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Ahmet Talat Onay'ın Eski Türk Edebiyatında . 
Mazmunlar ve Izahı isimli ansiklopedik eserinde 
Mevlevller ve Mevlevllik kültürü 

Cemal Kurnaz 1 Türkiye 

1. Ahmet Talat Onay 

AHMET Talat Onay (1885- 1956), şair, yazar, gazeteci, edebiyat araş

tırmacısı, eğitimci, idareci ve politikacı olarak hizmet ve faaliyetlerde bulunmuş 

çok yönlü bir şahsiyettir. Özellikle, örneklerden yola çıkarak halk edebiyatının ku

rallarını sistemleştirmeyi deneyen ilk araştırmacı olarak önem taşımaktadır. Da

rülfüm1n'daki hocalan Müftüoğlu Ahmet Hikmet, Velet Çelebi İzbudak, Necip 

Asım ve Hamdullah Subhi Tannöver gibi tanınmış sirnaların etkisiyle o yıllarda 

revaçta olan Türkçülük fikrini benimsemiş, Milli Mücadele'den başlayarak haya

tının sonuna kadar bu düşünceyle milletinin hizmetinde bulunmuştur. Onun eser

leri arasında yer alan Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve İzahı, Türk Halk Şi

irlerinin Şekil ve Nev'i, Türk Şiirlerinin Vezni önemli çalışmalardır (Kurnaz 1999). 

2. Eserin haz1rlanmasmda katk1s1 olan mevleviler 

2. 1. Veled Çelebi izbudak 

Ahmet Talat Onay, Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve izahı isimli ansiklo

pedik divan şiiri sözlüğünü hazırlarken, çağdaşı bazı Mevlevi büyüklerinin gö

rüşlerinden de yararlanmıştır (Onay 2000). Bunlann en başında, Darülfüm1n'da 

Fars Edebiyatı hacası olan Veled Çelebi İzbudak1 (1867-1953) gelir. Derslerinde 

1 Veled Çelebi (1867-1953), anne ve baba tarafından Mevlana ocağına bağlıdır. 
Medrese öğrenimi yanında Mevlana dergahında öğrendikleriyle de kendini yetiştirir. 



664 her fırsatta Türkçe'nin Farsça'dan üstün olduğunu söyleyen hocasının etkisinde 

kalan Ahmet Talat, hayatı boyunca yazdığı eserlerinde sürekli onun görüşlerine 

başvurmuştur (Kurnaz 1999: 8-9). Veled Çelebi de, onun eser yazmaya teşvik et

miş, Halk Şiirlerinin Şekil ve Nev'i ile Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve 

İzahı'na takriz yazınış, birçok eserine açıklamalarıyla katkıda bulunmuş, eserle

ri hakkırıda takdir edici yazılar da kaleme almıştır (İzbudak 1934: 2-3). 

Ahmet Talat'a, Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve İzahı'nı hazırlanma

sını öneren de Veled Çelebi'dir. Yazar, önsözün hemen başında bunu belirtir.2 

Veled Çelebi de esereyazdığı takrizde bunu ifade ede.r.3 Veled Çelebi, beyitlerde 

geçen çeşitli konulara ait görüşlerini Ahmet Talat'a yazdığı mektuplarla ilettiği 

gibi, elyazması halinde bulunanAyin-i Cem, Cep Defteri, Tuhfetü '1-Erbain, Dah

me-i İifan ve Sımat-ı Aşıkan gibi eserlerini de yazarın istifadesine sunmuştur 

(Onay 2000: 55, 56, 59, 67, 70, 97, 103, ı 13, 151, 152, 158, 162, 166, 167, 180, 

186, 193, 198, 203, 204, 218, 221, 226, 227, 235, 244, 257, 265, 282, 285, 294, 

300, 301, 327, 336, 351, 357, 358, 362, 364, 395, 396, 397, 398, 404, 450, 471). 

2.2. Tahir Olgun 

Ahmet Talat'ın, mazmunlar'la ilgili olarak bilgisine başvurduğu bir diğer Mev

levi dedesi Tahirü'l-Mevlevi diye meşhur olan Tahir Olgun4 (1877-1951)'dur. 

Konya'da katipiiki e başladığı memuriyet hayatını öğretmenlik ve gazete yazarlığı ile 
sürdürür. istanbul'a gider. Şeyh Elif Efendi'ye bağlanır ve ondan icazet alır. Bahari
ye Mevlevihanesi, onun her yönden kendini geliştirdiği bir yer olur. 1909'da Çelebi
lik makamına tayin·edile.n Veled Çelebi dokuz yıl bulgörevde kalır. Azlinden sonra 
istanbul'a döner, Şura-yı Devlet üyeliğine getirilir. Milli Mücadele'ye katılmak üzere 
Ankara'ya gider (1921). Atatürk'ün yakın dostluğunu kazanır. On altı yıl milletvekil
liği yapar. Türk Dil Kurumu'ndaki dil çalışmalarına katılır. Başta Mevlevilik olmak 
üzere Türk dili ve edebiyatı ile ilgili otuz beş kitap ve çok sayıda makalesi bulun
maktadır. Kitapları arasında Mesnevi Tercümesi, Türk Dili Lügati, Türk Diline Med
hal, Divan-1 Türki-i Sultan Ve/ed, Atalar Sözü, El-id rak Haşiyesi (Akar 1999). 
2 "Birkaç yıl önce benim divan ve mecmualar karıştırdığımı gören ve mecmuala
rından istifademe müsaade eden muhterem fazıl Veled Çelebi izbudak, divanlarda 
tesadüf ettiğim izaha muhtaç mazmunfarı havi parçaları toplamaklığımı, bunları 
izah ederek eski edebiyatımızı gençlere tanıtmaklığımı tavsiye buyurmuşlardı. Aziz 
üstadımızın her tavsiyesi hayra matuf ve münhasır olduğu için bu irşatlarını da 
şevkle karşılayarak çalışmaya başlamıştım. Bu tavsiye, 'anlayarak oku, anladığını 
da izah ederek herkese de okut' demekti. " (Onay 2000: 45, 48). 
3 "Bu emsalsiz eserin te'lifıni zat-ı üstadanelerinden fakir niyaz etmiştim, gibi ak
lıma geliyor. Her ne olsa, bu işin ehli siz idiniz ve siz hakkıyla muvaffak oldunuz; 
arz-ı tebrikat ederim." (Onay 2000: 49). 
4 Tahir Olgun (1877-1951). istanbul'da doğdu. Gülhane Askeri Rüşdiyesi'ni 
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Yazar, bu hususu şöyle dile getirir: "Şark edebiyatma vukiıfu ile tanınmış olan 

üstad ve fazıl Tahir Olgun ile teessüs eden münasebetimiz üstadlık-tilmizlik de

recesini bulmuş, suallerime verdiği cevaplar büyük bir eser olacak kadar mü

him bir yekiına varmıştır." (Onay 2000: 48). Eserde, Tahir Olgun'un sonradan 

kitaplaştırdığı5 bu .mektuplardan yer yer alıntılar yapılmıştır (Onay 2000: 64, 

66, 68, 70, 71, 72, 78, 80, 83, 84, 93, 94, 97, 98, 101, 102, 107, 109, 112, 119, 

