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Öz 

Klasik Türk edebiyatıyla ilgili yapılan de�erlendirmelerde bu edebiyatın sadece erkek �airlerin ürünüymü� gibi 
yansıtılması sıkça rastlanılan bir durumdur. Hâlbuki Zeynep Hatun, Mihrî Hatun, Fıtnat Hanım, Leylâ Hanım, Âdile 
Sultan gibi önemli �airlerin de içlerinde bulundu�u birçok kadın �airimiz yeti�mi�; onlar da aynı erkek �airler gibi 
klasik Türk edebiyatı içerisinde eserler vermi�lerdir.  

Bu kadın �airlerimizden biri de �eref Hanım’dır. Kadın duyarlılı�ı ile yazdı�ı lirik �iirleri birçok ünlü �airi 
aratmayacak niteliktedir. �eref Hanım, Mevlevî tarikatına mensup olmanın verdi�i hassasiyetle Hz. Mevlânâ’ya 
duydu�u muhabbeti �iirlerine yansıtmı�tır. Divan’ında özellikle Mesnevî-i �erîf’ten ve onun etkilerinden bahsetmi�tir.  

Bildirimizde 19. yüzyıl �airlerinden �eref Hanım’ın Divanı’nda Hz. Mevlânâ ba�ta olmak üzere Mesnevî-i �erîf 
ve Mevlevîli�e dair konuların ele alını�ı incelenmi�tir. Ayrıca bu hususların bir hanım �airin �iirlerinde nasıl vücut 
buldu�u vurgulanmı�tır. 

Anahtar Kelimeler: �eref Hanım, Hz. Mevlânâ, Mesnevî-i �erîf, Mevlevîlik. 

 

 Abstract 

It is very common understanding in descriptions on Classical Turkish Literature that this literature was 
produced by male poets. However, many women poets like Zeynep Hatun, Mihrî Hatun, Fıtnat Hanım, Leylâ Hanım, 
Âdile Sultan are also part of this genre, they also wrote in Classical Turkish Literature just like male counterparts.  

One of these female poets is �eref Hanım. His lyrical poems which are written in feminen susceptibility are 
equal to many well-known poets in genre of literature. �eref hanım reflects her love of Mevlânâ to her poetry owing to 
sensibility coming from her devotion to Tariqa of Mevlevî. She talks about this especially Masnavî-i Sherîf and its affects 
in her Divan. Yet Masnavî is,by her words, hüccet-i Monlâ-yı Rûm. 

In this study, it is examined in dealing with the themes about Masnavî-i Sherîf, tariqa of Mevlevî and Hz. 
Mevlana himself in Divan of �eref hanım who is one of the poets of 19th century.  In addition, it also pointed out how 
these cases appear in a female peot’s works. 

Keywords: �eref Hanım, Hz. Mevlânâ, Masnavî-i Sherîf, Tariqa of Mevlevî. 

 

 
G�R�� 

Klasik Türk edebiyatı üzerine yazılmı� birçok eser bulunmasına ra�men, onun gerçek de�erini ortaya 
koyan eserler çok azdır. Var olan eserlerin büyük bir kesiminde birkaç �airin �iirlerine bakılarak hükümler 
verilmi� ve ço�u zamanda yanlı� kanılara varılmı�tır. Tüm bunlardan dolayı günümüzde klasik Türk 
edebiyatı maalesef layıkıyla anla�ılamamaktadır.  

Klasik Türk edebiyatında yanlı� aktarılan di�er bir durum da �airler açısından yapılan 
de�erlendirmeler sonucu ortaya çıkmı�tır. Çünkü bu de�erlendirmelerde klasik Türk edebiyatı sadece erkek 
�airlerin ürünüymü� gibi yansıtılmaktadır. Hâlbuki Zeynep Hatun, Mihrî Hatun, Fıtnat Hanım, Leylâ 
Hanım, Âdile Sultan gibi önemli �airlerin de içlerinde bulundu�u birçok kadın �airimiz yeti�mi�tir. Onlar da 
aynı erkek �airler gibi klasik Türk edebiyatı içerisinde eserler vermi�lerdir. Bunun içindir ki; bu �airlerimizin 
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hayatları ve eserleri incelenmeden, divan metinleri ortaya konmadan klasik Türk edebiyatı tarihinin 
olu�turulamayaca�ı bir gerçektir. Hâlbuki bu �airlerden sadece birkaçının üzerinde ara�tırma ve inceleme 
yapılmı�tır. 

Bu kadın �airlerden biri de �eref Hanım’dır. �eref Hanım klasik Türk edebiyatında önemli bir yere 
sahiptir. Kadın duyarlılı�ı ile yazdı�ı lirik �iirleri birçok ünlü �airi aratmayacak niteliktedir. Yeti�ti�i çevre 
itibariyle de kültürlü bir �ahsiyete sahip olan �eref Hanım, Mevlevî tarikatına mensuptur. Bu mensubiyetin 
verdi�i hassasiyetle Hz. Mevlânâ’ya duydu�u muhabbeti ve Mevlevîli�e ait pek çok hususu �iirlerine 
yansıtmı�tır. Hatta bu etki Divan’ının tamamında açıkça hissedilmektedir. 

Bunlar göz önünde bulundurularak makalede �eref Hanım’ın Hz. Mevlânâ’ya duydu�u sevgi konu 
edinilmi�; �eref Hanım’ın tek eseri olan Divanı’nda Hz. Mevlânâ, Mesnevî-i �erîf ve Mevlevîli�e yer veren 
�iirler incelenmi�tir. Yakın dönemde bu eser ile ilgili yapılan önemli bir çalı�ma Mehmet Arslan’a ait �eref 
Hanım Divanı’dır (2002).  Makalede bu yayın esas alınmı�tır. 

