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B R E/ T M ARACI OLARAK
MEVLEVÎ Ç LES

Mehmet DEM RC

ÖZET

Manevi olgunla man n yolu insan n nefsine, yani a r isteklerine sava açmas d r. Bu sava n uygulamas na Mevlevilikte “çile” denir ve 1001 gün sürer, hizmetle yap l r. Hizmet, olgun birinin yan nda, onun e itimi alt ndan bulunarak devam
eder. Gözlem yoluyla ö renme, bir model ahs taklit etme ve örnek alma iyi bir olgunla ma yöntemidir. Çile müddetince model ah slardan âdap, erkân ve davran kurallar ö renilir
Çileye girmek mutfakta ba lar. Mutfak (matbah) sadece yemeklerin haz rlan p pi irildi i yer de ildir. Ayn zamanda Mevlevi dervi lerinin çileye soyunup, haz rlanma, yeti me, pi me ve olgunla ma sürecini geçirdikleri yerdir.
Çileye ba layan aday, ba ta kendisinden önce çileye girmi olanlar n hizmetini seyreder. Daha sonra ayakç , pazarc , bula kç , somatç , meydanc gibi hizmetlerde bulunur. Bu arada semâ ç kar r. Ayr ca kabiliyetine göre iir, edebiyat,
musikî, hat gibi güzel sanat alanlar nda ilerler. Bu yolculu u tamamlayanlara
ancak hayranl k duyulur.
[eyh Galib, ?smail Dede Efendi, Tahiru’l-Mevlevi gibi bir çok ileri gelen
isimler Yenikap Mevlevihanesi’nde çile ç karm lar; en basit hizmetlerden ba lay p
sonunda kemale ermi lerdir.
Anahtar Kelimeler: Mevlevilik, çile, hizmet, olgunla ma, mutfak (matbah), Mevlevihane, [eyh Galib, Dede Efendi, Tahiru’l-Mevlevi.
THE CHILA IN THE MAWLAWIYYA ORDER AS AN EDUCATIONAL METHOD
The way of the spiritual perfection can be described as one’s struggle
against himself, that is to say, his excessive desires. This struggle is called “çile”,
suffering or staying away from people and abandonment of wordly desire at least
forty days. But in Mawlawiyya, the process of suffering continues for 1001 days
and is performed slightly different from other sufi orders. That is performed by various homily services such as working at the kitchen, washing dishes and clothes,
etc. The disciple does everything in the process under the guidance of mür id-i
kamil (the enlightened person). It is generally accepted that observation and imitation of a model person is the best way of learning. This way is followed in the period of suffering to teach the disciple the rules, basic principles and the forms of
behavior.
Introduction to the process begins with working in the kitchen. Kitchen is
not a place that meals are cooked, but also a place that Mawlawi dervishes are
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passing the period of suffering, preparation, training, and reaching to maturity and
perfection.
The disciple, at the outset, follows and imitates the manner of elder dervishes. He services there as a servant, washerman, waiter, supervisor of the whirling dervishes during a ritual ceremony. Meanwhile he whirls and trains in the lands
of fine arts like poetry, literature, music and caligraphy. It is admired to men who
completed this journey.
A lot of famous figure like Sheikh Galib, Ismail Dede Efendi and Tahiru’lMevlevi had entered the suffering in Yenikapi Mawlawihane. They had started from
the basic services, at finally reached to perfection.
Key words: Mawlawiyya, suffering, service, perfection, kitchen (matbah), mawlawihane, Sheikh Galib, Dede Efendi, Tahiru’l-Mevlevi.

GR'
VarlKk ve oluQ sürecinin nihâî amacK, “insan” denen canlKnKn ortaya çKkmasKdKr. nsan hilkatin illet-i g iyyesidir, gaye sebebidir; o meydana gelsin diye var
oluQ cereyan etmektedir.
nsanla kasdedilen, “insan türü”nün genel adKdKr. Her insan aynK seviyede
deTildir. deal insan “insân-K kâmil” denen olgun/yetkin insandKr. Kur’an’da “Ben
insanlar ve cinleri ancak bana ibâdet etsinler, yani beni bilsinler ve tan s nlar diye yaratt m.” (Zâriyat, 51/56 ) denir. Allah’Kn murâdK herkesin kemâle ermesi, olgunlaQmasK, O’nun ahlâkKyla ahlâklanmasKdKr. nsanlarKn selâmete, sulha, esenliTe
( slâm’a) kavuQmasKdKr.
Bu imkân ve potansiyel herkes için vardKr. Allah insana kendi rûhundan üflemiQtir (Sâd, 36/72). Onu mükerrem, Qerefli kKlmKQtKr ( srâ, 17/70). Ona hikmet
ve ilim vermiQtir (Nisa, 4/113). nsanK ahsen-i takvîm üzere (en güzel biçimde)
yaratmKQtKr; ama o esfel-i sâfilîne (aQaTKlarKn aQaTKsKna) de yuvarlanabilir (Tîn,
95/4-5). nsanda olumsuz bir yön de bulunmaktadKr. çimizde çeQitli kötülük
eTilimleri barKndKrKrKz. Aceleciyizdir, zayKfKzdKr.
nsan ikili bir yapKya sahiptir. O, beden ve ruhtan, madde ve mânâdan
oluQmaktadKr. Bu zKtlKktan bir çatKQmanKn doTmasK tabîîdir. Önemli olan ve olgun
insandan beklenen, bu çatKQmadan bir âhenk ve güzellik meydâna getirebilmesidir. Bu mümkündür. Dinin bütün amacK, bu âhengi ve dengeyi yakalamada insana yol göstermektir.
nsanKn mutluluTu maddesi ile mânâsK, nefsi ile rûhu ve kalbi arasKnda
denge kurabilmesine baTlKdKr. Bu denge maddî ve nefsanî güçleri kontrol altKna
almakla kurulur.
Nedir nefis? KKsaca nefs, insanKn yaratKlKQKnda var olan içgüdülerin, aQKrK ihtiraslarKn, zaaflarKn, bencilliTin, kendini beTenmiQliTin, kKskançlKk ve çekememezliTin odaklandKTK merkez demektir. Bir baQka ifâdeyle kiQiliTimizin olumsuz yönüdür. Qte “büyük cihad” veya mücâhede, insanKn nefsânî arzularKna ve aQKrK
isteklerine karQK direnip savaQ açmasKdKr.
Böyle bir savaQ gereklidir; çünkü insanKn olgunluTu, maddî ve beQerî içgüdülerin üzerine çKkKp, rûhî-mânevî alana yükselmesiyle mümkündür. Bu
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mücâdele “büyük sava ” adKnK almaya lâyKktKr. Gerçekten insanKn kendi nefsiyle
savaQK, dKQarKdaki düQmanla savaQmasKndan daha zordur; çünkü “nefs” içimizdedir, bizim bir parçamKzdKr. Bu savaQtaki baQarK nefsin ölmesiyle saTlanKr. Burada
söz konusu olan fizikî ve maddî ölüm olmayKp, nefsin kontrol altKna alKnmasK
kastedilir.
Dinler adK geçen dengeyi saTlamaya yönelik ilkeleri ihtiva eder. slâm dini
içinde tasavvuf bu konuya bilhassa aTKrlKk verir. Nefisle savaQmak ve sonunda
güzel ahlâkK, olgun insan tipini ortaya çKkarmak için birtakKm yöntemler geliQtirilmiQtir. Mücâhede bunlarKn genel adKdKr. Riyâzet de öyle.
ETitmek, itaat ettirmek demek olan riyâzet, tasavvufta nefsin aQKrK istekleriyle mücâdele etmek demektir. Az yemek, az uyumak, az konuQmak riyazet
yöntemlerindendir. Riyâzetin amacK iyi ahlâk sahibi olmaktKr.
“Erbaîn” veya “çile” çKkarmak, riyâzet metodlarKndan biri olup, kKrk gün boyunca tenhâ bir yerde, az yiyecekle yetinip, zamânKnK ibâdet, zikir ve tefekkürle
geçirmek demektir. Amaç, manevî ve rûhanî geliQme saTlamak ve iç dünyasKnK
zenginleQtirmektir.1
ÇeQitli tasavvuf kurumlarKnda bu uygulamalarKn Qekli ve süresinde az çok
farklKlKk varsa da öz aynKdKr: maddî ve bedenî güçleri aQaTK çekerek, ruhî-manevî
yönü kuvvetlendirmeye çalKQmaktKr.2
Ç LE NED R?
Çile, Farsça “çihl” kelimesinden gelir, anlamK “kKrk” demektir. Özellikle Qiirde iki “l” ile “çille” Qeklindeki kullanKm yaygKndKr. Arapça “kKrk” anlamKna gelen
“erbaîn” kelimesinin karQKlKTKdKr.
Çile kelimesinin kök manâsK olan “kKrk” rakamKnKn eskiden beri özel bir anlamK ve kudsiyeti vardKr3. Hz. Musa vahiy almak üzere Tur daTKnda kKrk gece
ibâdet etmiQtir (A’raf, 7/142). “KKrk günü Allah için ihlâs ve samîmiyetle geçiren
kimsenin dili hikmet pKnarlarKyla beslenir” anlamKnda bir hadis nakledilir4.
Çile devresindeki uygulamanKn on günlük bir örneTi olarak Hz. Peygamber’in Mescid-i Nebi’deki îtikâf uygulamalarK hatKrlanKr. Hz. AyQe Qöyle der: “Nebi
(as) vefat edinceye kadar ramazanKn son on günlerinde îtikâfa çekilirdi, ondan
sonra da zevceleri îtikâfa devam etti.”5
ÇeQitli tasavvuf zümrelerinde çile uygulamasK, biri süresiz ve düzensiz diTeri muayyen süreli ve düzenli olmak üzere iki Qekilde tatbik edildi. Süreli ve