127, 137, 141, 153, 161, 164, 166, 167, 174, 181, 182, 183, 205, 224, 228, 229, 

230,234,241,245,246,279,323,345,346,349,362,363,364,368,372,381, 

389, 390, 392, 394, 395, 410, 415, 420, 430, 444, 452, 453, 456). Tahir Olgun, 

esere bir de manzum takriz yazmıştır. 6 

bitirdikten sonra Bab-ı Seraskeri'de memuriyete başladı. Mehmed Es'ad Dede'den 
Mesnevi okudu ve icazet aldı. Es' ad Dede'nin delaletiyle Mehmed Celaleddin 
Dede'ye bağlandı. Memuriyetten istifa ederek Yenikapı Mevlevihanesi'nde çile 
çıkararak d ed e ünvanını aldı. Çeşitli memuriyet ve öğretmenlik görevlerinde 
bulundu. Şapka inkılabına muhalefetten yargılandı, berat etti. Gazete ve kitap 
yayıncılığı teşebbüsünde bulundu. Bir yandan da Mesnevihanlık geleneğini sürdür
dü. Lügat Encümeni, Yazma Eserleri Tasnif Komisyonu'nda çalıştı. Çeşitli kitaplar 
ve makaleler yayınladı. Mesnevi Şerhi, Edebiyat Lügati, Matbuat Alemindeki 
Hayattm tanınmış eserlerinden bazılarıdır (Şentürk 19919. 
5 Tahir Olgun, bu hususu eserin önsözünde şöyle belirtir: "Çankırı milletvekili 
muhterem Bay Talat Onay, -ki edebiyatımıza ve tarihine olan vukufunu kıymetli 
ve ehemmiyetli eserleriyle isbat etmiş bir üstattır- ilcize karşı hüsn-i zanda bulu
narak bazı beyitlerin istizahına dair mektuplar yazmış, tarafımızdan da cevaplar 
verilmesi üzerine aramızda bir mükatebe vukQ bulmuştu. Bir sene kadar süren bu 
mükatebede kendi yazdıklarımı bir araya getirmek ve teşekkül edecek risaleye 
Edebi Mektuplar adını vermek hatırı ma geldi. " (Olgun 1995: 3). 
6 Tebrik ve teşekkür 
Bay Talat Onay'a etmekteyim ben Binlerce teşekkür candan, yürekten 
Göstermiş hakikat yüksek bir hi mmet Şair/ere etmiş büyük bir hizmet 
Divanlarda duran kapalt sözler Bilgin kalemiyle al muş müfesser 
Bu parlak hizmeti yüzünden anun Arttk anlaşocak dedeyle torun 
Sarmtştt acôyip bir hôl_ki yurdu Yeniler eskiyi anlamtyardu 
Çünkü anlatacak yoktu vôstta Môziden kopmuştu sarıki rôbtta 
Tarunu yabanct büyükbabaya Konuşmak kalmtştt pandam i maya 
Eskiden yeniye bir söz gelince Samyordu onu başka bir di/ce 
Muhterem üstôda Hak ecrin vere Geçmişi tantttt şimdikilere 
Yalmz onlar değil, bizim nesil de Gôfil kalmayacak türlü müşkilde 
Gayretli kalemi bir çtğtr açtt Ed eb ôlemine inciler saçtt 
O yolda atmca bir iki adtm Ne kadar ktymetli cevher topladtm 
Samimi itiraf ederim kendim Okudum, ben ondan çok şey öğrendim 
Bilgili edibim, hep eski yeni Benim gibi tebrik etme/i seni 
Fakat gönül diyor: Bu kadarctk az Bize böyle birçok eser daha yaz 
Tahir Olgun, 1 Ağustos 1943 (Onay 2000: 49-50) 
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Ahmet Talat'ın bilgisine başvurdugu bir diger Mevlevi ise Suudü'l-Mevlevi ola

rak da anılan Suud Yavsı (1882-1948)'dır.7 Yazar onun katkısını şöyle dile geti

rir: "Ebussuud-zadelerden ahlakı fazileti ile mümtaz edip lerimizden Suut Yavsı 

bir çok sunllerimi vakıfane cevaplanyla karşılamak lütfunda bulunmuşlardır." 

(Onay 2000: 48). Eserde onun mektuplarındaki açıklamalardan da uzun alıntıla

ra yer verilmiştir (Onay 2000: 98, 109, 112, 268, 324, 380, 437). 

Ahmet Talat'ın Mazmunlar'ında yer alan Mevlevilik'le ilgili bilgilerin, daha 

çok bu üç Mevlevi büyügü kanalıyla geldigini söyley~biliriz. Bu kişilerin açıkla

malan genelde eski kültürümüzle ilgili olmakla birlikte, bunlar arasında Mevle

vilikle ilgili olanlar da agırlıklı olarak yer alır. 

7 Suud Yavsı (Suudü'I-Mevlevi), Şeyhülislam EbussuCıd Efendi soyundan Divan-ı 
Hümayun Kuyud Odası mümeyyizi Rıza Saffet Bey (1857-1911)'in oğludur. 
1882'de istanbul Kuruçeşme'de doğdu. Beşiktaş'takf Hamidiye mektebinde okudu. 
Divan-ı Hümayun Mühimme Kalemi'ne girdi (1899). Sülüs ve nesihi babasından ve 
Beşiktaşlı Nuri Efendi ve daha sonra reisülhattatin Muhsinzade Abdullah Bey'den, 
divaniyi Hacı Kamil Efendi'den, celi divaniyi Sami Efendi' den, tuğrayı ismail Hakkı 
Bey'den meşk etti, hattatlık icazetnamesi aldı, salise rütbesi verildi. Divan'daki on 
sekiz yıllık görevinden sonra Ayan Meclisi katipliğine geçti (1918). Bazı mektep ve 
medreselerde yazı hocalığı yaptı. Ayan Meclisi'nin kaldırılması üzerine açıkta kal
dı. Babıali Caddesi'nde bir dükkanda hattatlık yaparak geçinmeye çalıştı. Hatta bir 
ara, Tahirü'I-Mevlevi'nin Mahfifi çıkardığı sıralarda idarehane olarak tuttukları bir 
dükkanı birlikte paylaştılar. 
Suud Yavsı, şapka inkılabı sırasında bir itharn sonucu on yıl hapse mahkum oldu. 
Çıkan Yeni Ceza J<anunu:na_göre cezası iki yıla indirildi. Cezasını tamamlayıp çıktı. 
TBMM, Gümüşhane milletvekili Halil Nihat Boztepe'nin teklifi ile bir kanun 
çıkararak Suudü'I-Mevlevinin işlemediği bir suçtan çektiği cezayı affetti. 1930'da 
Millet Kütüphanesi memurluğuna tayin edildi. 1947'de sol yanına felç geldi. 28 
Ağustos 1948 (23 Şewal1367)'de vefat etti. imam ı bulunduğu Merkez Efendi 
Camii'nin haziresine gömüldü. 
Suud Yavsı'nın mürettep Divan'ı ve çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanmış şiir ve 
yazıları vardır. Sülüs, celi ve divan i yazılarda ma h ir olup, birçok levha da yazmıştır. 
Tahir Olgun'un onun vefatı hakkında bir tarih manzumesi vardır: 

Acı bir kayıp 
Ah kim m ir-i Suudü'I-Mevlevi Eyledi ukbcisma tevcih-i ra 
Müctemi'di onda /ütf-1 Hak ile Şi'r ü hüsn-i hat ile hu/k-1 ni ku 
Eyledi terk-i cihôn-1 bi-sebôt Ka/dt cciy-1 ekmelinde bir hu/U 
Kabrini ktlsm münewer haşre dek Lem'a-i ism-i Ce/cil, envcir-1 HO 
Ruh-1 pciki cilem-i ervcihta Pir-i kudsisiyle olsun ru-be-ru 
Mcitemiy/e yandi ey Tcihir dilim Kalmadibende meccil-i güft ü gu 
irtihcili scilini kayd etmeğe Dcil geldi: Yci i/cih tğfir Iehu 
(inal1970: 1483-1485; inal1955: 374-376; Olgun 1948: 3-4; Olgun 1991: 
191-193,351-352 vd.) 
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3. Eserde adı geçen mevlevller 

3.1. Hz. Mevlana 

Mevlevilik kültürünün temelinde tarikatin piri Hz. Mevlana ve onun eserleri var

dır. Yazar, çeşitli kavranılann açıklamalannı yaparken Mevlana'nın Mesnevi'siıı

den örnekler verir, onunla ilgili bilgiler aktam (Onay 2000: 55, 102, 159, 227, 

360). San Abdullah'ın Mesnevi Şerhide en çok yararlandığı kaynaklar arasında

dır (Onay 2000: 56, 78, lll, 127, 218, 236, 342, 360, 379, 390) 

Nefi, Hazret-i Mevlana'yı vahdet ilminde ders arkadaşının Hz. Ali olduğu

nu söyleyerek över: 

flm-i vahdette sebakdaşı imam-ı evliya 

Hikmet-i ma 'n ide şakirdi Hakim-i Gaznevi 

(Onay 2000: 87) 

Fal geleneğinde, başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere Hafız Dfvanı ve Mesne

vf-i Şeriften yapılan fallara dair hikayeler ve risalelerin bulunduğu bilinmekte

dir (Onay 2000: 207). 