1. �EREF HANIM VE EDEBÎ K���L��� 
�eref Hanım, 19. yüzyılın üç kadın �airinden birisi olarak zikredilmektedir.1 �iir bilgisini ve zevkini 

�iirlerinde yansıtan de�erli bir �air olarak kayıtlara geçmi�tir. Klasik Türk �iirinin hemen her nazım �eklinde 
ve türünde manzumeler yazdı�ı bilinmektedir. (Arslan, 2002: 24) 

�eref Hanım’ın edebi ki�ili�i hakkında pek çok kaynak birbirine yakın bilgiler vermektedir.2 Bu 
kaynaklardan biri olan Nihat Sami Banarlı’nın Resimli Türk Edebiyatı Tarihi’nde ise �u ifadeler yer almaktadır: 
�eref Hanım’ın �iir dili sâde ve nazım tekni�i kuvvetlidir. Nazmında, zamanın ev ve aile lisanından aktarılmı� sözler 
bulunması dikkat çeker. Bazı mısraların ahengine, ileride imâlesiz bir devre girecek olan Türk arûzunun müjdecisi 
sayılacak tabiî bir ifade vardır. Mühim bir kısım mısraları da onun iyi bir tahsil gördü�ünü ve ancak olgun bir 
insandan beklenen zarif ve nüktedan bir ifadeye sahip oldu�unu gösterir. (Banarlı, 1971; 2/841) Ayrıca �eref 
Hanım’ın son derece kültürlü, hassas, kâmil, olgun, Hz. Mevlânâ’nın yolunda, Hz. Peygamber (sav) ve 
Cenab-ı Allah a�kı ile dolu, Türk-�slâm an’ânesiyle yeti�mi�, her bakımdan örnek bir hanımefendi 
oldu�unun eserlerinden anla�ılabilece�i belirtilmi�tir. (Göçgün, 1991; s.164) 

�eref Hanım’ın Divanı’ndaki �iirlerinin ço�unun tasavvufî mahiyette oldu�u ve bunlarda fazla bir 
heyecan görülmeyip a�ır bir edanın hâkim oldu�u iddia edilmektedir. Ancak �bnülemin Mahmut Kemal, 
Son Asır Türk �airleri’nde �eref Hanım’ın erkek �airlerin ço�undan daha düzgün, daha manalı manzumeler 
yazdı�ını belirtmektedir ki bu bir kadın �airin hakkının teslim edilmesi açısından oldukça önemlidir. (�nal, 
1970; 9/1777) 

�eref Hanım hakkında yapılan tüm bu olumlu de�erlendirmelere kar�ın olumsuz de�erlendirmeler de 
söz konusudur. Saadettin Nüzhet, Tanzimata Kadar Muhtasar Türk Edebiyatı ve Numûneleri adlı eserde bu 
konuda �u ifadelere yer vermektedir: �iirleri içinde ifadesizlikler, zâf-ı telifler çokça görülür. Esasen gerek Leylâ 
Hanım, gerek �eref Hanım bariz birer �ahsiyete malik de�illerdir. Sırf kadın oldukları için �öhret kazanmı�lardır. Klasik 
edebiyat, medrese tahsili görmü�, Arabî ve Fârisîye hakkıyla vâkıf olmu� adamların malı oldu�u için kadınların bu 
zümrevî edebiyat içinde muvaffak olabilmeleri tabiatiyle mü�küldür. (Ergun, 1931; 637) 

Bütün bu kaynaklardaki de�erlendirmelere dayanarak �eref Hanım’ın Divanı’nda kullanılan nazım 
�ekilleri, dile getirilen konular, dil ve ifade özellikleri yönünden kadın �airlerimiz arasında önemli bir yere 
sahip oldu�u; �iirlerinde yenilik bulunmamakla beraber eskinin ba�arılı bir tekrarının görüldü�ü 
söylenebilir.  

2. �EREF HANIM’IN D�VANI’NDA HZ. MEVLÂNÂ, MEVLEVÎL�K VE MESNEVÎ-� �ERÎF  
On dokuzuncu yüzyıl klasik Türk edebiyatı �airi �eref Hanım, Mevlevî tarikatına mensuptur. 

Mevlevîlik, ilhamını mutlak manada Kur’an-ı Kerim ve hadis-i �eriflerden alan, merkezinde a�k bulunan; 
çevresine de a�kı dalgalar hâlinde yayan Hz. Mevlânâ’nın ö�retilerinin Sultan Veled tarafından 
müessesele�tirilmesiyle olu�an bir tarikat olarak tarif edilmektedir. Bu tarikatın dergâhları ise, dönemlerinin 
en büyük �air ve hattatlarını, Türk musikisinin en kudretli bestekâr ve icracılarını yeti�tiren birer feyiz 
membaı, günümüzün güzel sanatlar akademileri hükmünde oldu�u kaynaklarca da belirtilen 
mevlevihanelerdir. (Çıpan, 2002; 165) 

�eref Hanım’ın da döneminde Yenikapı Mevlevihanesi �eyhi Osman Selâhaddin Dede’ye ba�lı bir 
dervi� oldu�u kayıtlarda zikredilmektedir. (Arslan, 2002; 15) Bilindi�i gibi Yenikapı Mevlevihanesi 
�stanbul’da Galata Mevlevihanesi’nden sonra gelen en büyük mevlevihânedir. 
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2 Bu konu için bakınız: Muallim Nâci, Osmanlı �airleri, Ankara 1986, s. 323; Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, �stanbul 1333, C. 
II, s. 266; H. Mehmed Zihni, Me�âhirü’ın-Nisâ, �stanbul 1982, C.I-II, s. 396; E.J. Wilkinson Gibb, Osmanlı �iir Tarihi, Ankara 1999, C. III-IV-
V, s. 505-506. 
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�eref Hanım’ın Divanı’nda Hz. Mevlânâ’nın ve Mevlevîli�in konu edildi�i çok sayıda müstakil 
manzume veya manzumeler içinde yer alan beyitler bulunmaktadır. Bu manzumelerden 4’ü gazel, 3’ü 
kaside, 1’i tahmis, 1’i müseddes, 1’i kıt‘a-i kebîre, 1’i kıt‘a, 1’i rubâîdir.  

�eref Hanım Hz. Mevlânâ’ya duydu�u sevgiyi müstakil �iirlerde dile getirdi�i gibi birçok beyitte de 
ondan bahsetmi�tir. Bu beyitlerde �air, Mevlânâ’dan ihsan istemi�, onun yolunda oldu�unu belirten ifadeler 
kullanmı�, bu durumdan duydu�u mutlulu�u dile getirmi�, hatta Pîr’inin himmetine güvenip fele�e 
ba�kaldırdı�ını haykırmı�tır. Divan’da bu tür beyitlerden çok fazla oldu�u için biz çalı�mamızda örnek 
te�kil etmesi açısından bunlardan sadece bir kısmına yer verdik. 

2.1. �eref Hanım Divanı’nda Hz. Mevlânâ ile �lgili Unsurlar 
�eref Hanım Hz. Mevlânâ’nın hem kendisine hem de ona dair pek çok hususa temas etmi�tir. Bu 

hususların ba�ında Hz. Mevlânâ’nın lakapları, soyunun Hz. Ebubekir’e dayanması, ya�adı�ı �ehir olan 
Konya, �ems-i Tebrîzî, o�lu Sultan Veled gelmektedir. 

2.1.1   Hz. Mevlânâ: 
Mevlevî tarikatına mensup olan �eref Hanım için mür�idi olan Hz. Mevlânâ oldukça önemlidir. Buna 

ba�lı olarak �eref Hanım, Hz. Mevlânâ’yı metheden 2 kaside, 2 gazel, 1 müseddes ve 1 kıt‘a kaleme almı�, 
bunların dı�ında pek çok beyitte de de�i�ik vesilelerle Hz. Mevlânâ’yı anmı�tır. 