1

Bk. Demirci, Sorularla Tasavvuf ve Tarikatler, 45. Günümüzde bir halvet uygulamasKnKn hikâyesi için
bk. Özelsel Halvette 40 Gün.
2
Daha fazla bilgi için bk. UludaT-EraydKn, “Erbaîn”, D,A., XI/270-271; UludaT, “Halvet”, D,A.,
XV/387.
3
Bk. Pala, “KKrk”, D,A., XXV/466; Schimmel, Say lar n Gizemi, ss. 265-273.
4
Bk. Aclûnî, Ke fü’l-Hafâ, II/200.
5
Buhârî, Îtikâf, 1 (II/255).
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düzenli olan genellikle 40 gündür. Bu müddet içinde bedeni, dili ve zihni kontrol
edici idmanlar yapKlKr. Nefis haz aldKTK Qeylerden mahrum bKrakKlKr. HayatKn
devâmK için gerekli olan yeme, içme ve uyuma en aza indirilir.
MEVLEVÎL KTE Ç LE
Mevlevîlikte erbaîn ve halvet yerine “çile” kelimesi kullanKlKr. Süresi üç yKla
yakKndKr. Bir baQka ifadeyle 1001 gün süren bir hizmet uygulamasK Qeklindedir.
Mevlevîlik tasavvuf kurumlarK içinde teQkilâtlanma, âdap, erkân ve kurallar
bakKmKndan önde gelen bir özellik taQKr6. Mevlevî dergâhlarK bu fonksiyonlara
uygun ayrKntKlK bir yapKlanmaya sâhiptir. GeniQ bir bahçe içinde binâ edilen büyük
Mevlevî dergâhlarK, yani âsitâneler, semâhâne, türbe, mescid, matbah-K Qerif (mutfak), meydân-K Qerif , dede hücreleri, selâmlKk ve harem dairesinden oluQur. Buna
paralel olarak kalabalKk bir insan kadrosunun bulunacaTK tabiidir.
Çile çKkarKlan büyük Mevlevîhânelere “âsitâne” denir. Bu dergâhlar derecelerine göre Qöyle sKralanKr: Konya, Afyon, Manisa, Kütahya, Halep
mevlevîhâneleri;
stanbul’da:
Galata, YenikapK,
KasKmpaQa,
BeQiktaQ
mevlevîhaneleri; Bursa, Kahire, Kastamonu, EskiQehir, Gelibolu, Rumeli Yeni
!ehri (Larissa) Mevlevîhâneleri7.
Mevlevîlik’te çile bir olgunlaQma eTitimidir. “RKza” kelimesinin ebced hesabKyla karQKlKTK 1001 sayKsKna tek bül eder. Bu iliQki sebebiyle çileyi tamamlamakla
“rKzâ” arasKnda bir baT kurulmak istenir. RKzâ usûl-i aQere geleneTinde tasavvufî
makamlar içinde en son nokta olarak kabul edilir.8 Bu çile süresinde adayKn böyle
bir olgunluk seviyesine çKkmasK beklenir.
Üç seneye yakKn bir müddet devam eden çile, bir ruh bilgisine dayanKrdK.
!arka mahsus garip bir tevâzûya sahipti. Buradaki tevâzû aQaTKlKk kompleksi doTurmaktan uzaktKr. Tamamen nefis terbiyesine yöneliktir. BaQarKsKzlKk durumunda adayKn haysiyeti rencîde edilmez, sâdece derviQin kapK önündeki pabuçlarKnKn
yönü dKQarKya doTru çevrilirdi. ncitici laflar söylenmeden bu zarif hareketle maksat anlatKlKrdK.9
E/ T M ARACI OLARAK Ç LE
Mevlevîlik’te çilenin hizmetle devam ettiTini söylemiQtik. Hizmet, en gerçekçi eTitim vâsKtalarKnKn baQKnda gelir. “Hizmet” kelimesi günümüz anlayKQKnda
nisbeten düQük seviyeli bir çaTrKQKma sâhipse de aslKnda öyle deTildir ve tam da
etkili eTitimi saTlayacak bir yoldur. Hizmet kendini aQmanKn, nefsi alt etmenin,
kibri kKrmanKn, Qefkatin, sevginin baQlKca yollarKndan biridir. Tasavvufta “himmet
hizmetledir” ve “halka hizmet Hakk’a hizmettir” gibi düsturlar geçerlidir. “Seyyidü’l6

Bk. Küçük, “Mevlevîlerde Manevî ETitim”, Ke kül Dergisi, sayK, 5, s. 93.
Öngören “Mevleviyye”, D,A., XXIX/471.
8
Bk. Necmüddin Kübra, “Usulü AQere”, Tasavvufi Hayat içinde.
9
Bk. Çelebi, Mevlânâ ve Mevlevîlik, s. 150.
7
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kavmi hâdimühüm” (bir topluluTun efendisi ona hizmet edendir.) ifadesi bir peygamber buyruTu kabul edilir. Tasavvufi biyografilerde bir QahKstan söz edilirken
zaman zaman Qu ibâreler yer alKr: “ Falana Qu kadar yKl hizmet etti.” Bu ifâdeyle
kastedilen sâdece onun ayak iQlerini gördü, ona hizmetçilik etti demek deTildir.
Onun yanKnda, onun eTitimi altKnda bulundu, ondan eTitim öTretim gördü anlamK taQKr. Bu tür eTitim daha etkili olur. ÖTrenici durumdaki kimse rehber kiQinin
hâlini, tavrKnK, davranKQ biçimini daha yakKndan görür. Onun hâliyle hallenmeye,
onun boyasKna boyanmaya çalKQKr. Hz. Ali, Enes b. Mâlik gibi peygamberimize
yakKn sahâbîler bu yolla eTitilmiQ ve daha iyi yetiQmiQlerdir.
Gözlem yoluyla öTrenme, bir model QahsK taklit etme ve örnek alma, modern eTitim psikolojisinin de kabul ettiTi eTitim, öTretim ve geliQim metodlarK
arasKnda yer alKr. FarklK ve yüksek statülü kiQilerin davranKQlarK daha çok dikkat
çekici ve taklîde elveriQlidir. Meselâ “öTretmen” en çok model alKnan kiQilerden
biridir10.
Çile müddetince model QahKslardan âdap-erkân ve davranKQ kurallarK öTrenilir. Mevlevî dergâhlarKnda her Qeyin bir edebi ve k idesi vardKr. Bu âdab, erkân ve
kurallarKn dKQKna çKkKlmaz ve onlar bozulamaz. Görünmeyen bir otorite dergâhKn
bütün havasKna sinmiQtir.
“Sofrada kaQKTKn nasKl tutulacaTKndan, suyun nasKl içileceTine, tennûrenin
nasKl giyileceTinden, selâmlaQma, emir alma, pabuç giyip çKkarma, oturma ve
kalkmaya kadar her Qey, kKsaca günlük hayatKn bütün davranKQlarK bu kurallarKn
KQKTK altKnda düzenlenir. Dergâhta terbiye gören derviQ, eTitiminin sonunda, Mevlevî üslûbunun topluma sunmaya çalKQtKTK insan tipininin özelliklerini ve mesajlarKnK taQKr.”11
krar Vermek
Mevlevîlikte çilesini çKkarmamKQ tarîkat mensuplarKna “can” adK verilir.
DerviQ ve “dede” ismiyle anKlmak için ikrar verip çile çKkarmak QarttKr. krar vermek canKn kendisini tamâmiyle tarîkata adadKTKnK ifâde eden bir çeQit ahitte bulunmasKdKr.
krar vermek, bir tasavvuf yoluna girmeyi kabul etmek demektir. krar ciddi bir karârK gerektirir, basit bir hevesle olacak iQ deTildir. Bu karârK pekiQtirmek
için adaya, KazancK Dede Qu tür hatKrlatmalarda bulunur: “Dikkat et, derviQlik
zordur, çile kKrmak yani iQi yarKda bKrakmak iyi deTildir. DerviQlik ateQten gömlek
gibidir, demir leblebidir. SKrasKnda aç kalmak, haksKz yere aTKr söz iQitmek vardKr.
Bu iQ için ölmeden evvel ölmeyi göze almak gerekir. Bütün bunlarK göze alabilirsen baQlayabilirsin.” Aday bunlarK kabul ettiTini söylerse, âilesinin de izniyle, Qeyhin oluru alKndKktan sonra, ikrârK alKnmKQ olurdu.