Edebiyatınıızda Hazret-i Mevlana'nın Mesnevf'sine cevab yani nazire ola

rak yazılmış eserler vardır. Bunlardan birisi de İbrahim Gülşeni'niıı Ma'nevi'si

dir. Hazret-i Mevlana, Mesnevf-i Şerifte buzata ve eserine üç yüz sene evvel işa

ret buyurmuşlardır. Nefi, Mevlana hakkındaki kasides~de şöyle işaret etmiştir: 

Bir gülistan-ı müferrihtir dil-i pür-feyzi kim 

Ana ruh-ı Gülşenf'dir bdğbdn-ı Ma 'nevf 

(Onay 2000: 223). 

Kemal Üçok, şu beytine dayanarak Hazret-i Mevlana'nın dünyanın yuvar

laklığını Avrupalılardan evvel anladığını söyler: 

A.fitaba terk-i in-gülşen koni 

Ta ki tah tü 'l-arz-ra rılşen koni 

Yani: Ey güneş! Bu gülşeni terkediyorsun, yani bu iklimde gurfrp ediyorsun 

ki, bizim iklimimizin altındaki yurtlan aydınlatasın." (Onay 2000: 215) 

Hz. Mevlana'nın şu beytiııde söz konusu edilen ise güneş değil, Şems-i Tebrizi'dir: 



668 Pfş-i o her seheri zerre-sıfat raks konem 

İn çenfn adet-i horşfd-perestan başed 

"Yani: Her seher vakti onun güneş gibi olan Tebrizli Şems'in huzurunda 

raks (sema) ediyorum. Çünkü, böyle bir hareket güneş karşısında raks, gü

neşe tapaniann adetidir; işidir." (Onay 2000: 226). 

Şiiriere yansıyan bazı toplumsal adet, inaınş ve uygulamalan açıklamak 

için de Mevlana'nın eserlerinden örnekler verilir. Y angıru söndünnek için ateşe 

sirke dökülmesi adetinde olduğu gibi: 

"Hazret-i Mevlana da şunları buyurmuştur: Hazret-i Ömer zamarnnda Me

dine'de yangın oldu. Ateş taşlan çalı çırpı gibi şeyleri yuttu, akıllı adamlar ateş 

üzerine tulumlarla su ve sirke döktüler." (Onay 2000: 95). 

Göz seyrimesi ilgili inaınş halk arasmda eskiden beri yaygındır. Yazar, bu

nun eskiliğini kamtlamak üzere Hazret-i Mevlana'mn şu beytini delil gösterir: 

Çeşmem Jıemf pered meger an yar mf-resed 

Dil hem cihed nişane ki dildar mf-resed 

Mana: Gözüm seyriyor, herhalde sevgili geliyor. Yüreğim çarpıyor ki dilda

nının geleceğine işarettir (Onay 2000: 220). 

Mevlana'mn Mesnevf'deki bir hikayesinden, benlerin, yaldızlı tellerle va

raklanması, yüz üzerine yaldızlı kağıt yapıştınlması veya asılmasının çok eski bir 

adet olduğu anlaşılmaktadır8 (Onay 2000: 226, 378-379). 

Hazret-i Mevlana; bir beytinde, Feridüddin-i Artar ve Hakim Senai'den, 

"Artar ruh idi, Senili onun iki gözü. Biz ise, Artar ve Senili'nin izinden geldik" 

şeklinde övgüyle söz etmiştir: 

Attar rı1Jı bud u Sentlf dü-çeşm-i o 

Mii ez pey-i Seniii vü Attiir ii1Jledfm 

(Onay 2000: 308). 

8 "Bu hikaye Halk Şiirlerinin Şekil ve Nev'i adlı eserimde muhterem Veled Çelebi 
izbudak'ın notları arasındadır." (Onay 1996/1 :51). 
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Tahir Olgun'a göre, Hazret-i Mevlana her asırda halkın hidayetine sebep 

olan zatın Mehdi olduğunu söylemektedir: 

Pes imam-ı hayy-ı kayim an velist 

Hah ez-nesl-i Ömer hah ez-Alist 

diyerek, ister Ömer'in, ister Ali'nin neslinden olsun 'imam-ı hayy da, imam-ı ka

im de o büyük zattır' der (Onay 2000: 323). 

Hz. Musa hakkında bilgi veren Velet Çelebi, onun tasavvufi manasını Hz. 

Mevlana'dan aktardığı iki beyitle örnekler: 

"Musa'nın asa hikayesini nakleden mukaddes kitaplardan naklen Kur'an da 

asayı bir ejder-i su'ban olarak beyan eder. Kur'an, mukaddes kitaplann rivayet

lerini aynen nakletınese Yahudiler kabul etınezlerdi. Bunlann zu'munca tahrif 

olurdu. Firavun gibi bir cebbara saldıran asa şüphesizdir ki, yedi başlı tjderden 

daha az kuvvetli değildir. Mevlana söyler: 

Dest-i Musa-ra dehem yek nur u tab 

K'an tapanca mi-zened ber-ajitab 

Çub ra mari konem men heft-ser 

Ki ne-zayed made mar o-ra zi-ner 

[Veled Çelebi, Ayin-i Cem] 

Mana: Musa eline öyle bir nur, öyle bir kuvvet veririm ki, o el güneşi to

katlar. Bir değneği yedi başlı yılan yapanın ki, dişi yılan erkeğinden böyle

sini doğurmamıştır (Onay 2000: 336). 

Hz. Mevlana'ya ait olmadığı artık bilinen şu rübai, manası bakunından onun gö

rüşlerine aykırı değildir. Ahmet Talat da, "tevbe-i nası1h"tan söz ederken onu zikreder: 

Baz a baz a her ançe hestı baz a 

Ger kajir o gebr o büt-peresti baz a 

in dergelı-i ma, dergelı-i novmidi nist 

Sad bar eger tovbe şikesti baz a 
Mana: Gel gel! Her ne halde isen gel! Eğer kafir, ateş-perest ve puta tapan 



670 olsan bile gel! Bizim bu dergahunız, nevmidlik. (ümitsizlik., me'yüsiyet) der

gahı değildir. Yüz defa tevbe bozsan da yine gel! (Onay 2000: 441). 

Zümrüte bakan yılanın gözünün kör olacağına dair bir inanış vardır. İran'

dan geçtiği sanılan bu inanışa divan şiiri örneklerinde de rastlanmaktadır. Yazar, 

konuyla ilgili Hz. MevHlna'nın bir beytini örnek verir: 

Mal mar üftad u şöhret ejdehtl 

Saye-i merdan zümürrüd in du-ra 

Mana: Mal yılandır; şölıret de fjderhadır. Evliyanın himmeti bu ikisinin 

zümrüdüdür (Onay 20.00: 472). 

Kabe, Hz. İbrahim'in yaptığı bir binadır. Gönül ise Allah'ın nazargahıdır: 

Ka 'be bünyad-ı Halil-i Azer-est 

Dil nazargah-ı Celil-i Ekber-est 

Hz. Mevlana (Onay 2000: 255). 

Ahmet Talat, ab-ı hayatın tasavvufi yorumu hakkında Veled Çelebi'nin Ayin-i 

Cem adlı hususi mecmuasındaki şu görüşleri aktarır: "Dirilik. suyu dedikleri ne imiş, 

nerede imiş? Mevlana, -Mesnevi-i Şerifin ikinci cildi evahirinde şöyle buyuruyor: 

Ger ne-bini rejten-i ab-ı hayat 

Be'nger ender cuyu·in seyr-i nebat 

Mevlana 

Mana: Ab-ı hayatın dünyada cereyanını görmüyorsan, mesela dere gibi 

akan suya ve nebatatın hayat aleminde seyr ve nemasma ve türlü şeklllere 

girip gı1nagı1n nebat vesair fevaid vermelerine bak! 

Toprağa düşen adi tohuma bu tuğyan-ı hayatı ve bu gı1nagı1n hasılatı bah

şeyleyene ab-ı hayat denmez de ne denir? Fakat malılükatın ab-ı hayatı kendileri

ne göre olur. Mesela: İnsanlara ait ab-ı hayatı hükema içinde yetişen İskender Zu

lümat'ta aradı; fakat bulamadı. Niçin? Çünkü dünya ve cihan-ı manevi saltanatını 

birleştirmek isteyerilere bu müyesser olamaz. Onun için ab-ı hayatı maiyetindeki 

hakim, yani Hızır buldu. Ve ondan soma hayatı değişmedi." (Onay 2000: 55). 
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Eski çağlarda, bazı bayraklarda arslan resmi bulunduğunu belgelemek üze

re Hz. Mevlfma'nın bir beyti zikredilmiştir. Bu bilgiyi veren Tahir Olgurı'dur: 

"Hatınmda kaldığına göre alıU-yı felek beyti, Bursalı Niyazi'nin olacaktır. 