�eref Hanım’ın konuyla ilgili ilk kasidesi �stimdâd ez-Hazret-i Mevlânâ ba�lı�ını ta�ımakta ve 12 
beyitten olu�maktadır. �stimdâd, medet dilemek, yardım istemek demektir. Tasavvufta Hz. Peygamber, �eyh 
veya benzeri maneviyat büyüklerinden istimdâd, do�rudan onların �ahıslarından bir talepte bulunmak 
de�il; belki onların Cenab-ı Allah katındaki itibar ve derecelerinden yararlanmak için bir tevessüldür. Bu 
itibarla sâlik veya dervi� insan-ı kâmil olarak gördü�ü �eyhinden istimdâd etti�inde aslında talebini Allah’a 
arz etmi�tir. (Yılmaz, 1994: 343-344) �eref Hanım da bir Mevlevî olarak Hz. Mevlânâ’ya duydu�u muhabbeti 
dile getirdi�i bu kasidesinde ondan himmet, �efaat ve aman dilemi�tir: 

Cem‘ eyleyicek ferdâ bi’l-cümle fakîrânın 

Ben bî-kesi de yâd it yâ Hazret-i Mevlânâ  (s.113) 

�eref Hanım Hz. Mevlânâ’ya ba�lılı�ının kendisine kattı�ı de�erin farkındadır. O bir kıt’ada zahirde 
herkesten a�a�ı göründü�ünü ancak batında isti�na sahibi oldu�unu; hiç kimseye boyun e�memesinin 
sebebinin Hz. Mevlânâ’nın aya�ının altındaki toprak olmasından kaynaklandı�ını ifade eder:  

Zâhirde eger cümleden ednâyım 
Bâtında velîk kûh-ı isti�nâyım 
Ba� egmez isem ‘aceb midir Dârâya 
Hâk-i kadem-i Hazret-i Mevlânâyım (s. 505) 
2.1.1     Monlâ-yı Rûm: 
Anadolulu bilgin demek olan Monlâ-yı Rûm, Hz. Mevlânâ’nın lakaplarından ya da ona verilen 

isimlerden biridir. Monlâ kullanımının, Arapça mevlâ kelimesinin �ranlılar tarafından müllâ veya bu 
kelimenin Türkler tarafından munlâ veya monlâ �eklinde de�i�tirilmesiyle ortaya çıktı�ı dü�ünülmektedir. 
(Karaismailo�lu, 2002;23) �eref Hanım’ın Monlâ-yı Rûm redifli bir kasidesi vardır. Bu kaside, �eref Hanım’ın 
Mevlânâ sevgisiyle dolu oldu�unu ve Mevlevîli�e vâkıf oldu�unu göstermesi açısından güzel bir örnek 
te�kil etmektedir. Kasidenin geneli Hz. Mevlânâ’nın övgüsüyle doludur. Bir beyti �öyledir: 

Günden ‘ayân rif‘at-i Monlâ-yı Rûm  

Dehri tutup �öhret-i Monlâ-yı Rûm (s.114) 

�eref Hanım ba�ka bir beyitte Hz. Mevlânâ’nın gölgesinde barınanların sultanlara ihtiyaç 
duymayaca�ını, bu yüzden Mevlevîlerin ‘anka-tabî‘at oldu�unu belirtir: 

Sâye-i Monlâda itmez �âha ‘arz-ı ihtiyâc  

Ol kadar ‘ankâ-tabî‘atdir gürûh-ı Mevlevî (s.116) 

Bir ba�ka beyitte ise kendisinin Monlâ-yı Rûm’a bende oldu�unu bu yüzden fele�in �efkatine ihtiyaç 
duymadı�ını dile getirir: 

Monlâ-yı Rûm bendesiyim minnet eylemem   

Lâzım de�il baña �erefâ �efkat-i felek (s. 383) 

Bu kasidenin dı�ındaki �iirlerde de Monlâ-yı Rûm tabiri kullanılmı�tır. Bunlardan birinde �eref 
Hanım erenlerin himmetinin ki�iyi yarı yolda bırakmayaca�ını ancak kendisinin Hz. Mevlânâ’nın e�i�inin 
tozu dahi olamayaca�ını bildirmi�tir; zira tasavvufta mür�idin müridine himmet etmesi önemlidir. 
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 Erenler himmeti koymaz yabânda sen �eref sanma 
Gubâr-ı âsitân-ı Monlâ Hünkâr olamaz göñlüm (s. 388) 
Hz. Pîr:  
Tasavvufta tarikat kurucularına ya da liderine pîr adı verilmi�tir. �eref Hanım da kendi mür�idi olan 

Hz. Mevlânâ’ya Hz. Pîr diye hitap etmi� ve halini ona arz etti�ini dile getirmi�tir: 

�eref ‘arz eylerim elbette hâlim Hazret-i Pîre    

O dergâha kadîm-i â�inâyım yad olur sanma (s. 420) 

 

Himmeti hâzır felek elbet derim Hünkârıma  

El-aman Pîrim yeti� geldi mürüvvet demleri (s.445) 
2.1.2         Hünkâr: 
Hünk Farsça’da bahtlı, sa’detli anlamına gelir. Hünk, -ar ism-i faili ile birle�erek hünkâr olmu�tur. 

Osmanlı padi�ahlarına hünkâr denirdi. Bu tâbir, ehlullahın büyükleri için de kullanılmı�tır. Mevlânâ 
Celâleddîn-i Rûmî’ye ise Molla Hünkâr denilmi�tir. �eref Hanım Der Hakk-ı Molla Hünkâr ba�lı�ını ta�ıyan ve 
9 bentten olu�an bir müseddes kaleme almı�tır. Bu �iirin tekrar eden mısralarında �air Hz. Mevlânâ’nın 
büyüklü�ünün herkes tarafından kabul edilen bir gerçek oldu�unu; en yüksekten en alça�a, en ya�lıdan en 
gence herkesin onu tanıdı�ını ifade eder: 

‘Uluvv-i kadr-i Mevlânâyı yok bir ferdin inkârı 

Bilür �âh u gedâ  pîr u cüvân hep Molla Hünkârı (s.267-268) 

Bir gazelinin mahlas beytinde ise herkesten ümidini kesmesinin gereklili�ini vurgulamı� ve Hz. 
Mevlânâ’nın dergâhına varıp ona boyun e�ece�ini söyler: 

Nâfile gezme yeter cümleden it kat‘-ı ümîd 

Dü� �eref dergeh-i Hünkârıma �imden soñra  (s.421) 