10
11

Bk. Erdem-Akmen, E;itim Psikolojisi, s. 137; Morgan, Psikolojiye Giri , s. 101.
Küçük, agm., s. 96.
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Câna, yâni çileye baQlayan adaya ilk olarak mutfak kapKsKnKn sol tarafKnda
kapK dibinde bulunan “saka postu”na oturmasK söylenir. krar veren bu kiQi üç gün
dizleri üzerinde murâkabe durumunda, kendisinden önce çileye girmiQ olan canlarKn hizmetini seyreder. Bu bir bakKma o mekânda olup bitenleri dikkatle gözlemleme devresidir. Bu müddet içinde zarûri ihtiyaç dKQKnda yerinden kalkmaz ve
kimseyle konuQmaz. Üç gün tamamlandKktan sonra “kazancK dede”nin huzûruna
getirilir, kendisine tekrar sorulur, çileye devamda Ksrar ederse on sekiz gün süren
“ayakçKlKk” hizmetinde bulunur.
Daha sonra aQçK dedenin emriyle kendisine bir arakKye, mutfak tennûresi ve
elifî nemed verilir. DerviQ elbisesi giymeye “soyunma” denir. Soyunan sâlik kazancK dedeye teslim edilir. KazancK dede kendisine yapacaTK hizmetleri gösterir.
AyakçK adK verilen derviQ semâ çKkardKktan sonra kendisine muvakkat bir sikke
verilip muk beleye katKlmasKna izin verilir. AyakçKnKn yerine bir yeni aday gelince
o “pazarcK” olur. PazarcKnKn görevi, pazardan tekkeye ihtiyaç duyulan yiyecekleri
getirmektir. DerviQ daha sonra bulaQKkçK, somatçK, meydancK gibi hizmetlerde
bulunur.
Çilenin çeQitli kademeleri tamamlandKkça bir takKm merasimler ve bu sKrada söylenen gülbankler vardKr. Bunlardan biri Qöyledir: “Vakt-i erifler hayrola,
hay rlar fethola, erler def’ola, dervi karde imizin niyaz kabul ola. Âsitâne-i
Mevlevîyyede rahat müzdâd ola, demler safâlar ziyâde ola, dem-i Hz. Mevlânâ hû
diyelim hûû!”12
Mutfak (Matbah-K !erif)
Mevlevî tekkelerinin rûhu matbah-K Qerif (mutfak) idi13. Mutfakta baQta
AQçK Dede olmak üzere, kazancK dede, içeri meydancKsK ve bulaQKkçK dedeler bulunurdu. Bunlar aynK zamanda dergâhKn eTiticileriydi. Mevlevî âsitâneleri kendi
mensuplarK ve gelen gideniyle kalabalKk bir insan topluluTuna hizmet verirdi.
Burada aQçK baQK masrafK idare eder, tekkeyi çekip çevirir, canlarK terbiye ederdi.
KazancK dede aQçK dedenin yardKmcKsK sayKlKrdK. Halîfe dede mutfaTa yeni gelenleri
yetiQtirirdi. MeydancK Qeyhin emri altKnda olup, emirleri tebliT ederdi.
Çileye girmek mutfakta baQlar. Mutfak sadece yemeklerin hazKrlanKp piQirildiTi yer deTildir. AynK zamanda Mevlevî canlarKnKn çileye soyunup, hazKrlanma,
yetiQme, piQme ve olgunlaQma sürecini geçirdikleri mekândKr. Mutfak, dünyevî
meQguliyetlerin sembolik yeri demekti. Genel olarak dünya hayatKnKn da bir çileden ibaret olduTu düQünülürse, olgunlaQma mahalli olarak mutfaTin seçilmesi
münâsip görülür.

12

Bk. PakalKn, Osmanl Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlü;ü, C. I, s. 372; baQka gülbankler için bk.
GölpKnarlK, Mevlânâ’dan Sonra Mevlevilik, s. 392 vd.; Uzun, “Türk Tasavvuf EdebiyatKnda Bir Dua ve
Niyaz TarzK: Gülbank”, (Tasavvuf Kitab içinde), s. 241 vd.
13
Matbah için bk. TanrKkorur, “Bir ETitim Mimarisi: Mevlevi Matbah-K !erîfi”, I. Milletleraras
Mevlânâ Kongresi (Tebli;ler), Selçuk Üniversitesi; Karpuz, “Mevlânâ Külliyesi”, D,A., XXIX/448 vd.

Bir E itim Arac Olarak Mevlevî Çilesi

111

“Matbah-K Qerifte 1001 gün süreyle piQen yemek deTil derviQin kendisiydi.
(..) Tarîkate çiT olarak girmiQ olan kimse egoizmini (nefsini) kKrarak mânen piQip
olgunlaQacak adetâ, bir nevi simyâ deTiQimi geçirerek, sabKr, metânet ve rKzâ sâhibi
bir derviQe dönüQecektir; ancak Mevlevî çilesi sürekli inzivâ, halvet, uzlet, oruç ve
tecerrüd gibi insan gücünün üstündeki meQakkat ve mahrûmiyetlerle dolu bir çile
deTildir. Mevlevîlikte çile için karanlKk bir odaya kapanmak yoktur.”14
Çile için mutfakta eTitim ve hizmete baQlayan canlar, her ne sebeple olursa
olsun çile esnasKnda, bir defa bile olsa mutfaTKn dKQKnda geceleyemezler; aksi halde çileyi kKrmKQ sayKlKp yeniden baQlatKlKrlardK.15
BâzK Mevlevî dergâhlarKnKn giriQ kapKsKnda veya mutfak kapKsKnKn üzerinde
Qu beyit yazKlKdKr:
Kâ’betü’l-uQQâk bâQed în mak m
Her ki nâkKs âmed încâ Qod tamâm16
Bu safhalardan geçen büyük Divan Qairimiz !eyh Galib’in Divan’Knda Mevlevî mutfaTK (Matbah-K !erif) ile ilgili, oranKn manevi deTerini anlatan güzel bir
Qiir vardKr17.
14

