dedenin vefatından sonra bestelenen şu kıt‘ası gayet âşıkânedir: 

 

“Dil-hasteyim firâk-ı cemâlinle  sevdiğim 

Cismim hayâle döndü hayâlinle sevdiğim 

Âh eylerim ümîd-i visâlinle sevdiğim 

Cismim hayâle döndü hayâlinle sevdiğim”696 

                                                
695 Osman-zâde Hüseyin VASSÂF, Sefîne-i Evliyâ, C. V, s. 247-248. 
696 Osman-zâde Hüseyin VASSÂF, a.g.e., s. 243. 
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12. MAHREM DEDE (ö. 1870’li yıllar) 

Edirneli Mahrem (Muharrem) Dede’nin ne kendisi ne sanat hayatı ve ne de 

postnişînlik dönemi hakkında bilgimiz vardır. Tuhfe-i Nâilî ve Sicill-i Osmânî’de 

Abdülmecid devri sonlarında, İzmir’de vefat ettiği kaydedilmiştir. Onunla ilgili 

yalnızca, içli şiirler söylediği ve neyzen olduğu  rivâyeti vardır.697 

 

Gazellerinden: 

 

“Şu‘le-dâr oldu felek şem‘a-i dîdârımdan 

Eylerim dehri çerâğ-ı âteş-i ruhsârımdan 

 

Öyle şem‘im ki cihân şavkıma aldı fitili 

Yanmadan fark edemez nûrumu hiç nârımdan 

 

Mescid-i ‘aşkta kandîl tecellî-i zamân 

Şu‘le-yâb olmada şevk-âver etvârımdan 

 

Mumcu bir âfetin ağzından alındı bu gazel 

Mahremâ şu‘le vire dillere güftârımdan”698 

 

 

 

 

                                                
697 Nâil TUMAN, Tuhfe-i Nâilî-Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri, C. II, s. 911. 
698 Nâil TUMAN, a.g.e., s. 911. 
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13.  DERVÎŞ ZÜLFİKÂR DÜRCÎ (ö. 1880 sonrası) 

Hakkında az malumat sahibi olduğumuz bir diğer şâir Dervîş Zülfikâr 

Dürcî’dir. Diyarbakırlı ve Mevlevî olduğu bilinen şâir, 1235/1819 yılında doğmuştur. 

Sınırlı sayıdaki söyleyişlerinden dervîşâne bir üslûbunun olduğu dikkatimizi çeken 

Dürcî’nin ölüm târihi kesin olarak bilinmemekle beraber; Tuhfe-i Nâilî’de, vefat 

tarihiyle ilgili sadece, “1297/1880’lerde hayatta idi” ibâresi kayda geçirilmiştir.699  

 

Gazellerinden: 

 

“Reh-i ‘aşkında abd-i derd-nâkim yâ Rasûlallâh 

Kapunda bir gedâ-yı sîne-çâkım yâ Rasûlallâh 

 

Bu Dürcî çâkerin dûr etme iksîr-i teveccühten 

Fenâ bağında bin bir kabza hâkim yâ Rasûlallâh”700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
699 Nâil TUMAN, Tuhfe-i Nâilî-Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri, C. I, s. 274. 
700 Nâil TUMAN, a.g.e., s. 274. 
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SONUÇ 

Araştırmamız XIX.  yy. içerisinde yaşamış Mevlevî ve şâir şahsiyetlerin, 

modern antoloji geleneği bağlamında üç ana başlık altında incelenmesinden ibarettir. 

Nihâyetinde; XIX. yy.ın genel manzarası ve Mevlevîlik yolunun tesisi ve tesiri 

sürecindeki hâkim paradigmayı göz önünde bulundurarak, XIX. yy. Mevlevî şâirleri 

hakkında şu bilgilere ulaştık: 

1. Kesin sınırları çizilmemekle beraber, XIX. yy. da yaşamış (en son 

1910 yılında ölenler dahil edilerek) kırk yedi Mevlevî şâir tesbît 

edilmiştir. 

2. Kırk yedi Mevlevî şâirin yedisi “Kadın Şâirler”; yirmi yedisi 

“Devlet Adamları”; on üçü de “Mevlevîhâneden Yetişenler” 

bölümlerinde incelenmiştir. Bu bölümlerde zikredilen şâirlerin 

eserleri matbû ise, isimlerinin geçtiği yerlerde ayrı bir dipnot olarak 

belirtilmiştir. 