Bir ba�ka gazelde ise fele�e seslenen �air, her dervi� gibi mür�idinden aman dilemektedir: 

Himmeti hâzır felek elbet derim Hünkârıma  

El-amân Pîrim yeti� geldi mürüvvet demleri (s. 445) 
2.1.1. Hz. �eyh: 
�eref Hanım Mevlânâ sevgisiyle ilgili gazel türünde �iirler de yazmı�tır. Bunlardan biri ha harfiyle 

biten ve 6 beyitten olu�an gazelidir. �eref Hanım bu gazelinde Hz. Mevlânâ için Hazret-i �eyh ifadesini 
kullanmı�tır. Mevlevîlikte Efendi ve Efendi Hazretleri de denilen �eyh, Mevlevîli�in en üst temsilcisidir. Hz. 
Mevlânâ’ya göre ise müridi farkına varmadan onun i�ini tamamlayan, onu gayret sarf etmeden Allah’a 
ula�tıran, onun bakır olan vücudunu altına çevirebilen ki�i oldu�u belirtilmektedir. �eyhin aynı zamanda 
Allah’ın arz üzerindeki halifesi, O’nun aynası, Hz. Peygamber (sav)’in nâibi kabul edildi�i; ke�if ve keramet 
sahibi oldu�u ve müntesiplerinin mal, beden ve ruhları üzerinde mutlak söz sahibi oldu�u kaynaklarda yer 
almaktadır. (Çıpan, 2002; 177) �eref Hanım bu gazelinde �eyhinin bu özelliklerinden birço�unu zikretmi�, 
özellikle ondan ayrı olmanın verdi�i ıstırabı dile getirmi� ve ondan himmet dilemi�tir: 

Bükdü kadd-i tahammülüm billâh 

Bâr-ı derd ü belâ-yı hasret-i �eyh    

 

  Kesmem ümmîd be-hakk-ı Mevlânâ   

Yine bâkî kemâl-i himmet-i �eyh (s. 325-326) 
 2.1.3   Hz. Mevlânâ’nın Babasının Kabrinin Aya�a Kalkması: 
Hz. Mevlânâ ile ilgili rivayetlerden birisi de onun kabriyle ilgilidir. Bu rivayete göre o, vefat etti�inde 

babasının yanına defnedilmek istemi�tir. Bu esnada babasının sandukası aya�a kalkmı�tır. Gerçekli�i söz 
konusu olmasa da �eref Hanım a�a�ıdaki beyitte bu rivayet e yer verir: 

Ne dem da‘vet olup dergâh-ı Bârîye hırâm itdi 

Tuyup te�rîfin ‘adne vâlidi dahi kıyâm itdi  (s.268) 
2.1.3 Hz. Ebubekir: 



�

��������

�

Hz. Mevlânâ’nın soyuyla ilgili bilgi veren kaynaklarda onun soyunun Hz. Ebubekir’e dayandı�ı iddia 
edilmektedir.  (Öngören, 2005: 29/441) �eref Hanım buradan yola çıkarak Hz. Mevlânâ’nın zatının benzersiz 
oldu�unu, hiç kimsenin ona benzeyemeyece�ini ve onunla mukayese edilemeyece�ini belirtir: 

Celâleddîn-i Rûmî nâmı ceddi Hazret-i Sıddîk   

Olur mı hiç kimse zât-ı bî-hemtâsına tatbîk  (s.267) 

Bu yüzden Hz. Mevlânâ’ya tâbi olanların da hem gönül ehli hem de sadakat ehli olduklarını söyler: 

Ceddi Sıddîk oldu�ıyçün Hazret-i Pîriñ bütün   

Ehl-i dil ehl-i sadâkatdir gürûh-ı Mevlevî (s.115) 
2.1.3 �ems-i Tebrîzî: 
Hz. Mevlânâ’nın sohbet �eyhi olan �ems-i Tebrîzî’nin asıl ismi Muhammed’dir. �emseddîn yani dinin 

güne�i lakabıyla anılmı�tır. Daha küçük ya�larda manevî ilimleri tahsilde gösterdi�i kabiliyetle dikkat çeken 
�ems, din ilimleri tahsilinden sonra, ününü duydu�u bütün me�hur �eyhlerden feyz almaya çalı�mı� ve bu 
sebeple diyar diyar dola�mı�tır. Bu gezginli�inden dolayı kendisine �emseddîn-i Perende denilmi�tir. �ems-i 
Tebrîzî, devamlı bir arayı� içerisinde olmu�, manevi bir i�aret üzerine de Hz. Mevlânâ’yı arayıp bulmu�tur. 
Dünyaya, kılık ve kıyafete önem vermeyen �ems, Hz. Mevlânâ ile üç-üç buçuk yıl süren beraberli�i 
neticesinde onun hayatında yeni ufukların açılmasına vesile olmu�tur. Ancak Hz. Mevlânâ ile olan 
yakınlıkları müritlerin kıskançlıklarına, halk arasında da de�i�ik dedikoduların çıkmasına sebep olmu�tur. 
Bütün bunların neticesinde �ems-i Tebrîzî 645/1247 tarihinde ardında birkaç damla kan bırakarak kayıplara 
karı�mı�tır. Ancak Hz. Mevlânâ ile olan yakınlı�ını hazmedemeyenler tarafından öldürüldü mü, yoksa 
geldi�i gibi, kimseye haber vermeden Konya’yı terk mi etti,  bilinmemektedir.(Ceyhan, 2010; 38/511-515) 

�eref Hanım �ems-i Tebrîzî’nin kendini bo�una kurban etmedi�ini, Hz. Mevlânâ’ya vuslatın bu 
u�urda can feda etmeye de�ece�ini belirtmi�tir: 

Zâtıñı �ems itmedi kurbân ‘abes 

Câna deger vuslat-ı Monlâ-yı Rûm (s.114) 

Bir ba�ka beyitte ise Hz. Mevlânâ’nın a�kına müptela onca ki�i arasında bir zerre kadar de�eri olsa da 
�ems’in a�kının hatırına kendisinin kabul edilmesini dilemektedir:  

Kabul it zerre isemde be-‘a�k-ı �ems-i Tebrîzi   

�eref bir sen misin yâ mübtelâ-yı hayret-engîzi (s.268) 

�eref Hanım’ın �ems-i Tebrîzî ile ilgili bir de rubâîsi vardır. Bu �iirde �air, �ems kelimesini tevriyeli 
olarak kullanmı�; hem güne�i hem de Hz. Mevlânâ’nın gönlündeki güne� olan �ems-i Tebrîzî’yi kastetmi�tir: 

Ey �ems-i kemâl bir �eh-i bî-hemtâsın 

Her zerre-i nâ-çîze ziyâ-bah�âsın  

Nutkuñ girü dönmez �erefe imdâd it  

Makbûl-i dil-i Hazret-i Mevlânâsın (s. 530) 
2.1.3 Sultan Veled: 
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin o�ludur. Mevlevîli�in asıl kurucusu ve ikinci pîridir. �eref Hanım 

a�a�ıdaki beyitte pîri olarak Sultan Veled’e seslenmekte, çaresiz bir kul olarak kendisini unutmamasını 
dilemektedir: 

Derim pîrimdir elbet akıdup bu çe�m-i hûn-rîzi 

Ferâmû� itme yâ Sultan Veled bu ‘abd-i nâ-çîzi (s.268) 
2.1.3 Konya: 
Konya, Mevlevî tarikatının merkezi konumundadır; zira Hz. Mevlânâ’nın kabri Konya’dadır. 