Ser-işir-i livanı nüshası doğru olmasa gerek. Çünkü bayraklarda arslan başı de

ğil, tam arslan resmi vardı. Nitekim Mevlana'nın: 

Mii heme şiriin veli şir-i alem 

Hamle-san ez biid biised dem-be-dem . . 
Yani: Hepimiz arslanız amma saidınşlan rüzgar tesiriyle olan bayrak ars

lanlanyız, beyti bunu gösteriyor." (Onay 2000: 80). 

Mesnevi-i Şerifin: 

Cavlaki-i ser-bürehne mi-guzeşt 

Bii-ser-i bi-mu çü puşt-ı tas u taşt 

Yani, "Tas ve leğen arkası gibi kılsız baş ile baş açık, cavlaklar taifesinden 

biri geçti" demek olan beytini şerh ederken şarih San Abdullah Efendi di

yor ki: "Yani Işıklar tarikası üzere başına dağ-ı :firavan yakıp, ser-i mu gö

rünür yerini komayıp, filhakika tas ve leğen dibi gibi ve ayine-veş görünür. 

Onlann dahi karlannda bir renız ü işaret vardı." (Onay 2000: 159) 

Mesnevi şarihi San Abdullah Efendi: 

O veziri diist rehzen isve-dih . . 
Ku ber-iib ez-mekr ber-besti giıih 

beytinin şerhinde diyor ki: "O padişah yol vurucu, işve verici, mekr ve hile yol

lannı bilici bir vezir tutardı; ki o vezir mekr ve hileden su üzerine düğüm bağ

lardı. Yani bir rnekkar ve hud'akar idi ki ab-ı revanı .cereyan etmekten alıkor idi. 

Bir gölge haramisi ve ehl-i Hakk'ın yolunu vurucu, tezvirinde muvaffak bir mü

nafık idi." [I, 307] (Onay 2000: 218). 

Mesnevf'nin: 

Şir-i peşmin ez-gediiy-ı ked konend 

Bu Museylem-rii liikab Ahmed konend 



672 beytini San Abdullah Efendi şu sftretde manlliandınyor: "Ana benzer ki süvvlliden 

ve deıyfızeden ötürü yünden ve penbeden arslan ederler. Bi-idrakler ve bi-temyizler 

Bu Müseylem'e Ahmet deyü lakab ederler [Mesnevi Şerhi, I, 300] (Onay 2000: 360). 

3.2. Bazı mevlev1 dedeleri hakkında 

Eserdeki çeşitli maddeler örneklerle açıklanırken, yer yer bazı Mevlevi dedeleri 

hakkında anekdotlara da yer verilmiştir. Mevlevi deJvişlerinden Hafız Dede, ay-
, "'•-

yaşlardanmış. Vefatından altı gün evvel "Şaklabi'ıni giteli dergehden" tarihini söy-

lemiştir. Hakkında Esrar Deı;le'nin mersiye tarzında tarihi vardır (Onay 2000: 287). 

Üstad Ti'ıhir Olgun bu münasebetle şu fıkra ve kıt'alan lutfetınişlerdir: 

Manisa Mevlevihanesi şeyhlerinden Lütfi Çelebi, oğluna sı1f bir cübbe al

mak için söz vermiş. Fakat vaad bir türlü incaz edilmediği için malıdüm Çelebi: 

Peder-i nıüşfik-i safi-dilimiz ey sufi 

Va 'd kılmış idi bir suf-ı safii-evsafi 

Lik olmamak ile va'de vefa döndü gönül 

Kişt-i kenınıuna ki ana kuru va'de kiifi 

nazmını yazıp babasına vermiş; Lütfi Çelebi de şu kıt'a ile mukabelede bulunmuş: 

Mive-i biiğ-ı .fuad oğlunıuza ey sufi 

Va'd-i suf eylediğinı .. kavlinıi olmanı n{ı.fi 

Aznı ü maksadını benim ol va'de vefa idi veli 

Sim ü zer kisede olmuştu Arapça: Mafi! 

(Onay 2000: 453) 

3.3. Bazı mevlev1 şairleri 

Eserde, Mevlevilikle doğrudan ilgili olsun veya ilgili olmaşın, ele alınan konula

n örnekleme üzere bazı Mevlevi şairlerin beyitlerine yer verilmiştir. Nahifi, Se

nih, Derviş Bülendi, Daniş, Sabuhi Dede, Esrar Dede, Enis Dede, Şeyh Nazif, Hay

ri, Si'ıkıb, Hulı1si Dede, Ti'ıhirü'l-Mevlevi, Abmet Remzi bu şairler arasındadır. 
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Pençe..:i al-i abd hakkıyçün ey şir-i Huda 

Kıl nevaziş dest-i eltafin ile bu çakeri 

Tcllıirü'l-Mevlevi (Onay 2000: 86) 

Cennet-i rilyunda oldum hdlinin üftadesi 

Daneye meyl etmemek kabil mi ademzadeyim 

Tcllıirü'l-Mevlevi 

Kayserili rahmetli Ahmet Remzi de daneye benzeyen bene el uzatarak 

adernce bir günah işlernek istiyor: 

Haline el sunalım cennet-i ruhsannda 

Bir günah işleyelim biz dahi adeıncesine 

Ahmet Remzi 

Mana: O güzelin cennete benzeyen yanağındaki bene el atarak Adem ata

mız gibi veyahut insanca, insana yakışır surette bir günah işleyelim. 

Üstad Tahir Olgun'un şu kıtası bu münasebetle hatırlanabilir: 

Sanmayın mahiyyedir kim nuiha pertev-bahş olup 

Şu' lesiyle kubbe-i gerdihıu tenvir eylem iş 

Atlas-ı çarh yerine hame-i zerrin ile 

Dest-i kudret nam-ı Mevlana 'yı tahrir eylemiş 

(Onay 2000: 71) 

Mevlevi Senili'in şu beyti bu münasebetle hatırlanabilir: 

Bir gün cezasını göreceksin cefalann 

Kalmaz esersiz ah edip Allah çektiğim 

(Onay 2000: 76) 

Nahifi'nin: 

Hu deyip şevk ile ol afet-i devran dönsün 



674 mısramda devran sözü zaman manasma ise de dönmesi istenen Mevlevi dervişi 

olduğu için devran dönücü manasma gelir. Ve esasen bu manaya tevriye vardır 

(Onay 2000: 69) 

Görenler kollann dağ-ı siyehle aşık-ı zann 

Perin yakmış muhabbet ş em 'ine pervanedir derler 

Daniş-i Mevlevi (Onay 2000: 176) 

Üftade-i ka'r-ı çalı-ı Babil olsam 

Minnetkeş-i risman-ı nadan olmam 

Mevlevi Derviş Bülenqi 

İp ve urgan demek olan rlsman ve üftade delaletiyle, şamn Babil kuyusu ile 

Bijen'in hapsolunduğu ve Rüstem tarafından ip sarkıtılarak kurtarıldığı kuyuyu 

bir zannettiğine hükınolunabilir (Onay 2000: lll). 

Göz nılru sözü evlad manasma geldiği gibi Ya'kılb'un ağlaya ağlaya kör ol

duğuna, yani gözünün nılrunu kaybettiğine de işaret vardır. 

Firak u mihneti aslti aziz-i Mısr olan bilmez 

Anı tenha-nişin-i külbe-i ahzan olandan sor 

Şeyh Nazif-i Mevlevi 

Aziz-i Mısr sözü Hazret-i Yılsufa işarettir. İkinci mısrada Ya'kılb'a telmih 

vardır (Onay 2000~ 223}. .. 

Erenler dergehinde bir kalender bende-i has ol 

Tıraş et çar-darb ey le gönülden fikr-i ağyan 

Mevlevi Hayri (Onay 2000: 276) 

Gök Kandil: Gözü dumanlı sarhoş [Lehçetü'l-Lılgat]. 