3. “Kadın Şâirler” bölümünde incelediğimiz kadın şâirlerin yedisinin 

de münevver âilelerde, özel bir tedrisât eşliğinde yetiştirildikleri 

görülmüştür. Bu şâirlerin babaları genel itibâriyle yüksek memurîn 

tabakasındandır ve bu hanımlar imparatorluk havzasında şekillenen 

bir konak kültürüyle yoğrulmuşlardır. 

4. Kadın şâirlerin Mevlevîlik’e nisbetleri genel itibariyle içten bir 

gönül bağlılığı ya da bir âile geleneği olarak kendilerine tevârüs 

etmiştir. Bu şâirlerden Hasîbe Mâide, Hatice Nakiyye, Tevhîde ve 

Münîre Hanımların hangi Mevlevî şeyhine intisâb ettikleri bellidir; 
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diğer şâirlerin ise belirtilmemiştir, araştırmalarımız sonunda biz de 

tesbit edemedik. 

5. Kadın şâirlerden yalnızca üç tanesinin Dîvân’ı vardır. Dîvân sâhibi 

hanımlar sırasıyla, Leylâ, Şeref ve Tevhîde Hanımlardır. Üçünün de 

Dîvân’ları günümüzde basılmıştır.  

6. Dîvânı olmamakla beraber Hatice Nakiyye Hanım’a âit “Lügât-ı 

Fârisî” isimli bir eser vardır ki, kendi döneminde gümüş iftihar 

madalyasıyla ödüllendirilmiştir. Buna ek olarak bazı kadın şâirlere 

nisbet edilen ufak şiir mecmuaları ve birkaç nazîre olmakla beraber, 

bu eserler kendi dönemlerinden sonra tarihin unutulanlar mahzenine 

yollanmışlardır. 

7. Kadın şâirler daha önce ifade ettiğimiz üzere konak kültürü ve 

rahatlığı içerisinde bir hayat sürdüklerinden, husûsî bir iş hayatları 

yahut belirgin bir meslekleri yoktur. Bir istisnâ olarak Hatice 

Nakiyye Hanım; Dâru’l-Muallimât’ta Tarih ve Farsça muallimeliği 

görevlerinde bulunmuştur. 

8. “Devlet Adamları” bölümünde yirmi yedi Mevlevî şâirin hayatı 

incelenmiştir. Yirmi yedi şâirin on altı tanesinin Dîvân’ı olup; bu 

dîvânlardan yalnızca iki tanesi matbû değildir. Bu iki Dîvân; Ahmed 

Atâ ile Sâlim Süleymân Beylere âittir. 

9. Bahsi geçen Dîvân sahibi şâirlerden beş tanesinin ayrıca birer 

Dîvânçe’leri mevcûttur. Dîvânçe sahibi şâirler sırasıyla, Keçeci-

zâde İzzet Molla, Mehmed Abdünnâfi‘ Efendi, Mehmed Şefik 

Efendi, Hüseyin Avni Bey, Mehmed Nebil Beylerdir. 
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10. “Kadın Şâirler” bölümüne nisbetle; “Devlet Adamları” bölümünde 

zikredilen şahsiyetler, erkek olmaları sebebiyle o dönemin tarzına 

uygun olarak, hayat sathında daha aktif görev almışlar, farklı 

makamlarda bulunmuşlar ve değişik birçok meslek icrâ etmişlerdir. 

Farsça-Mesnevî hocalığından sadrazamlığa; kâtiplikten 

kazaskerliğe; hâcegânlıktan mühürdârlığa kadar alt ve üst birçok 

kademede görev ifâ etmişlerdir. 

11. “Devlet Adamları” bölümünde zikredilen şâirler arasında devrin 

edebî karakterini okuyabileceğimiz derecede geniş bir yelpaze ve 

incelmiş bir teknikle kalemini kullanan meşhur şahsiyetler vardır. 

Keçeci-zâde İzzet Molla, Hüseyin Avni Bey gibi mühim şâir 

şahsiyetler devrin önemli şiir odakları kabul edilebilir. 

12. “Devlet Adamları” bölümünde zikrettiğimiz şâirlerin Mevlevîlik 

yoluna bağlılıkları ve bu yol adına uğraşları elbette ki bazı 

farklılıklar içermektedir. Bazı şâirler Mevlânâ torunu olmakla bu 

yola intisâb ederken, bazıları ise yalnızca birer muhib olarak 

kalmışlardır.  