Öncesinde de Hz. Mevlânâ Konya’da ya�amı�tır.  Kendisinden sonra ise Mevlevîlik tarikatı burada te�ekkül 
etmi�tir. Kadîm bir söz vardır: �erefü’l-mekân bi’l-mekîn diye. Mealen bir makamın �erefi, o makamda oturan 
ki�iden gelir demektir. �eref Hanım da Konya’nın de�erinin Hz. Mevlânâ’nın türbesinin orada 
bulunmasından kaynaklandı�ını söyler: 

Mübârek ravzasıyla Konyayı ‘âlî-makâm itdi   

Nazar kıl cennet-âsâ türbesin bâ�-ı Merâm itdi (s.268) 
2.2   �eref Hanım Divanı’nda Mevlevîlik ile �lgili Unsurlar 
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Kendisi de bir Mevlevî olan �eref Hanım, Divanı’nda Mevlevîlik tarikatına ve bu tarikata ait pek çok 
hususiyete temas etmi�tir. Özellikle Mevlevîli�e dair tasavvufî uygulamalar, Mevlevîlerin kılık kıyafeti, 
semâ‘ ve semâ‘hâne bu hususların ba�ında gelmektedir.  

 

 
2.2.3 Dervi�: 
Kelime olarak fakir, yoksul, dilenci anlamlarına gelmektedir. Eskiden beri dervi�ler çe�itli maksatlarla 

dilenmi�lerdir. Hatta dervi� kelimesi, dilenmek anlamına gelen derviz kelimesinden dönü�mü�tür.  Saçı sakalı 
uzun, üstü ba�ı peri�an derbeder dervi�ler �iirler ve ilahiler okuyarak kapı kapı dola�ıp dilenen ki�iler olarak 
tarif edilir.(Uluda�, 2005; 103)  

Tasavvufî manada dünyadan yüz çeviren, kendini Allah’a veren ki�iye dervi� denilir.  Arapçadaki 
kar�ılı�ı ise mürîddir. Her müridin yolundan gidece�i bir mür�ide veya �eyhe ihtiyacı vardır. Hz. 
Mevlânâ’nın gerek ya�adı�ı dönemde gerekse sonrasında pek çok müridi ya da dervi�i olmu�tur. Kendisi de 
bir Mevlevî olan �air, Mevlevî dervi�lerinin dünyada bir gül demeti gibi oldu�unu belirtmi�tir: 

Dehrde dervî�ini bir deste gül    

�tse n’ola kudret-i Monlâ-yı Rûm (s.114) 
  2.2.4    Matbah: 
Arapça bir kelime olan matbah, mutfak demektir. Ancak Mevlevî tekkelerinin en de�erli 

bölümlerinden birisidir. Elbette ki matbahtaki asıl i�lev yemek pi�irmek ve yemek yemek ise de, can tabir 
edilen Mevlevî adaylarının 1001 günlük çile süresi içerisinde, en çok e�itim gördükleri yerin burası olması 
nedeniyle Mevlevîler matbaha, insanın pi�irildi�i yer derler. �air bu duruma gönderme yapmı�tır: 

Çıkardır matbahında çillesin �evk u kerâmetle  

Cihâna velvele-endâzdır bu �ân u �öhretle (s.267) 

Burada gürültü edilmez, yüksek sesle konu�ulmaz, gülünmezdi. Hatta matbaha gösterilen saygının 
bir ifadesi olarak, matbahın kapısının önünden geçilirken dahi selama durulurdu: 

Matbah-ı cûdunda ider sîr-çe�m  

Bendelerin ni‘met-i Monlâ-yı Rûm  (s.114) 
2.2.4   Çile: 
Farsça, kırk anlamına gelen çihilden türemi� bir kelimedir. Tasavvuf terimi olarak ise dervi�lerin bir 

�eyh nezaretinde tenha ve ıssız bir yere çekilip kırk gün kırk gece az uyumak, az yemek, az içmek ve 
mümkün mertebe sürekli ibadetle me�gul olmak yoluyla yaptıkları bir nefis terbiyesi yöntemidir. (Uluda�, 
2005; 96) Eskiden hemen hemen her tekkede, bu i� için bir veya birkaç hücre bulunurdu. Mevlevî 
tekkelerinde bu çilenin ilki matbahta çıkarıldı�ı için �eref Hanım a�a�ıdaki beyitte bu duruma i�aret 
etmi�tir: 

Çıkardır matbahında çillesin �evk u kerâmetle  

Cihâna velvele-endâzdır bu �ân u �öhretle (s.267) 
2.2.4  Fakr: 
Kelime anlamı fakirlik, yoksulluk olan fakr, tasavvufî literatürde sâlikin hiçbir �eye sahip olmadı�ının, 

her �eyin gerçek sahibinin yalnızca Cenâb-ı Allah oldu�unun �uurunda olmasıdır. Bir ba�ka ifadeyle sâlikin 
kendisini daima Cenâb-ı Allah’a muhtaç bilmesi, Allah Teâlâ’nın ise hiçbir �eye ihtiyacı olmadı�ını 
kavramasıdır. (Uluda�, 2005; 131) Fakirlerin en belirgin özelli�i �udur: Onlar yoklukta feryat etmez, 
sızlanmaz, sükûnetlerini korurlar, ellerine bir �ey geçince de, onu ba�kasına verirler, ba�kalarını kendi 
nefislerine tercih ederler. Mevlevîlikte de fakr ve kanaat sahibi olmak oldukça önemlidir. Onların 
omuzlarındaki yegâne süs giydikleri hırkadan ibarettir: 