Gök sözünün mübalağa ifade ettiğine bir kaç delil daha: 

Gök züğürd olduğum eder iş'iir 

Zahm-ı kebud-ı sine-i ziir 

Sakıb-ı Mevlevi (Onay 2000: 279) 
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Mevlevi Senih: 

Şeb-i mehtabda uyku gire mi didelere 

Seyr-i rilyinle gözüm ey meh-i taban uyumaz 

{Onay 2000: 291} 

Şeyh Galib zamanında Galata Mevlevihanesi şeyhl olan Hulusı Dede'nin şu 

beyti burada hatırlanınaya değer: 

Yek-siriştiz biz havass-ı hamseden aynlmazız 

Bir kadeh bir btlde bir nıeyJıtlne bir ben bir habtlb 

Mana: Şiiire göre beş hassa ile beş şey kaynaştıklanndan şamme ile kadehi kok

lamış, zilika ile şarabı tatınış, bilsıra ile meyhaneyi görmüş, lilmise ile kadehi 

tutınuş, silmia ile kabarcıkların çıtırtısırıı işitmiştir. Şiiir bu ya! (Onay 2000: 4 15) 

4. Mevlevllik ve mevlevllikle ilgili giyim-kuşam, eşya, adab ve erkana 
ait kelime ve deyimler 

4.1. Mevlev11ik 

Ahmet Talat, bütün tarikatıerin silsile bakımından Hz. Ali'ye vardığım, ancak 

Mevlevllik ve Nakşibendilik'in Hz. Ebübekir'e bağlandığırıı söyler (Onay 2000: 78, 83). 

Nakşbendi ve ona müteferri olan Mevlevi şuabatı tiınkıerinden birine mensup 

ve müntesip olan ricale tarik-i hacegandan demek adet olmuştu (Onay 2000: 247). 

4.2. Mevlevllikle ilgili bazı eserler 

Ahmet Talat, San Abdullah'ın Mesnevi Şerhi'nden çok yararlanmıştır. Bunun dı

şında Mevlevilikten söz eden bazı eserlerin de adını anmıştır: "Sefinetü 'ş-şuara, 

Sefine-i Mevleviyye ... -gibi birçok kitap vardır." (Onay 2000: 142) "Esrar Dede'nin 

Neşide-i Mevleviyane isimli bir manzumesi vardır ki, her beyti hece harflerinden 

biriyle başlar. İlk beyti şudur: 

Elif elifi nemeddir ey reh-var 

Kuşanan doğru eylesin ikrar 

Tahir Olgun [Not] (Onay 2000: 349) 



676 4.3. Dede 

Mevleviler'de binbir güçlükle çilleyi iknıaJ. etmiş, şeyhlik kazeti almış olanlara 

dede derlerdi.9 Bu ünvfuılan alabilmek için mutlaka pir mutfağında hizmet etmek 

şarttır. Buna, pir aşkına hizmet derlerdi. Sonralan ücretsiz görülen işlere pir aş

kına demek adet olmuştur. Üstad Ta.Jıir Olgun binbir günden ibaret çilleyi iknıaJ. 

etmiş, dede yani şeyh olmak kazetini alınca şu nazmı söylemiştir: 

Yine bir lifetin aşkıyla gönül ber-zede oldu 

Nar-ı sevdii ile dil hanesi iiteş-gede oldu 

ÇiZle-i aşkın elinden yine aziide değildir 

Gerçi ikmal-i çille ile de Tahir dede oldu 

(Onay 2000: 164). 

4.3.Çille 

Mevlevilerin 1001 gün halvete kapanarak ibadet ve hizmetle gün daldunnalarma 

çille derler. 10 Derviş bu müddette adab öğrenip kendisini şeyh e tanıtarak dervişli

ğe kabıll ettinneyi ve her şeye eyvallah demeyi öğrenir (Onay 2000: 154, 373). 

4.4. Erenler 

Yetişmiş, kutb mertebesine vannış olanlar evliya zümresine erenler denir. Rica

lü'l-gayb mensupianna da gayb erenleri denir. Diğer tarikat mensuplarında ol

duğu gibi Mevleviler de kendi aralannda birbirlerine erenler diye hitap ederlerdi 

(Onay 2000: 193). 11 

.... ·. 
4.5. Fakir 

Tarikat mensuplan arasında tevazu ifade eden bir tabirdir. Dervişler arasında ben 

demektir. Tarikatte ilerlemiş olanlar bile ben diyecek yerde fakir derler. 12 

Şeyhler imzaJ.annın üzerine hadimü'l-fukara yazarlardı. Bu tabir daha çok 

9 Dedelik ve onunla ilgili deyimler hakk;nda bkz. Gölpınarlı 1963: 12; Gölpınarlı 
1977:85-86;Top 2001:271. 
10 Çille ve onunla ilgili deyimler hakkında bkz. Gölpınarlı 1963: 11; Gölpınarlı 
1977:80-82; Top 2001:176-181. 
11 Erenler ve onunla ilgili deyimler hakkında bkz. Gölpınarlı 1963: 17; Gölpınarlı 
1977:118-119;Top 2001:273;Top 2001:273. 
12 Fakir ve onunla ilgili deyimler hakkında bkz. Gölpınarlı 1963: 17-18; Gölpınarlı 
1977:126. 
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Bektaşi ve Mevleviler arasında kullanılırdı. Fukara-yı Bektaşiye, fukara-yı Mev

leviye tabirleri şayi idi (Onay 2000: 207). 

4.6. El öpmek 

Dervişler şeyhlerinin ellerini öperlerken, şeyhleri de -müstahlef iseler- onlarınki

ni yahut dervişler birbirinin ellerini sıkarlar ve öperlerdi. Buna Türkçe görüş; 

Arapça musafaha veya ziyaret denirdi. 13 Mesnevi-i Şerifin: 

Dest-i hem-diğer ziyaret mi-konend 

Z'an-miyan hem-bfise garet mi-konend 

"Mana: Birbirlerini ziyaret ederler, o arada öpücük yağmalarlar" beytinden 

alınmış olsa gerek (Onay 2000: 102). 

4.7. Eyvallah 

Eyvallah kelimesi dervişler arasında yaygın olarak kullanılan bir kelimedir. Tari

kat mensuplan, bilhassa Bektaşilerde, Mevlevi dervişleri arasında muvafakat ce

vabı ve hoş görerek yerinde kullanılırdı. 14 

Mevlevi asitanesinde bin bir gün çille çıkarmak için mutfak işlerinde kul

lanılan bir dervişin, işin ağırlığı -ve dervişin cevr ü cefaya tahammülünün tec

rübesi için- hizmetinin artırılması yüzünden şeybin huzuruna çıkarak: 

-Al eyvallahını, ver beninı hürriyetinıi! dediği meşhurdur. Kaza ve belaya 

karşı azınetmiş olan halk: 

- Yapabilirsem ne ala, yapamazsam ona da eyvallah! derler ki kuvvete bo

yun eğmenin bir ifadesidir. 

Bize irs-i peder ne servet ü ne cah kalmıştır 

Şu 'un-ı kudrete karşı bir eyvallah kalmıştır 

Veled Çelebi 

Eyvallah sözüne Bektaşi nefeslerinde, erenlerin şiirlerinde çok rastlanır. 

13 Musahafaya aynı zamanda görüşmek derler. bkz. Gölpınarlı 1977:238-239; Top 
2001:273. 
14 Eyvallah ve onunla ilgili deyimler hakkında bkz. Gölpınarlı 1963: 17; Gölpınarlı 
1977:123; Top 2001:273. 



678 Kıldıysa zamfıne bizleri şeyh ü penfıh 

Takdfr-i Hudfı 'dır, diyelim: Eyvallah! 

Mervfdir ki kıyamet oldukta karib 

Halka olacakmıs aceze mürsid-i rah 
> > 

Veled Çelebi 

Eyvallah, şu maniliara da gelir: Evet, öyle olsun, aşk olsun. 

Feleğin meşrebini, mezlıebini aniayarak 

Meyl-i ikbal edenin Jıalıişine: Eyvallalı 

Neş'et 

Kemaı Üçok diyor ki: "Bir Mevlevi dervişi iki kelime ile ömrünü geçirebilir. 

Biri eyvallalı yani evet; biri de Hak geti re veya Hak vere yani hayır." 