TanrKkorur, agm., s. 272-73.
Bk. TanrKkorur, “Mevleviyye”, D,A., XXIX/474.
16
AnlamK: “Bu makam âQKklarKb Kâbe’sidir, buraya eksik gelen tamamlanKr.”
17
Der-Vasf-K !erîf-i Matbah-K Latîf-i Tarîkât-K Mevleviyye
Kaddesene'llahu Esrârehum
15

Mu'allâ dûdmân-K evliyâdKr matbah-K Monlâ
Dil ü câna ocaT-K kimyâdKr matbah-K Monlâ
ÇerâT-K pür-ziyâsK sKrr-K ÂteQbaz’dan yanmKQ
Bütün pervânegân-K aQka câdKr matbah-K Monlâ
Ana ruh-sûdedir âteQ-perestân-K mahabbet hep
Semender-hâne-i mihr ü vefâdKr matbah-K Monlâ
ÇekilmiQdir simât-K ni'met-i elvânK âfâka
Halîl-i aQka gülzâr-K safâdKr matbah-K Monlâ
Semâ'-K dest-efQânK sanKrsKn nev-niyâzânKn
Metâr-K tâirân-K kibriyâdKr matbah-K Monlâ
Yeter fakr ehline yüzler karasK mâye-i rahmet
Mak m-K hidmet-i Âl-i AbâdKr matbah-K Monlâ
AlKr ehl-i velâyet kKsmetin bir bir o dergehden
Kerâmet kânKdKr kenz-i Hudâ’dKr matbah-K Monlâ
Nihâyet ibtidâya ric'at olmuQ Seyyidü'l-Kavme
BakKlsa zîr-i hatt-K istivâdKr matbah-K Monlâ
Havâlanma sakKn âvâre gezme âQiyân-gîr ol
Kebûter-hâne-i sKdk u safâdKr matbah-K Monlâ
Giren müQtâkdKr ol dûdmâna girmeyen müQtak
Misâl-i Ka'be bir hayret-fezâdKr matbah-K Monlâ
Tecerrüd-pîQe derd-endîQe lâzKmdKr talebkârî
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Mutfak Hizmetleri
On sekiz sayKsK Mevlevîlerce mukaddes sayKlKr. Mutfaktaki hizmetler de
aQaTKdan yukarK olmak üzere 18 adettir:
Aceb germâbe-i ibret-nümâdKr matbah-K Monlâ
YaraQmKQdKr gürûh-K Mevlevîye tavr-K istiTnâ
Kanâ'atdan yapKlmKQ bir binâdKr matbah-K Monlâ
Nefes-bend-i hamûQî bî-nevâyî üzre mebnîdir
Fenâ fillâh’dKr ayn-K bek dKr matbah-K Monlâ
Tasarrufdan ta'arrüfden hezârân pâye berterdir
Bilir ehli ne vâlâ mültecâdKr matbah-K Monlâ
Ubûdiyyet ibâdet sKrf ubûdetdir o menzilde
Sipihr-i bendegîye irtik dKr matbah-K Monlâ
Dür ü gevherde mevcûdâtda hKQt u seng ü mermerde
Mükemmel bir sarây-K dil-küQâdKr matbah-K Monlâ
Anun her dâne nârK bir enâr u hârK bir güldür
Cefâ resminde bir bâT-K safâdKr matbah-K Monlâ
Olup Âdem safâsKn sürmedim G lib o Firdevs’in
Dahi hâlâ gözümde tûtiyâdKr matbah-K Monlâ
(!eyh G lib, eyh Galib Divan , s. 57.)

*
(Mevlânâ’nKn mutfaTK evliyânKn yüce ocaTKdKr. Mevlânâ’nKn mutfaTK gönül ve cana kimyâ ocaTKdKr.
IQKl KQKl meQ’alesi ÂteQ-bâz-K Velî’nin sKrrKndan yanmKQtKr, Mevlânâ mutfaTK bütün aQk pervânelerinin
mekânKdKr.
Muhabbet sevdâlKlarKnKn hepsi oraya yüz sürerler. Mevlânâ mutfaTK dostluk ve vefâ yuvasKdKr.
ÇeQit çeQit nîmetlerinin sofrasK ufuklarK tutmuQtur. Mevlânâ mutfaTK aQk dostuna safâ bahçesi gibidir.
NevniyazlarKn/semâ etmeye yeni baQlamKQlarKn semâ sKrasKndaki el hareketlerine bakarak Mevlânâ
mutfaTKnK Hak Taâlâ’nKn kuQlarKnKn uçuQtuTu bir yer sanKrsKn.
Mevlânâ mutfaTK Âl-i Abâ hizmetinin mak mKdKr; orada yüze bulaQacak bir siyahlKk, fakr ehline rahmet mayasK olarak yeter artar.
Velâyet ehli, o dergâhtan bir bir kKsmetini alKr; Mevlânâ mutfaTK Hakk’Kn hazînesi ve kerâmet kaynaTKdKr.
Sonunda kavmin efendisinin en baQa dönüQü olmuQtur. BakKlsa Mevlânâ mutfaTKnKn hatt-K istivânKn
üstünde olduTu görülür.
SakKn havalanKp da âvâre gezme, orada yuva tut. Mevlânâ mutfaTK sKdk u safânKn güvercinliTi gibidir.
O ocaTa giren de muQtaktKr, girmeyen de. Mevlânâ mutfaTK Kâbe misâli hayret veren bir yerdir.
OranKn isteklisi yalnKzlKTa ve sKkKntKya alKQKk olmasK gerekir. Mevlânâ mutfaTK ibret verici, garip bir
sKcak su hamamK gibidir.
Mevlevîlere istiTnâ/ihtiyaçsKzlKk tavrK pek yakKQmKQtKr. Mevlânâ mutfaTK kanaatten yapKlmKQ bir
binâdKr.
OranKn nefesini tutan hamûQu/suskunu, sessizlik üzere kuruludur. Mevlânâ mutfaTK fenâfillâh yeridir
ve ayn-K bak dKr.
Tasarruftan ve taarruftan binlerce derece üstündür. Ehli olan, Mevlânâ mutfaTKnKn ne yüksek bir
ilticâgâh/sKTKnma yeri olduTunu bilir.
O yerde ubûdiyet ve ibâdet sKrf ubûdettir. Mevlânâ mutfaTK kulluk semâsKna yükselme yeridir.
!u varlKk âleminde tuTlasK, taQK, mermeri inci mücevher olan mükemmel bir gönül açan saraydKr
Mevlânâ mutfaTK.
Onun her bir ateQi bir nar meyvesi ve her dikeni bir güldür. Mevlânâ mutfaTK cefâ görünümünde bir
safâ bahçesidir.
Ey G lib, Âdem olup o Firdevs cennetinin safâsKnK süremedim. Mevlânâ mutfaTK halâ gözümde bir
sürme gibi kKymetlidir.)
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1. AyakçK: Ayak hizmetlerinde bulunur, lâzKm olan Qeyleri getirip götürürdü. Yeni gelen can önce bu hizmeti îfâ ederdi
2. ÇeraTcK: MutfaTKn QamdanlarKna bakardK.
3. Süpürgeci: Bahçeyi ve etrafK süpürürdü.
4. DKQarK kandilcisi: DKQardaki kandilleri yakardK.
5. YatakçK: CanlarKn yataklarKnK yapar, kaldKrKrdK.
6. Tahmisci: Dedelerin ve mutfaTKn kahvesini döverdi.
7. çeri kandilcisi: MutfaTKn kandilini temizler ve yakardK.
8. çeri meydancKsK: Mutfaktaki canlara kahve piQirir, cuma günleri dedeler mutfaTa geldikleri zaman onlara da kahve sunardK.
9. SomatçK: SofrayK kurar, kaldKrKrdK.
10. PazarcK: SabahlarK zembille pazara gider, alKnacak Qeyleri alKp getirirdi.
11. DolapçK: Kaplara bakar, kalaylanmalarKna ve temiz tutulmalarKna
nezaret ederdi.
12. BulaQKkçK: BulaQKklarK yKkar ve yKkatKrdK.
13. !erbetçi: Hücreye çKkacak canKn Qerbetini yapardK. AynK zamanda dedeler, matbahK ziyarete geldikleri zaman onlara da Qerbet yapKp sunardK.
14. Âb-rizci: Abdesthaneleri temizletir, QadKrvanKn ve musluklarKn temizliTine nezaret ederdi.
15. ÇamaQKrcK: Dedelerin ve canlarKn çamaQKrlarKnK yKkar ve yKkatKrdK.
16. DKQarK meydancKsK: Hücredeki derviQlere yetkililerin emirlerini bildirirdi.
17. Halîfe dede: Matbaha yeni girenlere yol gösterir, onlarK yetiQtirirdi.
18. KazancK dede: Gündüzleri mutfakta bulunan bu zatKn ayrKca bir postu
vardK. Yâni makam sahibiydi, canlarKn düzenine bakar, onlarla sohbet ederdi.18
Hizmetlerin en büyüTü, nefsi, insan egoizmini kesin olarak kKrdKTK için
âbrizcilik, yâni abdesthane temizleme hizmetiydi. Bu hizmet, mutfak canKna,
çilesinin bitmesine yakKn bir zamanda verilirdi. MeydancK dede, bir gün meydanda, canlar dKQarK çKkmadan destur, filân derviQin hizmeti âbrizciliktir derdi ve bu
tebliT o derviQin çilesinin bitmek üzere olduTuna bir iQâret sayKlKrdK, fakat günlerini çoktan unutmuQ olan ve usûlü bilmeyen derviQ bunu anlamazdK bile.