13. Bu bölümde incelediğimiz şahsiyetlerin içinde bin bir günlük 

Mevlevî çilesini çıkaran tek kişi Hacı Mahmud Râtib Efendi’dir. 

14. Diğer şâirlerden farklı olarak Hoca Neş’et Efendi, önce Mevlevîlik 

sonrasında Nakşbendîlik yoluna giderek iki tarikatın felsefesini de 

algılamak çabasında olmuştur. Kezâ Hâlid Hasan Efendi de önce 

Hâlidiyye ekolüne sonrasında Mevleviyye’ye bağlanarak hayat 

macerâsına farklılık katmak cesaretinde bulunmuştur. 
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15. “Devlet Adamları” bölümünde dikkat çeken bir nokta da, Keçeci-

zâde İzzet Molla, kendi eseri olan Dîvân-ı Bahâr-ı Efkâr’ın 

mukaddimesinde, Mevlânâ’nın ismi geçmeyen hiçbir gazelinin 

Dîvân’ına konulmamasını müstensihlere salık vermesidir. Bu uyarı 

aslında XIX. yy. Mevlevî şâirlerinin Mevlevî yolu üzerindeki 

duruşlarını göstermesi bakımından da mühimdir. Çünkü bir şâirin 

mısrâlarında neredeyse hiç Mevlevî ıstılâhına rastlanmazken; 

diğerinde Mevlânâ’nın isminin geçmediği manzûmeyi yok sayma 

fikri görülebilmektedir. 

16. “Devlet Adamları” bölümünde zikredilen şahsiyetlerden üç 

tanesinin mesnevîsi vardır. Bu şahıslar ve eserleri sırasıyla şöyledir: 

Keçeci-zâde İzzet Molla-Gülşen-i Aşk; Hüseyin Avnî Bey-Mir’ât-ı 

Cünûn ve Âteş-gede (İkisi de tamamlanmamış); Mehmed Nebîl Bey-

Hicr ü Visâl.  

17. “Mevlevîhâneden Yetişenler” bölümünde on üç şâirin hayatı 

incelenmiştir. 

18. Bu bölümde incelenen şâirlerden, Abdülbâkî Nâsır Dede’nin 

Dîvân’ı mevcuttur. Ayrıca Hasan Nazîf Dede ve Süleymân Şemsî 

Dede’ye âit birer Dîvançe söz konusudur. Bahsedilen Dîvançe’lerin 

ikisi de basılmıştır. 

19. “Mevlevîhâneden Yetişenler” bölümünde zikredilen şâirlerden 

Abdülbâkî Nâsır ve Hasan Nazif Dedeler, hem eserlerinin çokluğu 

hem de şöhretleri açısından öne çıkmaktadır. 
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20. Bu bölümde incelenen şahsiyetlerin meslekî pozisyonları göz 

önünde bulundurulduğunda, önümüze çok geniş bir yelpaze 

açılmaz. Çünkü tasavvuf ehli olan bu şahsiyetler neredeyse dâimâ 

dergâhın pratik ve dînî gerekliliklerini işletmek zorundadırlar. 

Bununla birlikte Farsça hocalığı, na‘t-hân, âyin-hân, hattatlık ve 

mesnevî-hânlık gibi meslekleri icrâ edenler de olmuştur. 

21. “Mevlevîhâneden Yetişenler” bölümünde zikredilen şahsiyetlerin 

bazıları Çelebî olarak, yani Mevlevîlik yoluna göbek bağı nisbetiyle, 

bazıları ise postnişîn yetiştirmiş bir âilenin evlâdı olmaları hasebiyle 

tarîkat içerisinde yer almışlardır. 

22.  “Devlet Adamları” bölümünde bahsedilen farklı tarîkat bağlantıları 

mevzuu “Mevlevîhâneden Yetişenler” bölümünde, yalnızca 

Mehmed Celâleddîn Şeyhî Dede’de söz konusudur. O, Mevlevî 

kültürüne vukûfiyetiyle beraber bir Mevlevî şeyhi olarak, diğer 

tarîkatlardan da icâzetlidir. 1305/1887 yılında Trablusgarblı Mustafa 

b. Osman Şebnî tarafından kendisine Şâzeliyye hilâfeti verilen 

Celâleddîn Dede, 1313/1895 yılı Nisan ayında Ciştiyye şeyhi 

İmdâdullâh Fârukî Efendi’den Ciştiyye hilâfeti, yine Trablusgarblı 

Mustafa Efendi’den Kâdiriyye hilâfeti almıştır.  