Muhterem fazıl Veled Çelebi'nin bu balısin en zengin ve rengin numunesi 

olan şu şiirini okuyalını: 

Bana bigane-i dünya dediler eyvallfılı 

Mest-i peymane-i Jıulya dediler eyvallah 

Hep çalıştıklanmı kıldı zaman bi-ma 'na 

Namına şimdi heyillfı dediler eyvallalı 

Yıkanz, yapmayız ammfı yerine diğerini 

Buna mejkilre-i kübra dediler eyvallah 

Şeyhimin künbedi göçtü başına aşk olsun 

Buna da neş'e-i uhrfı dediler eyvallfıh 
- . , .. '• : 

Hace attı sanğı, giydi silindir şapka 

Böyledir Jıükm-i jetava dediler eyvallalı 

Türklüğe, Türkçe'ye bigfıne nice asriler 

Türkçü 'yüz, biz de pek a 'la dediler eyvallah 

Ey Veled gördü beni mest-i şetaret yfırfın 

Bu da bir başka temaşa dedil-er eyvallah 

Veled Çelebi (Onay 2000: 203-204) 

4.8. Sara nazar 

Mevlevi dervişleri arasında "hoş gör" yerinde kullanılan dervişçe bir tabirdir. Sajfı 

nazar fışık diye sülüs yazı ile yazıp tekyelerde hücrelere asarlarınış. [Kemaı Üçok] 
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Muhterem fazıl Tahir Olgun bir sualime şu cevabı vermişlerdir: "Safa, na

zar kelimeleri dervişlerce seyr ü sülfıkun iki rüknüne işarettir ki, mürşidirı nazar-ı 

feyzine mazhar olabilmek için müridde safa-yı kalb bulunması lazımdır, demek

tir. Vaktiyle Mevlevihanelerde bir aşık ilavesiyle safii nazar aşık ihtannı bavi 

levhalar vardı. Sonra bu cümlenin anlatmak istediği mana unutulmuş makam-ı 

teskin ve tahayyürde aldırma yahut canın isterse denilecek yerde kullanılmaya 

başlamıştı. Çileye giren hizmete katlanmalı, her söze aldırmamalı, tahammül ede

meyen çekilip gitmelidir. Safa nazar aşık derlerdi." 15 

Der-pfş edip sa fa nazan mest-i hayran ol 

Gerçek mürid-i şive-i pir-i muglin isen 

Şeyh Galib 

Etsem dedim cemiiline ey bi-vefa nazar 

Döndü o Mevlevi dedi aşık safa nazar 

sabit 

Etsem dedim cemaline ey pür-cefa nazar 

Yar açtı sinesin dedi aşık safii nazar 

Şeyh Galib (Onay 2000: 389) 

4.9. On sekiz sayısı 16 

Mesnevi mukaddimesinin 18, nezr-i Mevlana'nın 18 alınası dolayısıyla 18 adedi de 

Mevlevilerce mukaddestir. Bu da 9x2:18'den başka bir şey değildir (Onay 2000: 397). 

4.10. Çerağ 

Çerağcı denilen bir dervişin tuttuğu mumdan bütün mumlan yakmak Bektaşi ve 

Mevlevilerce adetti. Buna çerağ uyarmak derlerdi17 (Onay 2000: 155). 

Çerağını yakmak: Bir zatın türbedarlığı hizmetinde bulunmak ve geceleri 

15 Safa nazar sözüyle ilgili olarak bkz. Gölpınarlı 1963: 39; Gölpınarlı 1977:282-
283; Top 2001:279-280. 
16 On sekiz sayısının Mevlevilik'teki yeri ve önemi hakkında geniş bilgi için bkz. 
Top 2001:40-41. 
17 Çerağ ve onunla ilgili deyimler hakkında bkz. Gölpınarlı 1963: 11; Gölpınarlı 
1977:78-79. 



680 kandilini yakmak demektir. Mevlevihanelerdeki çerağlar, mutfaktaki ocak, yahut 

mangaldan; sair tekyelerdeki kandiller kahve ocağımn yahut kahve mangalının 

ateşinden üflenerek tutuşturulan bir mumla uyandırılırdı (Onay 2000: 155). 

"Muhterem Veled Çelebi bu münasebetle şu mütaJaayı yazmışlardır: 

Dergahlarda şeyhin yanında yanan çırağın altına tersine kapanmış lengeri 

bir şey konurdu. Ve üç çırağın geniş eteği olurdu. Muhibban şeyhi ziyarete gel

diklerinde o resmi çirağın eteğine para koyarlardı. Fakat Mevlevilikte bu yoktu. 

Resmi, mukaddes çerağ mutfak-ı şerifte kazancı dedenin oturduğu milırabın 

önünde bulunurdu. Bilmem kazancı dede böyle niyaz alır mıydı? Fakat mutfak-ı 

şerife ehl-i zahir girmezdi." (Onay 2000: 193). 

4.11. Ayin-i cem 

Veled Çelebi'nin bildirdiğine göre, Mevlevilik'te ayin-i cem çok eskidir. Ziyafet

li dervişarı eğlencesi demektir. Bazen muhibban tertip ederler. Fakat dem yok; 

ancak ayin-i şerif ile devr vardır. 18 Sakıb Dede ve Esrar Dede gibi Mevlevi bü

yüklerinin ayin-i cem yerinde aynü'l-cem' ve ayn-ı cem' demeleri, "yek-dil ola

rak toplamş" manasını ifade etmektedir (Onay 2000: 103). 

4.12. Na't okumak 

Mevlevi dergahlarında ayine başlamazdan evvel şeyh olan zat arkası milıraba gel

mek üzere milırabın sol tarafı önüne, dervişleri de adabla karşısına diz çöküp otu

rurlardı. Bu sırada sesi güzel na't-han derviş, müezzin mahfilinde ayak üzerinde 

Hazret-i Peygamber'in vasfında yazılmış Farsça bir na't okurdu19 (Onay 2000: 348). 

4.13. Sema20 

Muhterem fazıl Veled Çelebi Cep Defteri adlı hususi mecmı1alarına sema hakkında 

şu malumatı yazmışlardır: "Fi'l-asl çalgı dinlemek manasınadır. Bir yerde toplarup 

çalıp çağırıldığı esnada dinleyenden hacı, hoca, genç, ihtiyar, bilhassa derviş, ehl

i dil kimseler kalkıp kollar açık, baş sağ omuza yatık ve gözler süzük olduğu; sol 

18 Ayin-i cem hakkında geniş bilgi için bkz. Gölpınarlı 1963:111; Top 2001:279-280. 
19 Na't ve na'than hakkında bkz. Gölpınarlı 1963: 28-34; Gölpınarlı 1977:247; Top 
2001:277. 
20 Sema ve onunla ilgili deyimler hakkında bkz. Gölpınarlı 1963: 40; Gölpınarlı 
1977:290; Top 2001:77-126. 
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ayak yere süründüğü, sağ ayak içeriye çarpık ve kalkık bulunduğu halde -bazen 

ellerini sallayarak- dönerler ve sonunda sağ ayağı güm! diye yere korlardı. Bu 

Türklerin eski oyunudur. Selçukller devrinde bütün Konya, Sivas, Kayseri ve İç 

Anadolu halkı bu yolda davetler yaparlar, isteyenler sema' ederlerdi. Sema' hala 

Türkistan'da da vardır. Diğer bir yerde de "sema' çalgı dinleme manasma iken mü

cerred dönme manasma olmuş." buyuruyorlar ve şu beyti naklediyorlar: 

Yürür can sürür manend-i seyl-ab 

Sema' eyler durur manend-i girdab 

Yahya (Yusuf u Züleyha) 

Mana: Sel gibi coşup akar, bu akışta sanki canını sürükler. Girdab gibi bu

lunduğu yerde döner durur. 

Ahmed Paşa servin sema' ettiğini söylüyor ki, olduğu yerde dönrneğe işarettir: 

Ağdı başına hevası zülfünün 

Ol h evadan serv urur her dem sema' 

Mana: Servin başına saçının kokulu yeli ağdığı içirı o aşk ile servi her dem 

sema' etmektedir. Birinci "heva" yel, teneffüs ettiğimiz nesim; ikirıcisi aşk, te

mayül manasma olan heva'dır. Cirıas vardır. Ahmed Paşa'nın şu beytirıdeki: 

Ka metin vasfın s aba ger etse serv eyler sema' 

Raks urur la-büd Hudavendigar anılsa Mevlevf 

Hudavendigardan maksad Molla Rünkar da denilen Mevlana Celaleddin-i 

Rumi lıazretleridir. Sabit çıkrık hakkındaki lügazında şunları söylüyor ki, tam bir 

sema' tasviridir: 

Nedir ol iki sema '-zen ki jelek-var döner 

Birinin nalesi yok biri edip ziir döner 

Eyleyip arada bir tar-ı taalluk peydii 

Karşı karşı iki tarZak gibi her biir döner 

Semt-i abdala dönüp biri jeniiyf soyunur 

Bağlayıp bend-i miyan bedenine zünniir döner 



682 Şişe takmış çevirir durma acuz-ı devran 

Tar-ı milınet kebiib olmuş o naçar döner 

Sami, sevgilisinin sema'ından gönlünün ıztırab duyduğunu söylüyor: 

Dolaştı payına çün tavk-ı kumn rişte-i enzar 

O serv-i kadd sema' etdikçe dil pür-ıztırab oldu 

Mana: O selvi boylu güzel sema' ederken nazarianının şuaı birer iplik oldu. 

