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BELGRAD MEVLEVIHANESİ ŞEYHİ 'ADNI RECEB DEDE VE 

NAHL-İ TECELLISİ 

ZelıraGÖRE • 

İncelik ve zarafetin en güzel şekliyle anlam kazandığı Mevlevllik Eski 
Türk Edebiyatı üzerinde diğer pek çok tarikattan daha fazla bir etkiye sahiptir. 
Mevlevlliğin neşv ü nema bulduğu ve birer edeb mektebi olan Mevlcvihanelerin 
manevi havasından pek çok şair feyz almış, kendini Mevlevllik potasında 
eritmiştir. Şuara tczkirelerine baktığımızda Mevlev1 olduğu söylenen şairlerin 
sayısının hiç de azımsanamayacak kadar olduğunu görmek mümkündür. 

Abdülbaki Gölpınarlı "Mevlanadan Sonra Mevlevilik" isimli eserinde 
"Divan Edebiyatı içerisinde bir Mevlevi Edebiyatı ayırd edilebilir mi?" 
sorusunu araştırarak, cevaben Mevlevllerin Divan Edebiyatının kuruculan 
olduğunu söylemekte ve Divan Edebiyatının kurulup gelişmesinde Mevlevllerin 
büyük rolü olduğunu belirtmektedir. Ayrıca tasavvufun bu edebiyatın bir unsuru 
olmasını da Mevlevilere bağlamaktadır. Bu itibarla Eski Türk Edebiyatı 

içerisinde bir Mevlevi Edebiyatından söz edebilmek için öncelikle Mevlev1 
olduğu söylenen sanatçıların, eserlerinin, Mevlevilik etkisinde yazılmış 

metinlerio ortaya konması ve bunların ayrıcalıklı olarak ele alınması gereklidir. 
Zira yapılacak bu çalışmalar Eski Türk Edebiyatı açısından önem taşımaktadır. 

Bir Mevlevl şeyh i, bir şair ve aynı zamanda bir şarih olarak ' Adnl Receb 
Dede kaynakların "önemli" diye nitelendirdiği bir isimdir. Hayatı hakkında çok 
fazla bilgi yoktur. Kaynaklardaki bilgiler biribirinin tekran niteliğinde olup en 
ayrıntılı bilgiyi Esrar Dede'nin Tezkire-i Şuara-yı Mevlevfyye adlı şuara 

tezkiresinde buluyoruz. Bütün bu kaynaklardan öğrendiğimize göre 'Adni 
Selanik mülhakından Siroz 'da doğmuştur. Doğum tarihini bilemiyoruz. Babası 
zamarn n alimlerinden olup oğluna iyi bir tahsil temin etmiştir. Böylelikle 'Ad n! 
de uleına zümresine dahil olmuştur. Siroz Mevlevlhanesinin şeyhi olan 
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Ramazan Dede'ye bağlanmış, Esrar Dede'nin tabiriyle " ... kendileri nüftıs-ı 
kabileden olmak hasebiyle ... " Ramazan Dede vefat edince yerine posta 
otunnuştur. Burada bir müddet şeyhlik yaptıktan sonra Mevlana Türbesi 'ni 
ziyaret etmek üzere Konya 'ya gelmiştir. Mevlana Dergalıı'nda inzivaya 
çekilmiş, Mesnevl talim etmiştir. 

Konya ·da bulunduğu sırada birgün bazı ihvan ile "Meram" adlı mesire 
yerine gittiklerinde, Divanında tespit edemediğimiz şu kıtayı söylemiştir: 

Şu aşık kim cemal-i yari her yerde şühud eyler 

İki nem-nak çeşrnin gülşen-i aşka dürıld eyler 

Sülukı seyr idenler ralı-ı rast-ı aş ıkan üzre 

Merarna vasıl olup 'Adniya her dem sürıld eyler 

Şair burada "Meram" kelimesini tevriyeli kullanarak, bir anlamda 
Konya'ya yani aşıkların kabesi Mevlana Dergahına gelmekle meramına vasıl 
olduğunu ifade etmek ister. 