18

Çelebi, Mevlânâ ve Mevlevilik, s. 151. GölpKnarlK, aynK hizmetleri sondan baQa doTru sKralar. Bk.
Mevlânâ’dan Sonra Mevlevilik, s. 397.
A ç Dedenin Hat ralar adKyla dört cilt halinde yayKmlanan eserde, AQçK brahim Dede bir baQka hizmet
adKndan bahseder: “Mevlevihanelerde olan çilekeQler matbah-K Qerifte hizmet ile mukim olup ancak
bu çilekeQlerden bir veya iki çilekeQ yukarK Qeyh dairesine alKnKp hazret-i Qeyhin kahve ocaTKnda hizmet ederler ve bunlara “ eyh köçe;i” tabir olunur.” KasKmpaQa Mevlevihanesine muhib olarak devam
ederken, kendisinin çilekeQ olmadKTK halde, hünerli tavKrlarK ve edebiyle dikkati çektiTi için “Qeyh
köçeTi” yapKldKTKnK bildirir. Bk. AQçK Dede, A ç Dede’nin Hât ralar , C. I, s. 319. Hamit Zübeyr KoQay
ise bir sayK vermeksizin Mutfaktaki hizmetleri sayarken “yatakçK”yK zikretmez. Bk. “Mevlevilikte
Matbah Terbiyesi”, Tasavvuf Kitab , s. 385.
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Matbahtaki canlar, on sekizden az olursa bu hizmetlerin birkaçKnK bir can
görür, çok olursa her hizmet sahibine bir «refik» verilirdi ve ayrKca lokmaya
bakan lokmacK, ayakkabKlara bakan paQmakçK gibi hizmet sahipleri de bulunurdu19.
Konya’daki dergâhta “Ser-tarîk” adKnK alan ve diTer dergâhlarda da “AQçK
Dede” denen kiQi, bütün bu eTitim sisteminin en büyük âmiri ve düzenleyicisi
sayKlKrdK. Görevi eTiticilik olan bu zat, ayrK bir makam ve ayrK bir post sahibiydi.
Mesnevî’nin kâtibi olan Çelebi Hüsâmeddin’i temsil etmekteydi. Çile esnasKnda
tarîkat edeplerini bu kimse öTretirdi. Mevlevîlik ikrârK da bu zâta verilirdi. AQçK
Dede ile onun vekîli olan KazancK Dede’den sonra çeri MeydancKsK ve BulaQKkçK
Dedeler de eTiticiler arasKndaydK.20
Bîat
Çilesini tamamlayan derviQ çeQitli merâsimlerden sonra bir hücreye/odaya
yerleQtirilir. lk gece namazdan sonra dedeler, her biri kendi imkânlarK nispetinde
aldKklarK hediyelerle derviQi ziyâret edip kahve içerler. Üç gün sonra meydancK
dede, derviQin hücresine gidip “destur” diyerek izin ister. “Hû” sesini alKnca girip
“hücren küQâd olacak” der ve perdeleri açar, derviQi tekkenin Qeyhine götürür.
!eyh derviQe bîat telkîninde bulunur, bîat ayetini okur.
Bîat ayeti Fetih sûresinin 10. ayeti olup Qöyle baQlar: “,nnellezîne
yübâyiûneke innemâ yübâyiûnellah..” AnlamK Qöyledir: “Sana bîat edenler, yani ba;l l k sözü verenler, gerçekte Allah’a bîat etmi , O’na söz vermi lerdir. Allah’ n eli onlar n
ellerinin üzerindedir. Kim sözünden dönerse kendi aleyhine dönmü olur. Kim de Allah’a
verdi;i sözü yerine getirirse, Allah ona büyük bir ecir/bir ödül verecektir.” (Fetih, 48/10)
Bu âyet Hudeybiye’de muhâtaralK bir zamanda, ashâbKn Hz. Peygamber’e
her halü kârda baTlK kalacaklarKna dair tek tek söz vermeleri üzerine nâzil oldu.
niQi böyle özel bir sebebe baTlKysa da, hükmü ve mânâsK geneldir21. Nitekim bütün tarîkatlerde el verme/bîat sKrasKnda bu âyet okunur. Buradaki anlamKn Quurunda olan müntesip de ömür boyu bu söze sâdKk kalmaya, ona göre davranmaya
dikkat eder.
Son safha olan hücre çilesi on sekiz gündür. Bu hücre çilesinden sonra derviQe verilmiQ olan muvakkat sikke geri alKnarak, esas derviQ sikkesi giydirilir. Bu
Qekilde can 1001 günlük çilesini tamamlayarak derviQ ve dede ünvanKnK almKQ
olur22.
Çilesini tamamlayan derviQ dergâhta bir hücre/oda sâhibi olmaya hak kazanKrdK. sterse o tekkede oturur, dilerse baQka bir tekkeye giderdi. Tekkeden çKkKp
gene hizmetle meQgul olanlar ve evlenenler de olurdu. ETer tekkede kalmaya de19