Ve kumrunun boynundaki halka gibi ayakhınna dolaştı. Bu halde o sema' 

ettikçe gönlüm ıztırab ile doldu. 

Şairin sema' eden güzelin ayaklanndan gözlerini ayırmadığı anlaşılıyor. 

Mevlevi sema'ı ile raks mahiyetinde olsa sema.' birbirinden farklıdır. Birin

cisinde huşı1 ve edeb, ikincisinde şevk ve tarab glliibdir. Baki bunu şu beytiyle 

pek güzel ayırmıştır: 

Güzeller şevkına meclisde su.fi çalgısız oynar 

Veli her bilmeyen öyle anı sanır sema' eyler 

Mana: Sofu meclisteki güzelleri görünce şevke gelip çalgı çalmadığı halde 

oynar. Lakin bunu bilmeyenler onun Mevlevi sema'ı ettiğini sanırlar. 

Ayni de sema'ı şöyle müdafaa ediyor: 

Demen keyfiyyetin.pilmez, sema'a tan eder safi 

O gürn-kerde-i rehi pirim edip irşad neylersin 

Mana: Sofu şarabın keyif verici (ve sernam heyecan ve zevk eseri) olduğu

nu bilmez de Mevlevi sema'ını yerer. Pirim, o yolunu şaşırmışı irşad edip de 

ne yapacaksın? 

Necati de hanendeye şarkı okutup oynatmak istiyor: 

Ey Necati yaraşır mutribi şeh meclisinin 

Raks edip okuya bu şi'r-i teri döne döne 

(Onay 2000: 398-399). 
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4.14. Sema'-ı rah 

"Mevlevi sema'ı yani ayin-i Mevlevi dört selamdır. Üç selamda semazelller döne 

döne yürürler, dördüncüde olduklan noktada durup dönerler. Bu sema'larda sol 

ayak gerilerek dikilir. Katiyyen yerden kalkmaz. Bundan başka yerde semahane 

haricinde sema' yapılır. Tabii zemin mallım şekilde bir semaa müsaid olmadığı 

için sol ayağın yerden kaldırılmasına müsade olunur ki bu suretle semaa çekiç 

çarhı denir. Sema'-ı rab da budur." [Kemal Üçok] 

Bu sema' ile Mevlevi ricalinden bir zatın Hicaz'a gittiği menakıb kitapların

da yazılıdır. Mevlevi şeyhlerinden Sakıb Dede'nin Sefine adlı eserinde verilen 

malumata göre şair Neşati Edirne Mevlevihanesi şeyhi tayin edilince dervişler 

kendini evinden alarak yollarda sema'-ı rablar yapmak sı1retiyle dergaba götür

müşlerdir. Kezalik bu sema' ile Konya Mevlevilerinin Meram bağlarına gittikleri 

mervidir. 

"Sema' edene semazen, mukabele esnasında sema'zenler arasında dolaşıp 

birbirine çarpmamalarım idare ve tayin edene semazen başı denilir." 

Mevcedilr oldukca her tennure ah-ı ask ile 
> > 

Her semil'-zen per-güşii vü lil-mekiln-peyma olur 

Alem-i bfilaya çıkmaktır sema· etmek demem 

Kendisi ehl-i sema 'ın alem-i billii olur 

Tabirü'l-Mevlevi 

Esrar Dede'nin şu çok güzel beyti bu sema'a işaret etınektedir: 

Gören sanır ki safada n sema' -ı ra h ederim 

Döner döner bakanm kuy-ı yiire ah ederim 

Şeyhillislam Yahya Efendi'nin şu beyti de bir sema'-ı rahı gösteriyor: 

Ka 'betü 'l-uşşak kuyuna erişdirse Hudii 

Döne döne eylesem ol şaha arz-ı iştiyak 

Mevlevilerce sema edilen yere meydan, sema' edilirken üzerinde dönülen 

sol ayağa direk, sağ ayağa çarh ve sol ayak sağ üzerine dolaşırsa çarha tekme at

mak denildiği mesmı1dur. 



684 Yeni sema' öğrenmeğe başlayan derviş, meydana çakılan bir çiviyi (kutup) 

sol ayağının baş ve ikinci parmağı arasına alarak döner. 21 

Dönüp mih-ı sema 'ı ku tb ederler halka-i zikre 

Neva-yı nay ile dem-saz ederler la vü iliayı 

Pertev Paşa (Onay 2000: 398-399) 

Sema ettikçe ş em' -i şevk-ı Mevlana ile Sabit 

Dönüp cism-i nizanm seki-i janus-ı hayal olsun 
:;, ' ~. 

Sabit (Onay 2000: 208) 

4. 15. Dest -efşan 

"Muhterem fazıl Veled Çelebi'nin tarifine göre: "Eskiden sema ederken ara sıra 

neşelenerek ellerini -kolları değil- sallarlardı. Buna dest-efşan denirdi." 

Çit der-dest-est rı1di hoş be-git mutrib sürı1di hoş 

Ki dest-ejşan gazel-htinim u pa-kubdn ser-endazim 

Hafız 

Mana: Mademki senin elinde hoş saz var; ey mutrib hoş terennüm et ki biz de el 

çırparak (tempo tutarak) gazel okuyalıın ve ayak vurarak başlanmızı sallayalıın. 

Bili, çenar ve servinin harice uzanmış yapraklarını ele benzeterek diyor ki: 

Aşıkın raksta hem--palandır dest-ejşfın 

Bakiya anın için serv ü çenan severin 

Burada el saHamak manasınadır. Çünkü yapraklar sallanır. 

Sudi'nin ve Tahir Olgun'un tarifine göre saz dinlerken el çırpmağa, Burhan-ı 

Katı' ile Çelebi'ye göre raksederke~ el sallamağa dest-efşan denilir. Şiirlerimizde iki 

manaya da kullanılmıştır. 

21 Sabri-i Şiikir'in şu beyti atlara bir nokta etrafında dönmeyi ta'lim Için yere çivi 
çaktıklarını ve atların bir çivi üzerinde h ünerler yaptıklarını anlatıyor: 

Şimdi ser-arsa-i endişede yek mih üzre Gerçi raks eyleyen al rahş-t hünerkônmdtr 
Mana: Şimdi tefekkür meydanının ortasında bir mıh üzerinde oynayan o hünerli 
atımdır (ATO). 
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Esrar Dede'nin şu beyti el saliayarak meyhane köşesine sapan bir sarhoş 

tasvir ediyor: 

Ah u vaveyla kopar dilden çün ol ser-mest-i naz 

Dest-ejşan kuçe-i hammardan zahir olur 

Mana: Vakta ki o naz sarhoşuel saliayarak meyhane köşesinden görünür; 

hemen gönülden eyvah yine sarhoş olmuş diye ah u feryad kopar. Çünkü 

el saliayarak ve sallanarak yürümesi raksı andınr. 

4.16. Pay-kupan 

Sudi'ye göre yere ayak vurarak oynamaktır. Veled Çelebi şu sfuetle izah buyuru

yorlar: "Sağ ayağa çarh derlerdi. Sol ayağa direk derlerdi. Olduğu yerde bükülür

dü, dönerdi. Dönerken sağ ayağı, içine kıvrık bir hale koyarlardı. Aşk ve cezbe 

ilcasıyla ayağı hızlıca yere küp diye koymaya pay-kUpan derlerdi, ki neş'e zuhu

runda arasıra yapılırdı." [Cep Defteri] 

Bu eserin bu kısmına ilave ettikleri mütalaada "Dest-efşan, pay-kupan 

Mevleviler semaıdır" dedikten sonra sema'i tarif buyurmuşlardır. (bkz. Sema') 

Nabi'nin şu beytinde ayak vuran, el çırpan manasınadır: 

Olur arı1s-ı sühan pay-kupan u dest-ejşan 

Zeban-ı hame-i Nabi terennüm ettikçe 

Nefi'nin şu beyti tam bir Mevlevi semaı gösteriyor: 

flıtiyar elde değil olsam eğer dest-ejşan 

Bu neşat ile sema' etmerneğe var rm mecal? 