23. Bu bölümde incelenen şâir dedelerin diğer iki gruba göre mûsikî 

husûsunda daha aktif oldukları göze çarpmaktadır. Örnek olarak, 

Mehmed Celâleddîn Şeyhî Dede tanbur sazında üstat kabul edilmiş 

ve kendisine “Andelîb-i Gülistân-ı Mevlevî” sıfatı layık görülmüştür. 

Abdülbâkî Nâsır Dede’nin kendine has nota sistemini izâh ettiği 
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“Tedkîk u Tahkîk” isimli bir eseri vardır. Abdürrahîm Künhî Dede, 

devrinde kudümdeki yeteneği ve mûsikîye dâir yetkin nazariyât 

bilgisine binâen “Farâbî-i Sânî” ismiyle anıla gelmiştir. 

Şâirlerin ortak özelliği Mevlevîlik yolunda şiirler nazm etmekle beraber; 

her şâirin tarîkata yüklediği anlam, şahsının devir içindeki ehemmiyeti, şiir 

kâbiliyetleri ve kutsallık anlayışlarını şiire davet ediş şekilleri farklıdır. İncelediğimiz 

şâirlerin şiir kabiliyetlerinin farklı güzergâhlarda yol alışı gibi, duygusal pozisyonları 

da bazen bir muhib bazen de bir derviş ruhunu yansıtmaktadır.  

Elbette ki bir Mevlevî dedesinin dergâh içindeki sorumlulukları, 

mecburiyetleri ve ön kabulleri, şeyhine olan aşkını yansıtışı, diğer gruplara yani 

devlet adamları ve kadın şairlere göre farklılık arz etmektedir. Gerçi bu durum aynı 

zamanda kendi içinde bir paradoks üretir: Şâir eğer kabiliyetli ve velûd bir kalem 

sahibi ise iç dünyasında/batnında taşıdığı aşkın boyutu çok engin olmasa da güçlü 

kelimelerle kendinden yoğun bir aşk taşıyan kişiden daha güzel mısrâlar inşâ 

edebilecektir. O halde şâirin birkaç şiirine kulak misafiri olarak onların sistematize 

bir aşk iklimi olarak tarif ettiğimiz dergâh içindeki gerçek yerlerini tâyîn etmek 

mümkün olmayacaktır.  

Bununla beraber incelediğimiz şâirlerin ortak bir Mevlevî zevkine sâhip 

oldukları göze çarpar. Bir gazeli okurken; aynı duraklara uğrayan şâirlerin 

serzenişleri, hislenişleri önümüze çıkmaktadır: 

Semâ‘ın dervişe verdiği safâ, kudüm ve ney’in insana bahşettiği hoşluk 

duygusu, Hz. Mevlânâ’nın bizzat kendisinin ve eserlerinin yansımaları, dünya 

nimetlerine tepeden bir bakış, istiğnâ âleminin cânlara verdiği huzur, çokluk-yokluk 

dizgesinde var olabilmenin yegâne şartı Fenâ fi’llâh/Allah’ta yok olma ve dünya 
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çilesinde bağrı yakılarak delik deşik edilen “Ney” metaforunun izlerine zikrettiğimiz 

birçok şâirin mısrâlarında rastlamak mümkündür. Yine de şiir ve şâirin dünyası 

olağanüstü bir öznellik arz ettiğinden, kesin saptamalar bizi kuru genellemelere 

götürecektir. 

Bu gerçeği göz önünde bulundurarak, şâirleri merkezî bir noktadan 

görebilmek adına, onları kronolojik bir sıraya tâbi tutarak oluşturduğumuz “XIX. 

Yüzyıl Mevlevî Şâirleri” bölümünü; edebiyât vâdisinde ter döken ve bu alanda şahsa 

yönelik, derinlikli çalışmalar yapmak isteyenlerin hizmetine sunmanın faydalı 

olacağı kanaatindeyiz. Araştırmamızın keskin ve yakıcı zihinlerde anlam bulması 

dileği ve her çalışmanın içinde taşıdığı acziyetleri kabul ederek sözü sonlandırıyoruz. 
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