Zîver-i dû�ı kanâ‘at hırkasıdır mutlakâ   
Fakr-ı hâlinden ibâretdir gürûh-ı Mevlevî (s.116) 
2.2.4  Mûsiki: 
Mevlevîlikte mûsiki önemli bir yere sahiptir. Bunu bilen �air, mûsikide ve �iirde Mevlevî 

dervi�lerinden daha iyisinin olmadı�ını söylemi� ve onları cennet ba�ının bülbülüne benzetmi�tir: 
Mûsikî fenninde �i‘r ‘ilminde yok akrânları     
‘Andelîb-i bâ�-ı cennettir gürûh-ı Mevlevî (s.116) 



�

��������

�

 
  



�

����
���

�

2.2.5 Ney: 

Farsça, kamı� anlamına gelen nây kelimesi daha sonra neye dönü�mü�tür. Ney, tek parça, 
dokuz bo�umlu bir kamı�ın içi bo�altılıp üzerine yedi adet delik açılması suretiyle yapılan bir 
musiki aletidir. Neyin icadıyla ilgili olarak, Hz. Peygamber (sav)’in ilâhî bir sırrı Hz. Ali’ye 
söyledikten sonra Hz. Ali’nin bu sırrın manevî a�ırlı�ına dayanamayıp onu susuz bir kuyuya 
ba�ırdı�ı ve daha sonra bu kuyudan çıkan kamı�lardan her rüzgâr esti�inde bu sırrın etrafa 
yayıldı�ı yolunda bir menkıbe anlatılır. �eref Hanım a�a�ıdaki beyitlerde bu olaya telmihte 
bulunmu�tur: 

Çün nây tolup sînem esrâr-ı �lâhiyle     
Kârım heme feryâd it yâ Hazret-i Mevlânâ  (s.113) 

 

Nâydan her dem olurlar vâkıf-ı esrâr-ı Hak   
Genc-i ‘irfân u fazîletdir gürûh-ı Mevlevî  (s.115) 
 
Cemî‘-i sâlikâna feyz-i mebzûl eylemi� tefrîk 
�derler nâydan sırr-ı �lâhî her nefes tahkik (s.267) 
Ney eskiden beri Türk musikisinin ve özellikle tekke musikisinin vazgeçilmez sazı olmu�tur. 

Hz. Mevlânâ’nın Mesnevî’ye Dinle neyden… diye ba�lamı� olması ve ilk on sekiz beytin neye 
ayrılması Mevlevî tarikatında neye farklı bir yer kazandırmı�tır. Bu yüzden �air neyin hakikat 
kula�ıyla dinlenmesi gerekti�ine inanır: 

Gû�-ı hakîkat ile diñle ider     
Na�me-i ney midhat-i Monlâ-yı Rûm (s.114) 
 Tasavvufî literatürde ney esas vatanı olan ruhlar âleminden ayrılarak bu dünyaya gelen 

insan ruhunu temsil etmektedir. Hatta ney, mür�id-i kâmildir.(Uluda�, 2005: 277)  �eref Hanım, 
ba�ının sevdalı olması, gönlünün gamlı olması, gö�sününse da�lı olması sebebiyle neyle kendisini 
bir tutmaktadır:  

Ba�da sevdâ dilde �am sîneyse pür-dâ�-ı elem 
Ser-te-ser hikmet-nümâ bir nây bir ben bir göñül (s.370) 
 
2.2.6 Kudüm: 
Tekke musikisi enstrümanlarından birisi de kudümdür. Gövdesi bakır veya pirinçten yapılmı� olup, 

yan yana iki tanesi birden kullanılır. Mevlevîler arasında yaygındır. �eref Hanım kudümün sıradan bir 
enstrüman olmadı�ını, e�er dikkatle dinlenirse lisan-ı hâl ile Mevlevî dervi�lerinin vasıflarını dile getirdi�ini 
söyler:  

�stimâ‘ eyle kudûmı dir lisân-ı hâl ile   
Mecma‘-ı ke�f ü kerâmetdir gürûh-ı Mevlevî (s.116) 
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2.2.7 Semâ‘hâne: 
Semâ‘hâne, Mevlevî dergâhlarında semâ‘ âyininin icra edildi�i mekâna verilen isimdir. Ancak Hz. 

Mevlânâ’nın hayattayken çar�ıda, pazarda, yolda kısacası a�ka geldi�i her yerde semâ‘ etti�i bilinmektedir. 
Buradan hareketle �eref Hanım, Mevlevîler için her yerin bir semâ‘hâne oldu�unu, dönenlerin de vuslat 
fikriyle hareket ettiklerini dile getirmi�tir: 

Fikr-i vaslıñla hayâliñdir efendim her gâh  
Hep semâ‘-hâne-i hâtırda dönenler billâh (s.412) 
2.2.8  Semâ‘: 
Arapça, dinleme, i�itme, kulak verme anlamına gelen semâ‘ tasavvufî manada raks etme, devrân 

etme, dinlenen dinî musikinin tesiriyle co�up dönme demektir. Dinleyene, söyleyene, maksada ve güfteye 
göre semâ‘ın birçok çe�idi vardır. Genel anlamıyla semâ‘, Hak’tan gelen ve insanları Hakk’a ça�ıran bir 
mesajdır. Onu iyi niyetle dinleyen, hedefine ula�ır. (Uluda�, 2005; 312) �lk zamanlar, dinlenen gazelin 
etkisiyle, bir kurala ba�lı olmaksızın kalkıp dönülmesi söz konusu iken, sonradan Mevlevîlerdeki gibi �eklî 
bazı kaidelerle düzen altına alınmı�tır. Mevlevî dervi�leri semâ‘ ederken ellerinin birini yukarıya di�erini 
a�a�ıya do�ru açarlar. �eref Hanım bu durumu uçmaya niyetlenen insana benzetiyor: 

Bâl u per açmakdan iderken semâ‘   
Uçmak imi� niyyet-i Monlâ-yı Rûm (s.114) 

 
Sanma bîhûde semâ‘ eyler açup bâl ü perîn  
Uçma�a ferdâ i�âretdir gürûh-ı Mevlevî (s.116) 

Ayrıca bir dervi�in semâ‘ ederken gözlerinin kapalı olması onun âlemi görmemesi anlamına 
gelmedi�ini, Cenâb-ı Hakk’ın yaratı�ındaki sanatı döne döne seyretti�ini ifade eder: 

Semâ‘ eyler iken sanma gözünden ‘âlemi pinhân  
�der sun‘-ı Cenâb-ı Hâlıkı döne döne seyrân (s.268) 
2.2.9 Devr-i Veledî: 
Devir ya da devr-i veledî bir Mevlevî tabiridir. �eyh ba�ta olmak üzere semâ‘a katılan dervi� ve 

dedelerin semâ‘haneyi üç defa dola�malarına devr-i veledî denir. (Uluda�, 2005: 106) Rivayete göre devr-i 
veledî, Hz. Mevlânâ’nın babasının hacda yaptı�ı tavaftan iktibas olunmu�tur. Bu devirle ortaya konan 
manayı �eref Hanım a�a�ıdaki beyitlerde dile getirir:  