Üstad Tahir Olgun: "Bir de pay-küp vardır ki -Gelibolu Mevlevihanesi şey

hi Ağazade Mehmed Dede'nin: 

Zir-i pay-ı Mevlevide her sada-yı pay-kup 

Münkir-i vecd ü semaa dokunur ınanend-i tup 

beytinde olduğu gibi -ayak sesi ve gıcırtısı- mealinde kullanılırdı" mütalaasını 

da mektuplanna ilave buyurmuşlardır. [Mektup, 18 Mayıs 1942] (Onay 2000: 

166-167) 



686 4.17. Tenm1re22 

"Bir de tennfıre vardır ki, Mevlevi dervişlerinin ayin icra ederken giyindikleri bel 

tarafı kırmalı geniş eteklik demektir. Yoksul ve kalenderlerin bellerine peştemaı 

gibi bağladıklan pöstekiye de derler. Evliya Çelebi'den nakledilen fıkradaki telii

tin tennfıre tabirinden bunun deriden önlük olduğu anlaşılıyor." (Onay 2000: 60) 

"Eskiden köçekler al renkli geniş eteklik giyerlerdi. Bellğ'in: 

Giyip bir al eteklik hdleden meydana arz etmiş 

Semada Mevlevf ayfnini tasvfr eder mehtab ~, 

beytindeki eteklikten murad, Mevlevi dervişlerinin sema ederken giydikleri ten

nfıredir." (Onay 2000:) 

4. 18. Sikke23 

Sikke kisvet, libas manalarma da geldiği için eskiden Mevlevi külahlarına da sik

ke denirdi. Müzellef (tüyü henüz çıkan) çelıre manasma da gelir (Onay 2000: 402). 

Pertev Paşa, Mevlevi tarikatına intisab etmiş, tekbirlenmiş, Mevlevi külil.hı 

da giymiştir. Tarf-ı külalı sözü, kafesi sarıklı sikke giydiğine hükm ettirebilir. Bir 

beyitte sikke giydiğini söylüyor: 

Sikke giydim nake yüz sürdüm huzur-ı pfrde 

Pertev eylerse bu devlet ser-jiraz eyler beni 

(Onay 2000: 394) 
- . ',, , 

4.19. Sikke tekbirlemek24 

Mevlevilikte yeni derviş olanlara Mevlevi sikkesi giyrneğe mezuniyet verilirken 

şeyh olan zat bir sikkeye tekbir okuyarak salikin başına giydirirdi ki buna tek

biriemek derlerdi. 

22 Tennüre hakkında bkz. Gölpınarlı 1963: 43-44; Gölpınarlı 1977:131-132; Top 
2001:153-154. 
23 Sikke hakkında bkz. Gölpınarlı 1963: 41-42; Gölpınarlı 1977:295-296; Top 
2001:151-152. 
24 

Sikke tekbiriemek hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Top 2001:74-77. 
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Külahı yayını tekbirietmiş taze silliktir 

Nesic-i subh-ı sadıktan giyer bir cübbe-i beyza 

sabit 

Manastırlı Mevlevi Hafız Dede'nin vefatı münasebetiyle yazdığı tarihte Es

rar Dede şu beyti söylüyor: 

Hazret-i Galib Efendi merd-i rah 

Ana ahir etti tekbir-i külalı 

Esrar Dede 

Seyyid Vehbi'nin şu beyti Mevlevilerin bayram sabahında tekbirle sikke 

giydiklerini bildiriyor: 

Sabah-ı ıydde gilya külah-i şemsidir Jıurşid 

Giyerler Jıtlnkah-ı delırde tekbir ile anı 

Seyyid Vehbi 

Şemsiden murad, Tebrizli olup Mevlana'nın mürşidi olan zattır. Diğer ınisa.l: 

Bi ezan-ı sublı tac-ı a.fitab olmaz bedid 

Mevlevi eyler külalım zfb-i ser tekbir ile 

N abi 

Değil devrinde Jıale, halka-i tevhide ginniştir 

Külah-ı lem'asın giymiş sere tekbir eder mehtab 

Kami (Onay 2000: 438) 

4.20. Nemed, Elin nemed 

Nemed aba, kebe ve derviş hırkası demektir. Elifi nemed ise, elif gibi uzun keçedir. 

Bir buçuk iki arşın kadar uzun ve dört parmak eninde bir keçe üzerine kumaş kap

lanır, bir ucuna uzunca bir şerit dikilip kemer gibi bele bağlanırdı. Dervişlerin avaını 

buna elif lame veya elif lfımid derlerdi.25 Esrar Dede'nin N eşide-i Mevleviyane isim-

25 Elifı nemed hakkında b kı. Gölpınarlı 1963: 16-17; Gölpır.arlı 1977:114-115; 
Top 2001:154. 
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688 li bir manzumesi vardır ki, her beyti hece harflerinden biriyle başlar. İlk beyti 

şudur: 

Elif elifi nemeddir ey reh-var 

Kuşanan doğru eylesin ikrar 

Tahir Olgun [Not] (Onay 2000: 349) 

4.21. Kafes 

"Bir kavuk adıdır. Ensiz ve uzun tülbendden -M~vlevi şeyhlerinin sardığı sank 

şeklinde- kavuk üzerine sarılan sanğa kafes de derlerdi: 

Misal-i murg-ı dam-üftade başım uğradı derde 

Kafes oldu ser-i azademe guya horasani 

Sünbülzade Vehbi 

Mana: Tuzağa tutulmuş kuş gibi başım derde uğradı. Sanki derdsiz başıma 

horasani sank bir kafes oldu. Şair, başına bir adı da kafes olan horasani sar

dığını, fakat bu sank yüzünden tuzağa tutulup da kafese konulan bir kuş 

gibi başına derd açtığını anlatıyor (Onay 2000: 247). 

4.22. Esma çekmek 

Esmaü'l-hüsnadan bazı isimleri belli sayıda düzenli zikretınek bütün tarikatlerde 

olduğu gibi Mevlevilikte de vardı.26 "Mevlevi büyüklerinden Arzi Dede: 

Sayd olmamağa .çare mi var taze güzeller 

Tesbfh gibi danesi çok dam elimizde 

diyor ve daneden zer ü simi kastediyor. 

Mevlevi Senili'in şu beyti de bu balıiste hatırlanınaya layıktır: 

Bir gün cezasını göreceksin cefalann 

Kalmaz esersiz ah edip Allah çektiğim 

(Onay 2000: 196). 

26 Esma çekmek hakkında bkz. Gölpınarlı 1977:120-121;Top 2001:172. 
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4.23. Ölen mevlev1ler hakkında: Hacesi hoşnfıd, menzili mübarek ola 

"Kümmeline ağlanılmaz, hayr ile yiid etmeli 

Münzevi olsun mübiirek hileesi hoşnud ola 

Kema.J. Üçok 

"Mevlev1 tarikatinde bir ölü gömüldüğü zaman telkin verilmez. Aynen: 

"Derviş filanın hacesi hoşnfıd, menzili mübarek ola" diye dua edilip gülhang çe

kilerek rücu olunur." [Kemal Üçok] (Onay 2000: 247) 

4.24. Ney 

16. yüzyıl şairlerinden Zati, bir beytinde neyi bir Mevlev1 dervişi olarak tasavvur 

etmiştir: 

Nefes oğlanlandır zevk ü şiidi 

O bir Mevlevidir niiy adı 

zati 

Mana: Nay iyi bir Mevlev1 dervişidir. Zevk ve şadi onun nefesinden husı1le 

gelmiş çocuklardır (Onay 2000: 349). 

5. Sonuç 

Ahmet Talat Onay, Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve İzahı isimli ansiklope

dik eserini hazırlayabilmek için, önce divanlan taramış, beyitlerde açıklanınasım 

gerekli gördüğü kelime, kavram, tabir ve deyimleri alfabetik sıraya koyarak açık

lamıştır. Yukanda uzun uzun alıntıladığımız örneklerden de anlaşılacağı üzere, ta

ranan beyitlerde Mevlevilik kültürüne ait çok miktarda kelime, tabir, kavram ve 

deyim ortaya çıkmıştır. Bu durum, Mevlevllik'in Türk kültür ve edebiyatında. ne 

kadar yaygın ve uzun süreli etkisi olduğunugösterdiği gibi, Ahmet Talat'ın eseri

ne de Mevlevllik konusunda önemli bir başvuru kitabı özelliği kazandırmıştır. 
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