GölpKnarlK, age., s. 397.
Çelebi, age., s. 151.
21
Bk. YazKr, Hak Dini Kur’an Dili, C. 6, s. 4421 vd., (ilgili ayetin tefsiri).
22
Bk. EraydKn, “Çile” D,A., VIII/315 vd.; GölpKnarlK, Mevlânâ’dan Sonra Mevlevilik, s. 391 vd.
20
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vam edecekse, nevniyaz ve muhiplerle sohbetle ve onlarKn eTitimiyle meQgul olur,
Mesnevî okutur, musikî öTretir, âyin meQkederdi.
Üç yKllKk çile müddetince maddî ve dünyevi meQguliyetlerin bir sembolü
olan mutfak iQleri yanKnda, rûhî-mânevî geliQme de saTlanKrdK. Mânevî tekâmül
meyânKnda ayrKca, hangi sâhada yetenekli ise o alanda yetiQtirilirdi. Her Qeyden
önce Mesnevî okumalarK ve Qerhleri gelirdi. Bu vesîleyle merâkK ve yeteneTi olanlar
Farsça ve Arapça dillerinde ilerlerdi. Türk Qiir ve edebiyâtKna dâir bilgisi artar, bu
arada geniQ bir genel kültür mâlûmâtKna sâhip olurdu. K biliyeti olan mûsikîye
yönelir; ney kudüm ve baQka saz aletlerini öTrenirdi. HattatlKk, tezhip, cilt iQleri
gibi güzel sanatlarda ilerlemek de söz konusuydu. Kuyumculuk da Mevlevîlerce
pek makbul bir meslek sayKlKrdK. UnutmamalK ki, Mevlevî dergâhlarK asKrlarca
yüksek seviyede mûsikî konservatuarK hizmeti görmüQtür. Pek çok mûsikîQinas ve
bestekârKmKz buralarda yetiQti. !iir ve edebiyâtKmKz bu bereketli ortamdan beslendi. Maddeten ve mânen boQ ve âtKl durmak menedilmiQti. Bu sebeple
Mevlevîhâneler fikir, sanat ve irfan ocaklarK olarak vazîfe gördü.
Sürpriz mtihanlar
Çile esnâsKnda ilk bakKQta anlamsKz gibi görünen fakat tasavvuf eTitimi bakKmKndan önem taQKyan garip uygulamalar da olurdu. Meselâ Eyüp’te Haliç kKyKsKndaki Bahâriye Mevlevîhânesinde çile çKkarmakta olan pazarcKya; BeyazKt meydanKndaki filân tütüncüden bir paket sigara almasK söylenir, ta Eyüp’ten oraya
kadar yaya gidip gelen can, “bu sigara yaQ imiQ, git de Fatih’teki filân tütüncüden
bir baQka paket al”, emriyle tekrar yollanKrdK. Bu emirler verilirken adayKn takKndKTK tavKr, bu yoldaki istek ve samîmiyetinin bir ölçüsü sayKlKrdK. Bâzan bu gidip
gelmeler kontrol edilir ve gerçekten emre uyup uymadKTK anlaQKlKrdK. Bu sKnamalar
sKrasKnda, edep ve terbiyeye aykKrK olmamak QartKyla adaya aTKr sözler söylenir,
sabrK ve tahammülü ölçülürdü. Hattâ dKQarKya herhangi bir hizmet için gönderilen
can; meselâ bir muhible, tanKdKTK birisiyle karQKlaQKr, Ksrarla onun ille Qu
meyhânede birkaç kadeh atalKm teklifine muhatap olurdu. AslKnda o muhip bu iQ
için özellikle görevlendirilirdi.
Bu tür denemelerden birinde istenen dikkat ve istik meti göstermeyen
adaya bu iQi baQaramayacaTK söylenir ve dergâhtan yol verilirdi. Bu hiç de arzu
edilen bir Qey deTildi. Buna “çile kKrmak” denir. Çilesini kKran, yani yarKm bKrakan,
piQmanlKk duyup tekrar gelirse, iQe tekrar en baQtan baQlanKrdK23.
Burada Mevlevî çilesi çKkarmKQ üç önemli QahKstan kKsaca söz edeceTiz. Birincisi !eyh Galib’dir.
'eyh Galib’in Çile Ç6karmas6
!eyh Galib (1757-1799) kKrk iki yKllKk kKsa ömrüne çok Qey sKTdKrmKQ olup,
Türk Dîvan Qiirinin son büyük Qâiridir. Daha 23-24 yaQlarKnda iken dîvan tertib
23

GölpKnarlK, age., s. 395.
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etti. !iirimize yeni bir söyleyiQ ve hamle getirdi. Bunun farkKndaydK, kendi Qiirinin
gücüne çok güvenirdi, bu konuda nefsine îtimâdK büyüktü24. “Sen Ahmed ü
Mahmûd u Muhammed’sin efendim” nakaratlK na’ti ile ve besteyle de taçlanmKQ olan
“Efendimsin, cihanda îtibar m varsa sendendir”25 diye baQlayan Qiiriyle ebediyyen
gönüllerimizde yaQayacaktKr. Kendisi Mevlevî muhîtinde yetiQti, Qöhretinin zirvesindeyken Mevlevî çilesine soyundu.
!eyh Galib 27 yaQlarKnda iken Konya’ya gider. Mevlânâ dergâhKnK ziyâreti
müteâkip, âni bir kararla orada çileye soyunur; fakat stanbul’daki âilesi bu ayrKlKTa dayanamaz. stanbul’a dönmesi için mektup gönderen babasKna yazdKTK cevaptaki ifâdeler dikkat çekicidir. Konya’da kalKQKnKn kendi irâdesiyle olmadKTKnK belirtip der ki: “.. ve Qimdiye kadar geçirdiTim hallerin kâffesine fâik bir tecelliî-i garîb
oldu. Beni oradan aldKlar. Daha doTrusu beni benden aldKlar..”26
Teâmüllere pek uymamasKna raTmen, babasKnKn binbir ricâsK ile çilenin stanbul YenikapK Mevlevîhanesi’nde tamamlanmasK saTlanKr. Konya’da ne kadar
kaldKTKnK bilemiyoruz27. Bu Qehirde Ebu Bekir Dede ile baQlayan çile dönemi, stanbul’da Ali Nutkî Dede’nin yanKnda bitirilir, târih 11 haziran 1787. Daha sonra
Galib, Galata Mevlevîhanesi QeyhliTinde bulunacaktKr.
“Galib’in Qöhretine ve maTrur bir Qahsiyet olmasKna raTmen çilede, ayakçKlKktan odun taQKmaya, bulaQKkçKlKktan sofra kurup taQKmaya kadar, nefis terbiyesi
ve gurûrunu yenmesi için neler gerekiyorsa hepsini eksiksiz yaptKTKndan Qüphe
edilemez.”28
Dede Efendi’nin Çilesi
YenikapK Mevlevîhanesi’nin bereketli bir yer olduTu görülür29. En büyük
bestekârlarKmKzdan
smâil
Dede
Efendi
de
(1778-1846)
YenikapK
Mevlevîhânesi’nde çile çKkaranlardandKr. !eyh Galib’ten on bir yKl sonra, o da Ali
Nutkî Dede’nin nezâretinde çilesine baQladK. Bu sKralarda bestelediTi “Zülfündedir
benim baht-K siyâhKm” mKsraKyla baQlayan bûselik QarkK büyük yankK uyandKrdK.
Devrin sanatkâr pâdiQahK III. Selim, smâil’i saraya çaTKrarak, QarkKyK dinledikten
sonra takdir ve hayranlKTKnK bildirdi. YaygKn kanaate göre padiQahKn bu ilgisi sonucu, binbir günlük çile, Ali Nutki Dede’nin tasvibiyle on ayda tamamlanmKQtKr.
Hammamîzâde smail henüz 21 yaQKndadKr30. AynK eser (Ali Nutki Dede’nin Defter-i Dervi ân’K) kaynak gösterilerek, binbir günlük çile süresinin tammalandKTK ve