Bu arada Belgrad Mevlevlhanesi yeniden inşa olunmuş ve Konya 
Asitanesi'nden buraya bir şeyh istenmiştir . O tarihlerde Mevlana Dergahı'nda 
post-niş'inlik yapan Abdülhalim Çelebi bu görevi 'Adni Receb Dede'ye tevcih 
etmiş ve onu Belgrad'a göndermiştir. Neşati ve Ağazade gibi zamanın önde 
gelen Mevlevi şairleriyle sohbet etme fırsatı bulan 'Adnl H.llOO tarihinde 
şeyhlik yaptığı Belgrad' da "kantara-i hayattan ubar ile cennet-i Adne" vasıl 
olmuştur. 

Kaynaklar bize ' Adni Receb Dede' nin üç eserinden bahseder. Bunlardan 
birincisi müretteb bir Divandır. Sadettin Nüzhet Ergun "Türk Şairleri" adlı 

eserinde 'Adnl ' nin Divanının kayıp olduğunu bildirmektedir. Ancak eser 
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde bulunan yazmalan 
kataloglama çalışmalarında ortaya çıkarılmıştır . Üniversite yazmalan 
Nu:272'de kayıtlı olan 'Adn1 Divam, 110 varaktır. 

Divarunda yer alan şiirlerin hemen hemen tamamında Mcvlevilik 
neşvesini terennüm eden 'Adôı, 
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Ey hazret-i yegane hudavendigar-ı Rum 

Yad eylemek cenabunı ihsan olur bana 

dediği Hz. Mevlana vasfında 7 kaside söylemiş, ona olan sevgi ve bağlılığını 
dile getirmiştir. Bu methiyelerde de daJ1a çok Hz. Peygambere dair yazılan 

şiirlerde kullanılan "Na't" tabirini kullanmıştır. Bununla birlikte, 

Fıkh-ı ekber magz-ı Kur'an'dur didün narnun anun 

Keşf-i Furkan itmede olmaz misal-i Mesnevl 

beytinde ifade ettiği üzere "Kur'an'ın özü" olarak nitelendirdiği Mesnevi 
hakkında bir Na't ve, 

MakbUI-i Huda zübde-i hasan-ı İlahi 

Fahrü ' 1-fı.ıkara eşref-i ashab-ı tarikat 

dediği Mevlana'nın muhibbi Şems-i Tebrlii' ye dair bir Na't ' i vardır. Ayrıca 

Mevlana Dergahı 'nın post-nişini Abdülhalim Çelebi 'ye de üç Na't 
yazmıştır.Divanında bunlardan başka 28 kaside daha yer almaktadır. Bu 
kasideterin çoğu Hz. Peygambere övgüdür. Şairin kasideleri arasında yer alan 
Şarab-name ve Saki-name manzumeleri de ilgi çekici şiirlerdir. Divancia 
kasldelerden başka 4 tahmis ve310 gazel dışında başka bir nazım şekliyle 

yazılmış şiiri yoktur. 

' Adnl'nin ikinci eseri ise Şerh-i Kasaid-i 'Ur:fı isminde bir risaledir.Bu 
eser, İranlı şair ' Urfi-i Şiraii 'nin Divanmda yer alan "Tevh'id-i Bar~ Na't-i 
Peygamberi ve Menkabet-i Ali' hakkındaki kasldelerinin şerhidir. Şair 

risaJesinin mukaddimesinde Mevlana' Dergahına giderken "bir berg-i sebz" 
götürmek dileğiyle bu şiirleri şerhettiğini ve Mevlana' Dergahının post-nişini 
Abdülhalim Çelebi' ye sunduğunu yazar. Eser tertip olarak kendisinden feyz 
aldığı Neşati Dede'nin Şerh-i Ba 'z-ı Kasaid-i 'Urfi eseriyle benzerlik gösterir. 