Zerreden nâ-çîzdir zâhirde batında velî  
Ma�rık-ı �ems-i velâyetdir gürûh-ı Mevlevî  
Devrde Sultân Veled îmâ ider bu nükteyi    
Bend-i zencîr-i itâ‘atdir gürûh-ı Mevlevî  (s.115) 
2.2.10 Sikke/Külah: 

Sözlükte vurmak, basınç uygulamak anlamına gelen sekk kökünden türetilen sikkeye, 
imalinde kullanılan keçenin pres kalıpta dövülerek yapılmasından dolayı bu isim verilmi�tir. �ki 
parçadan olu�an sikke, Mevlevî gelene�inde Kur’an-ı Kerim’de geçen her �eyden yaratılan çiftleri 
(Zariyât, 51/49) ve nûrun alâ nûru (Nûr, 24/35) temsil etmektedir. (Bozkurt, 2009; 37/185) 
Tennûrelerini kefen, hırkalarını mezar olarak gören Mevlevîler için külâh da mezar ta�ı olarak 
kabul edilmektedir. Yani mâsivâdan kurtulu�un, bu anlamda dünyayı terkin bir sembolü olarak 
görülmektedir. (Çıpan, 2002; 176) �eref Hanım a�a�ıdaki beytinde bu sikkeyi giyenlerin saf bir 
altın kadar kıymetli olaca�ını belirtmi�tir: 

Sikkesin ur bâ�e zer-i hâlis ol   
Altun ider dikkat-i Monlâ-yı Rûm (s.114) 
Ayrıca di�er Mevlevî kıyafetleri olan tennûre ve destegül ile birlikte sikkenin Mevlevî dervi�lerini 

di�er sâlikândan ayıran en güzel ni�ane oldu�unu söyler: 

Sikke vü deste-gül ü tennûreye bak �ayriden   
Fark içün a‘lâ kıyâfetdir gürûh-ı Mevlevî (s.116) 
A�a�ıdaki beyitte ise Cenâb-ı Hakk’ın Mevlevî sikkesine ayrı bir feyiz bah�etti�ini, bundan dolayı onu 

giyenlerin �skender-me�rep olaca�ını vurgular: 
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Giyen elbette olur rind-i Sikender-me�reb  
Virdi bir feyz-i Hüdâ sikke-i Mevlânâya (s.418) 
Zira sikke giyen ki�inin yani Hz. Mevlânâ’nın dervi�inin fakir de olsa padi�aha minnet etmeyecektir: 
�der mi bir fakîri pâdi�âha minnet ‘âlemde 
�düp ser-dâde bulmu� sikkesiyle devlet ‘âlemde (s.268) 
Mevlevî tarikatında sikke giyme üç mertebede gerçekle�ir. Bunlardan ilk mertebe, sikke-i teberrük ve 

emanettir. Bu sikke tarikata girmek isteyenlere giydirilir. �kinci mertebe sikke-i iradettir. Bu da hizmetini 
tamamlamı� olan dervi�lere giydirilir ve dervi� onu giydikten sonra bir daha ölünceye kadar ba�ından 
çıkaramaz. Üçüncü mertebe ise sülûkünü tamamlamı� ve hilafet dercesine yükselmi� olanların giydi�i sikke-
i hizmettir. Bütün bunlar sikkenin Mevlevî tarikatının vazgeçilmezi oldu�unu göstermektedir. (Bozkurt, 
2009; 37/185) �eref Hanım da bu önemi dile getirmi�tir: 

Zîver-i ‘ar�-ı tarîkatdir külâh-ı Mevlevî   
Me�‘al-i râh-ı meveddetdir külâh-ı Mevlevî 
Câmi‘-i esrâr-ı hikmetdir külâh-ı Mevlevî 
Melce-i ehl-i mahabbetdir külâh-ı Mevlevî 
Sakf-ı bünyân-ı hakîkatdır külâh-ı Mevlevî (s.254) 
 
Mâ-melek cümle hebâ sikke-i Mevlânâya    
Cân u ser dahi fedâ sikke-i Mevlânâya  (s.418) 
2.2.11 Tennûre: 
Arapça, tandır, fırın, ocak anlamlarına gelen tennûr kelimesinden gelen tennûre burada giyilen 

önlü�ün adıdır. Tasavvufî ıstılahta ise Mevlevî dervi�lerinin giydikleri, kolsuz, yakasız, yırtmaçlı, beli 
kırmalı uzun ve geni� elbisenin adıdır.  Hizmet ve semâ‘ tennûresi olmak üzere iki tür tennûre vardır.  
Hizmet tennûresini mutfakta görevli olan dervi�ler giyerken semâ‘ tennûresi âyin-i �erif esnasında giyilir. 
(Uluda�, 2005: 352) �eref Hanım hırka ve tennûrenin Hz. Mevlânâ’ya ait hikmet dolu kıyafetler oldu�unu, 
bu kıyafetlere sıkıca sarılmak gerekti�ini söyler: 

Pekce sarıl hırka vü tennûredir   
Hıl‘at-ı pür-hikmet-i Monlâ-yı Rûm (s.114) 

 

Sikke vü deste-gül ü tennûreye bak �ayriden   
Fark içün a‘lâ kıyâfetdir gürûh-ı Mevlevî (s.116) 
Ba�ka bir beyitte ise âlemde insana süs olarak destegül ve tennûreden olu�an Mevlevî 

kıyafetinin yetece�ini belirtir:    
Aña deste-gül ü tennûre besdir zînet ‘âlemde    
Dürû�um var mı zâhid sen de eyle dikkat ‘âlemde (s.268) 

2.2.12 Hırka: 
Arapça bir kelime olan hırka, yamalı elbise anlamına gelmektedir. Tasavvuf literatüründe ise 

dervi�lerin toplu zikir yaptıkları esnada giydikleri yele�e verilen isimdir. Bir mürit adayı belli bir deneme ve 
hazırlık döneminden sonra tarikata ehil ve �eyhe layık görülürse ona tekkede yapılan bir törenle hırka 
giydirilir. Hırka giyen talip artık bundan böyle �eyhin müridi, tarikat mensubu ve di�er müritlerin 
karde�idir. Tarikatın kural ve ilkelerine uymak, kendisine verilen görevleri seve seve yerine getirmek 
zorundadır. Hırka giymek mürit adayını �eyhin kabul etti�inin, dolayısıyla Hakk’ın da kendisini kabul 
etti�inin simgesidir. (Uluda�, 2005; 166-267) 