24

BanarlK, Resimli Türk EdebiyatK Tarihi, III, 770.
Sözlerin tamâmK için bk. eyh Galib Divân , s. 286. ki ayrK bestesi (HacK Fâik Bey ve Cinuçen
TanrKkorur) için bk. eyh Galib Kitab .
26
Bk. KalkKQKm, eyh Galib Divan , s. 18.
27
Alparslan, eyh Galib, s. 6.
28
AyvazoTlu, “!eyh Galib’in HayatK” ( eyh Galib Kitab içinde), s. 21; ayrKca bk. Vassaf, Sefîne-i Evliyâ,
V, 160.
29
Bk. Ziya, YenikapK Mevlevihânesi.
30
Bk. Öztuna, Büyük Tür Musikisi Ansiklopedisi, I, 394.
25
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çilenin 6 mart 1801’de bittiTi de belirtilir31. Hatâ genç smail’in çilesi sKrasKnda,
saraya çaTrKlKp da akQam geç kaldKTKnK görerek dergâha vaktinde yetiQebilmek için
kan ter içinde koQtuTu ve bu yüzden çok üzüldüTü meQhurdur.32
Yedi Mevlevî Âyini, dinî-lâdinî pek çok eser besteleyen Dede Efendi, güfte
olarak, !eyh Galib’in Qiirlerini de kullanmKQtKr.
Tâhiru’l-Mevlevî’nin Çilesi
Söz konusu edeceTimiz üçüncü QahKs Tâhiru’l-Mevlevî’dir (1877-1951). Son
dönemin iyi yetiQmiQ Mevlevîlerindendir. Tâhir Olgun, OsmanlK’nKn son dönemi
ve Cumhuriyet’in ilk çeyrek asrKnK birlikte yaQamKQ, edebî ve fikrî yönü kuvvetli,
çok sayKda eseri olan bir Qahsiyettir33. erh-i Mesnevî adlK eseri meQhurdur.
Tâhiru’l-Mevlevî stanbul YenikapK Mevlevîhanesi’nde 17 ocak 1896-24
ekim 1898 tarihleri arasKnda 1001 günlük Mevlevî çilesini tamamlamKQtKr. Yirmili
yaQlarKnda delikanlKlKk döneminde çileye girmiQtir. Qte bu senelerde, arkadaQK ve
sonralarK Mevlevî büyüTü olacak olan Ahmet Remzi Akyürek’e çok sayKda mektuplar yazmKQtKr34. !âyân-K QükrandKr ki bu yazKlK belgeler “Çilahâne Mektuplar ”
adKyla yayKmlanmKQtKr35. Mevlevî muhitinde yetiQmiQ iki kültürlü delikanlK arasKndaki bu yazKQmalar yer yer eTlenceli, esprili, bolca Qiirler ve edebî sohbetlerle dolu
deTerli bir vesîka niteliTindedir. Tâhiru’l-Mevlevî’nin kaleminden kKsmen sadeleQtirerek, bu eserden bir Mevlevî derviQinin çile dönemine ait bazK alKntKlar nakledeceTiz. stanbul YenikapK Mevlevîhanesi AQçK Dedesine ilk talebi iletilince Dede Qu
mealde konuQur:
“OTlum, matbah-K Qerifte çileye ikrar vermek için sathî nazar, az bir düQünce yetmez. Bu konuda uzun uzadKya düQünmelidir. Burada aQk ateQiyle yanKp
yakKlmak söz konusudur. !u anda mutfakta üç can var, bir de sen girersen dört
olacak. YapKlacak iQler, görülecek hizmetlerde senin onlardan hiçbir farkKn olmayacaktKr. lim sâhibi ve Qâir olman, asâletin ve bu çevreye yakKn olman sana bir
ayrKcalKk saTlamaz. Seni onlardan üstün ve onlarK senden aQaTK tutarsam Allah
katKnda mes’ul olurum.”
BunlarKn hepsine “eyvallah!” diyen Tahir, çileye kabul edilir. Üçüncü günün sonunda AQçK Dede’nin Qu cümlelerine muhatap olur: “NasKl erenler, inQallah
her bir iQi anlamKQsKndKr. Bu hizmetler tamamlanKncaya kadar sürecektir. ETer
tahammül edemeyeceksen haber ver, iQi burada bKrakabilirsin.” Onun azminde
sabit ve kararlK olduTunu anlayKnca Dede Qöyle der: “Elhamdü lillâh, Allah feyz
ihsan etsin evlât! Çile için gerekli olan Qey sebat, metânet, sabKr ve tahammüldür.
31

Bk. Özcan, “ smail Dede Efendi”, D,A., XXIII/ 93.
Çelebi, age., s. 154.
33
Bk. Güngör, Sahabeden Günümüze Allah Dostlar , c. X içinde; Demirci, Gönül Dünyam z Ayd nlatanlar, s. 141.
34
HakkKnda bk. MazKoTlu, Ahmet Remzi Akyürek ve iirleri, ve (aynK yazar), “Akyürek, Ahmed Remzi”
D,A., II/304-305.
35
Olgun, Çilehane Mektuplar .
32
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“Sebat eden kazan r”, “Allah sabredenlerle beraberdir” ve “Bir kavmin efendisi o kavmin
hizmetkâr d r” sözleri gereTi, ihlâsla yapKlan hizmet makbul olur.”
Tahiru’l-Mevlevî Qöyle devam eder: “Herkesin hizmeti verildi, bana da
mutad üzere ayakçKlKk düQtü.” AQçK Dedenin Qu sözlerini nakleder: “Çileye ikrar
veren bir canKn matbah-K Qerifte mümkün mertebe hamlKTK izâle ve varlKTK imhâ
edilerek kalb aynasK aydKnlatKlKr. BaQka tariklerde sâlikin istîdat ve ilerlemesine
göre isim (ism-i ilâhî) telkin ederler. Bizim tarîkKmKzda (Mevlevîlikte) gücü ve
tahammülüne göre hizmet verilir ki her canKn hizmeti kendisinin özel virdi gibidir. Bunu düQünerek herkes kendi hizmetini görmeli. Bir mâzeret yoksa baQkalarKnKn hizmetine bakmamalK, kendi hizmetini de baQkasKna gördürmemeli.”
Genç çilekeQ Tahir dergâhtaki bazK hizmetlerin seyrini Qöyle anlatKr:
“Matbah canlarK, gündüz hizmetleriyle meQguldürler. stirahat zamanlarK
yatsK namazKndan sabah namazKna kadar olan vakittir. Bu arada yatsKdan sonra
çaylK yemiQli sohbetler yapKlKr. Bu sohbetlerde meselâ semâKn yapKlKQ Qekli, ism-i
celâl ve çeQitli hizmetlerin nasKl îfâ edileceTinden söz edilir. GKybet, dedi kodu gibi
kötü huylar görülmez. Hizmetler gibi sohbetler de Allah içindir.
“Sabah olunca canlar daldKklarK vahdetten uyanKrlar. Abdestten sonra mangal baQKnda biraz KsKnKp herkes hizmetleriyle meQgul olur. Meselâ biri dedegâna
ekmek kKzartKr, diTeri hücrelerin önüne gidip “destûr, âgâh ol dedem” nidâsKyla
onlarK uyandKrKr, öbürü meydân-K Qerîfi süpürür, daha öbürü mescidin çeraTlarKnK
uyandKrKr. Sonra ezan okunur, sabah namazK kKlKnKr, ism-i celâl çekilir. Sabah
meydanK olduktan sonra dedeler doTru hücrelerine, canlar hizmetlerine giderler.
Qte her sabah bu uyanKklKk ve vukuf, bu nihayetsiz feyz Mevlevî mutfaklarKnda
devam eder.”36
“Bir gün AQçK Dedemiz fakîre iç meydancKlKTK hizmetini verdi ve mânâlK bir
ifâde ile: DerviQ Tâhir meydân-K Qerîfi sil süpür, temiz tut, âQKklar Kâbesinin örtüsünü düzelt, demiQti. O mânâlK ve îmâlK sözün tesiri bana Qu niyâzK söyletti:
Olmu um meydanc meydanda ben
Sâhib-i meydân- Mevlânâ aman
Matbah u meydân- a k n cân y m
Canlara cânân Mevlânâ aman
“Ramazan-K Qerîfin geliQiyle fakîrin hizmetine kilerci muavinliTi ilâve edildi.
Gündüz saat sekizden (öTle sonrasKndan) iftar saatine, gece sekizden (gece yarKsKndan) sahura kadar kilerde hizmet vardK. Gece yaTan karKn, esen boranKn tesiriyle eller soTuktan donmuQ, gözler uykusuzluktan küçülmüQ olduTu halde, kilerde

36

Tahirul Mevlevi’nin esprili bir yönü de vardKr. Bir gün etrafKn temizliTiyle meQgulken, EQref Dede
isimli bir dostu, hafif alaylK bir gülüQle: “Vay erenler bu ne haldir?” diye takKlKr. Tahir, kendisini elindeki süpürgeyle gösteriQli bir Qekilde selâmladKktan sonra irticâlen Qöyle der: “Ezelden böyledir yâhû
bize ser-nâme-i takdîr/Kemâl-i tendürüstiyle s ç n Tâhir eder tathîr” (Çilehane Mektuplar , s. 38).
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malta taQlarK üzerinde durup hoQaf taksim ediQi düQünmeli. DiQler çatKr çatKr çatKrdar, vücut tiril tiril titrer. Bu halde on, on iki gün kadar geçti.”
KKrk gün sonra Tahiru’l-Mevlevî Qeyh köçeTi olur, bu daha rahat bir hizmettir. Çile sKrasKnda bir ara hastalanan Tâhir’e izin verilir ve iyileQinceye kadar
evinde istirahat eder.
Tâhiru’l-Mevlevî sonraki mektuplarKnda öteki hizmetlerin ifasKyla ilgili bilgi vermez. ArkadaQKyla daha çok karQKlKklK manzûme alKQ veriQinde bulunurlar.
Bazan da dergâhtaki önemli gördüTü QahKs ve olaylarla ilgili malûmat aktarKr.
Nihayet: “Bu akQam hizmet-i nâçizânemin hitâma erip haftaya hücreye çKkarKlacaTKmK tebQir ettiler” deyip bu hadise için farklK kimselerin târih düQürme manzumelerini kaydeder. Bu konuda kendisine ait de iki manzûme yer alKr. Bu
manzûmelerden ilkini Qöyle nesre çevirebiliriz:
“Hazret-i Mevlâ beni yarat nca a k lâfz na mânâ eylemi .
Yarad l m n gere;i, dâima iddetli bir sevdâ beni bulur.
Yirmi üç ya ndayd m ki a k ate i beni asla kendime b rakm yordu.
Beni asla bir dakîka, bir nefes, bir an olsun rahat b rakm yordu.
Üç sene önceydi, a k yine beni yak c bir ate le deli etti.
Cüz’î suyuyla ir ad ederek beni do;ru yola iletmek istiyordu.
Damlay ummâna katmak için beni deniz â kl s yapm t .
Gönül de günden güne co up, sabr m ald ve beni pervâs z hâle getirdi.
Böylece A k Pîri’nin dergâh na ba koydum, beni a k yoluna lây k gördüler.
Ey a k, ey yol gösterici a k, âferin sana! Beni yüce bir yola sevkettin.
Senin feyziyin