' Adnl de dahil olmak üzere okunduğu ınuhitlerde "Magz-ı Kur'an" yani 
"Kur'an'ın özü" olarak tavsif edilen Mesnevisinde Mevlana' Kur'an'ın 

hakikatlerini anlatmıştır, bizzat kendisi de eseri için şöyle der: "Ben yaşadığım 
müddetçe Kur'an'ın kölesiyim. Ben Mulıammed yolunun toprağıyım. Benim 
sözümden bundan başkasını kim naklederse ben ondan da söz/erinden de 
hlztirım." Diğer taraftan 15. yy.'ın büyük şair ve mutasavvıfı Abdurrahman 
Cami'nin "O mtinô cihanının eşsiz padiştilıının değerini ispatlamak için 
Mesnevi yeterlidir. O büyük varlığın vasft ve üstünlüğü hakkında ben ne 
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diyeyim, peygamber değil ama kitabı var." sözleri Mesnevl'nin ne denli eşsiz 
bir eser olduğunu anlamak için yeterlidir. 

Hak yolunda mü.ridleri gerçeğe ulaştırmak gayesini taşıyan Mesnevi 
Farsça yazılmış olmasına rağmen Mevlana'nın Türk Edebiyatı 'na tesiri de ası l 

bu eserle olmuştur. Diğer taraftan başta Mevlevl şairler olmak üzere diğer pek 
çok şair edebi ve manevi kişiliklerini bu eserle hem-hal kılmışlardır. Türk 
halkınca da anlaşılması için Türkçe'ye çevrilmesi gerekmiştir. Bu amaçla 
manzum ya da mensur pek çok şerhi hem Batı hem Doğu dillerinde yapılmıştır. 

Eserin ihtiva ettiği derin duygu, düşünce ve görüşler şerhleriyle ifade edi lmiştir. 

Doğrudan bir etkilenmenin yanı sıra Türk tasavvuf edebiyatının fikren 
işlenmesinde bu çevirilerin, yapılan şerhlerin ve nazirelerin de etkisi önemli 
olmuştur. Böylelikle Mesnevi her yüzyılın canlı Türkçesine çevrilerek hep genç 
kalmıştır. 

'Adnl Receb Dede'nin bahsedeceğimiz ve asıl üzerinde durmak 
istediğimiz üçüncü eseri olan Nahl-i Tecelli de yaşadığı yüzyılın Türkçesinin 
özelliklerini haiz manzum bir Mesnev1 şerhidir. Bugüne kadar yapılan Mesnevl 
çeviri ve şerhlerini tespit eden bibliyografyalarda adı geçmeyen eser 
kanatiınizce mahiyeti ortaya konulması gereken önemli bir eserdir. 

74 varak'tan meydana gelen Nahl-i Tecelll geleneğe uygun olarak 
"Tevlıfd'' ile başlar, ikinci bölüm "Na't -i Resul-i Ekrem" başlığıyla Hz. 
Peygamberin övgüsüdür. Daha sonraki "Sebeb-i Te'lif-i Kitiib" bölümünde 
'Adn'i eserini niçin yazdığım ve adını neden Nalıl-i Tecelll koyduğunu söyler. 
Buna göre; 'Adnl Receb Dede Mevlana'nın Dergahında bulunduğu sırada 

Mesnev! tedrisi ile meşgulken, Mesnevl'nin ihtiva ettiği mananın derinliklerine 
inmek ve bunu Hak aşıklanna da tevcih etmek isteğiyle eseri şerh etmeye karar 
verir. Bu kararı hükmünce Mesnevi'nin "Aşk" kelimesinin geçtiği beyideri 
toplayarak her birine Türkçe beşer beyt yazar, bu beyiderdeki sözlerini ispat 
için de: 