�eref Hanım’a göre hırkanın de�eri, Hz. Mevlânâ’nın hikmet dolu kıyafeti olmasından kaynaklanır: 
Pekce sarıl hırka vü tennûredir   
Hil‘at-ı pür-hikmet-i Monlâ-yı Rûm (s.114) 
2.2.13 Destegül: 
Mevlevî dervi�lerin tennûrenin üzerine giydikleri yakasız, gö�sü açık, kolları dar ve bileklere kadar 

olan beli kısa gömle�e verilen isimdir. (Uluda�, 2005; 104) Tennûre ile birlikte zikredilen destegül, 
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Mevlevîler için sembolik de�eri olan bir kıyafettir. Bu kıyafet Mevlevîler için hem bir süs hem de onları di�er 
sâlikândan ayıran bir alâmettir:   

Sikke vü deste-gül ü tennûreye bak �ayriden   
Fark içün a‘lâ kıyâfetdir gürûh-ı Mevlevî  (s.116) 
 
Aña deste-gül ü tennûre besdir zînet ‘âlemde    
Dürû�um var mı zâhid sen de eyle dikkat ‘âlemde (s.268) 
2.3 �eref Hanım Divanı’nda Mesnevî-i �erîf ile �lgili Unsurlar 
2.3.3    Mesnevî: 
Mesnevî-i �erîf Hz. Mevlânâ’nın en önemli ve en me�hur eseridir. O’nun tasavvuf anlayı�ını içermesi 

yanında �slam kültürünün de en önemli eserlerinden birini olu�turmaktadır.  Altı cilt ve yakla�ık 26 bin 
beyitten olu�an bu eser yazıldı�ı dönemden günümüze çok sayıda insan üzerinde etki uyandırmı�tır. Bu 
anlamda Abdurrahmân-ı Câmî’nin Hz. Mevlânâ için söyledi�i Peygamber de�il fakat kitabı vardır. sözü 
Mesnevî’nin insanı ve toplumu dönü�türücü etkisine i�aret etmektedir. (Ceyhan, 2004; 29/326) �eref Hanım 
Hz. Mevlânâ’nın irfan ve kemâline en güzel delilin Mesnevî oldu�unu söyler: 

Var mıdır ‘irfân u kemâline söz    
Mesnevîdir hüccet-i Monlâ-yı Rûm (s.114) 

�eref Hanım ba�ka �iirlerde de aynı �ekilde Hz. Mevlânâ için övgü dolu nitelendirmelerde bulunmu� 
ve Mesnevî’yi bu söylediklerini ispat etmede delil olarak sunmu�tur.  Bilindi�i gibi Mesnevî, Mevlânâ 
tarafından söylenip, halifesi Hüsâmeddin Çelebi tarafından yazılan, Farsça olan, gayet hacimli bir eserdir. 
Hatta içinde her türlü konunun yer aldı�ı; Kur’an’ın tefsiri ve Allah â�ıklarının kitabı olarak nitelendirildi�i 
bilinmektedir. (�im�ekler, 2002; 49) Mesnevî’de tefsir, hadis, fıkıh, kelam, tasavvuf, tarih, tıp gibi ilimlere ait 
konular, zamanın örf ve âdetlerine dair bilgi ve birçok hikâye yer almaktadır. (Yeniterzi, 2011: 36) Buradan 
hareketle �air, kendisinin Hz. Mevlânâ’nın yüceli�ine ezelden beri �ahit oldu�unu, zaten Mesnevî gibi 
büyük bir eserin de bunun için yeterli oldu�unu ifade eder: 

Delîl ister mi varken Mesnevî gibi bir âsârı    
Egerci tâ dem-i kâlû belâ ben itdim ikrârı (s.267) 

Hz. Mevlânâ, Mesnevî’yi sadece �iir söylemek amacıyla telif etmemi�tir; zira ona göre �iir 
dü�üncelerini anlatmak için bir aletten öteye geçmez. O �iiri manayı tasvir eden bir sûret olarak görür; ancak 
sûretsiz mananın zuhur edemeyece�ini de vurgular. Hz. Mevlânâ’ya göre Mesnevî’nin asıl amacı manayı 
muhatabına ula�tırmaktır. (Ceyhan, 2004: 29/327) �eref Hanım, dile getirilen bu amaca vasıl olmu� olmalı ki 
kendisinin de bu eser sayesinde ilâhî a�ka â�inâ oldu�unu söyler: 

Oldı Mevlânânıñ âsâr-ı kemâliyle �eref 
Râz-ı ‘a�ka â�inâ bir nây bir ben bir göñül (s.371) 
SONUÇ  
Yapılan bu çalı�mayla öncelikle klasik Türk edebiyatının yeti�tirdi�i hanım �airlerin ne kadar ihmal 

edildi�i fark edilmi�tir. Çünkü �eref Hanım’ın hayatını ara�tırırken kaynaklarda yer alan bilgilerin ne kadar 
sınırlı oldu�u, mevcut bilgilerin de birbirinin benzeri oldu�u görülmü�tür. 

�eref Hanım’ın �iirleriyle ilgili yapılan çalı�mada ise onun Hz. Mevlâna ile ilgili birçok �iir kaleme 
aldı�ı ayrıca Divan’ın bütününde Mevlevî kültürünün etkisi tespit edilmi�tir. �eref Hanım, farklı nazım 
�ekillerinden olu�an 12 �iirinde do�rudan bu konuları i�lemi�; bunun dı�ında onlarca beyitte de yine bu 
konulara de�inmi�tir. Bu �iirleri incelendi�inde, onun Hz. Mevlânâ ve Mevlevîlere çok büyük sevgi ve 
muhabbet besledi�i; Mevlevî olmasının da bunda etkili oldu�u görülmektedir.  

�eref Hanım �iirlerinde sadece Hz. Mevlânâ ve Mesnevî-i �erîf’ten de�il, Mevlevili�e ait pek çok 
unsurdan ve Mevlevîlerin kendisinden de bahsetmi�; onları övmü�tür. O, Mevlevîlerin faziletlerini, 
özelliklerini ve kabiliyetlerini sıralamı�; bunu yaparken de onları övgü dolu sözlerle nitelendirmi�tir. 
Bilhassa Mevlevîlerin, mûsiki ve �iirdeki üstünlüklerini, ney ve kudümün onlar için ne ifade etti�ini, 
kıyafetlerinin özelliklerini, semâ‘ etmedeki amaçlarını vurgulamı�; Mevlevîlik tarikatının sistemi içerisinde 
önemli bir basamak olan çileye soyunmanın önemi üzerinde durmu�tur. Bütün bunların neticesinde bu 
güzide topluluk içerisinde yer almanın kendisi için büyük bir mutluluk vesilesi oldu�unu ifade etmi�tir. 
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