; yla ben nev-niyaz oldum ve Hz. Mevlânâ’n n a ç s beni yak p

pi irdi.
Mevlânâ mutfa; n n gece parlayan mücevheri beni hizmetiyle kendine pervâne
yapt .
Saman çeker gibi, can ç karan çile benim cismimi ve can m yok etti.
Sonunda hizmetim nihâyet bulmu , bunun müjdesini vererek beni ziyâdesiyle
mutlu k ld lar.
Cenâb- Hak eyhimin ömrünü art rs n, onun lutfu beni gerçekten dil âd etti.
Tâhir kulu mânen ölü durumda iken, Hz. ,sa gibi beni diriltti.
Hak Taâlâ bana bu mücevher gibi târih manzûmesini söyletince dokuz felek evke
geldi.
Mutfa; nda çile çeken bir can iken, Hz. Mevlânâ beni hücre sâhibi k ld .” (1316
h./1898 m.)37
37
Bu tarih düQürme Qiirinin metni Qöyledir (Çilehâne Mektuplar , s. 169):
Halkedince Hazret-i Mevlâ beni
Lafz-K aQka eylemiQ ma’nâ beni
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Çile süresince genç Tahir’in bazK tercümeler yaptKTK ve bolca manzum eserler ortaya koyduTu bilinmektedir. Çilesi bitince Mevlevîhanede kalKp oranKn gelirleriyle hayatKnK devam ettirme imkânK vardK; fakat o geçimini kendi kazancKyla
temin etmeyi uygun buldu. Dergâhtan ayrKlKp bir yayKnevi kurarak basKn hayatKna
atKlmayK tercih etti. Çile çKkarmak dâhil, yetiQtiTi Mevlevî muhîtinin bereketini ve
tesirini eserlerine ve Qiirlerine yansKtmayK devam ettirdi.
SONUÇ
Tasavvuf kurumlarKnKn temel fonksiyonu, insanK eTitmek ve olgunlaQtKrmaktKr. YaradKlKQKmKzdan getirdiTimiz bir takKm aQKrKlKklarKmKz vardKr. BunlarKn
toplamKna “nefs” denir. Nefsin baQKboQ bKrakKlmasK, mâkul çizgiye çekilmemesi
insanK aQaTK seviyede bKrakKr. Nefsi eTitmenin çeQitli yollarK mevcuttur. Mevlevîlik’te bu iQ, arzu edenler için 1001 günlük “çile” uygulamasKyla çözülmüQtür.

Muktezâ-yK hilkatimdir ki bulur
Dâimâ Qiddetli bir sevdâ beni
Yirmi üç yaQKndayKm ki sûz-K aQk
KoymamKQtKr hâlime kat'â beni
Bir dakîka bir nefes bir ân için
EtmemiQtir müsterîh asla beni
Üç sene akdem yine aQk eyledi
Cezb-i sâmân-sûz ile Qeydâ beni
Cüz'î sûyunla irQâd eyleyip
stiyordu eylemek ihdâ beni
Katreyi mahv etmeye ummanda
Eyliyordu Qâik-i deryâ beni
Dil de Qevk-efzâ olup günden güne
AldK sabrKm etti bî-pervâ beni
Asitân-K Pîr-i aQka baQ kodum
Silk-i aQka gördüler ahrâ beni
Âferin ey aQk ey hâdî-i râh
Eyledin sevk-i reh-i bâlâ beni
!u'le-i feyzinden oldum nev-niyâz
YaktK âteQbâz-K Mevlânâ beni
HKdmetiyle eyledi pervânesi
!ebçerâT-K matbah-K Molla beni
Çille-i sâmân-rübâ-yK cân-güdâz
Cism ü candan eyledi ifnâ beni
Nâgehân bulmuQ nihâyet hKdmetim
Ettiler müjdeyle kâm-efzâ beni
Ömrünü efzûn ede Hak Qeyhimin
Lutfu dilQâd eyledi hakk beni
Mürde-i ma'nâ iken Tâhir kulu
Etti Rûhullâh gibi ihyâ beni
!evke geldi nüh felek ettikte
Hak bu güher târih ile gûyâ beni
MatbahKnda çillekeQ bir can iken
KKldK sâhib-hücre Mevlânâ beni.
1316 h. (m. 1898)
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Çile amelî/pratik olarak, nefsin boyun eTdirilmesi, eTitilmesi ve olgunlaQmasKnK saTlar. Bu arada incelmiQ bir kültürün, âdab-erkânKn ve zarif davranKQ biçimlerinin canlK örneklerden elde edilmesi gerçekleQir. AyrKca adayKn kabiliyetine
göre Qiir, edebiyat, musikî, hat gibi güzel sanat alanlarKnda ilerleme imkânK doTar.
Bu yolculuTu tamamlayanlara ancak hayranlKk duyulur. !eyh Galib’in diliyle
onlar:
Gözüm dû oldu gördüm bir gürûhu hep külâhîler
Aceb heybet aceb evket aceb tarz- ilâhîler! 38

38

Bk. eyh G lib Dîvân , s. 190. Sanki bir rüyâ âleminin tasvîri yapKlan müseddesin birkaç kKt’asK Qöyledir:

Kimi mest-i mahabbet hâne-i hammârdan gelmiQ
Kimi medhûQ-i hayret Qu’le-i dîdârdan gelmiQ
Kimi hurQîde benzer âlem-i envârdan gelmiQ
Kimi varmKQ diyâr-K vahdete tekrârdan gelmiQ
Gözüm dûQ oldu gördüm bir gürûhu hep külâhîler
Aceb heybet aceb Qevket aceb tarz-K ilâhîler
Kelâm-K samtK deryâlar gibi pür-cûQ söylerler
Mahabbet râzKnK birbirine hâmûQ söylerler
Be-her dem hûQ der-dem sKrrKnK bî-hûQ söylerler
Rumûz-K aQkK cümle bî-zebân u gûQ söylerler
Gözüm dûQ oldu gördüm bir gürûhu hep külâhîler
Aceb heybet aceb Qevket aceb tarz-K ilâhîler
Zarâfet sebkine ifrâT edip keQf ü kerâmâtK
Terellâya çKkarmKQlar velâyât ü mak mâtK
GetirmiQler harîm-i zühde koymuQlar harâbâtK
Libâs-K fakr içinde gizlemiQler vecd ü hâlâtK
Gözüm dûQ oldu gördüm bir gürûhu hep külâhîler
Aceb heybet aceb Qevket aceb tarz-K ilâhîler
Çü oldum cân u dilden mazhar-K aQk olmaTa tâlib
DüQüp bir âteQe seyr eyledim her sû vü her cânib
Harîm-i hâs-K bezm-i vasla oldu hâtKrKm câlib
Bu beyti okudu ol meclisin bir mahremi G lib
Gözüm dûQ oldu gördüm bir gürûhu hep külâhîler
Aceb heybet aceb Qevket aceb tarz-K ilâhîler
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