Aşk hakkında biraz söz söyledim 

Penc Türki beyt ile vasf eyledim 

İddamun gösterüp isbatını 

Hüccet itdüm Mesnevi ebyatını 

diyerek Nalıl-i Tecelll'yi nasıl vücuda getirdiğini ifade eder. 
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Eserin adının Nalıl-i Tecelli olmasındaki ilham ise Hz. Musa'nın tecelll 
mucizesidir. 'Adni bu eserini Mesnevl'nin Tecelli Tür'u olarak görmüştür. Şöyle 

ki: 

Alem-i aşkun bu nüsha bagıdur 

Bag-ı sıdkun bir yeşil yapragıdur 

Aşıkana meclis olsun bagımuz 

Yadigar olsun yeşil yapragımuz 

Buldı bu nazn1-ı Süreyya-iltibas 

Tavr-ı Tur-ı Mesnevlden çün esas 

İsmini Nalıl-i Tecelll eyledüm 

Ehl-i didarı teselll eyledüm 

Merhaba hoş-balışiş-i Mevla budur 

Habbeza reşki dil-i Müsa budur 

Sebeb-i Te'l'iften sonra "Münfıcat" yer almaktadır. 18 beytlik bu 

bölümde Allah'a niyazda bulunan Adn'i eserini de şöyle tavsif eder: 

Nazır oldum çok nüsah terklbine 

Benzemez bu kimsenün tertibine 

Aşka dairdür bu te' l'ifim benim 

Bir bikr-tarz oldı tasnifım benim 

"Aşk" kelimesinin Mesnev'i'de ilk defa geçtiği beyt eserin 10. beytidir. 
Adn'i, Nalıl-i Tecelll'de "İbtidti-i Ebytit" başlığı altında eserin asıl metnine bu 

beytin şerhiyle başlar. Şerhini yaparken de önce beş beyitlik şerh beyitlerini 

sonra da şerh ettiği beyti yazmıştır. Şöyle ki; 
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Aşkdur aşıkları na-şad iden 

Aşkdan feryad ider feryad iden 

Aşka benzer bir elem mi var 

Aşkdan bir yanrnaduk adem mi var 

Aşkdandur sineler pür dag-ı derd 

Aşkdandur eşk-i germ ü ah-ı serd 

Ateş-i kübra dirler aşkdur 

Nar-ı bi-perva ki dirler aşkdur 

Cümle eşyaya bu ateşdür düşen 

Hazret-i Monladur am remz iden 

Ateş-i ışkest ki ender ney fütad 

Cuşiş-i ışkest ki ender mey fütad 

Bu şerh beyitlerine bakarak diyebiliriz ki 'Ad ni şerhini yaparken serbest 
davranmış, birebir şerh yapmamıştır, Mevlana'nın beyitleri ona daha ziyade 
ilham kaynağı olmuştur. 

Şair eserini tertip ederken Mevlana'nın Mesnevisinde "Aşk" kelimesini 

ihtiva eden beyitleri rastgele seçmemiş her cildi ayrı ayrı ve beytleri 
yerlerindeki sırayla ele almıştır ve bir cilrten diğerine geçerken bunu ifade 
etmek için geçiş yerlerine birer gazel yazmıştır. 

Aynca 'Adni Mesneviden seçtiği beyitleri hangi hikayelerden aldığını 

yapraklann kenarına not düşmüştür. Mesela Mesnevi'nin I. cildinde yer alan 

"Ava giden aslan, kurt ve tilki" hikayesinden şu beyti seçmiş, 

Güft çün der 'ışk ma geşti kerd 
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Her se di gir ü busHin u berd 

(311 O Bunun üzerine aslan "Madem ki sen bizim ~kımıza kendini rehin 
ettin, üçü de senin olsun, üçünü de al git) 

Beytinin şerhinin yanına "Bir şir, bir di/ki, bir kurd avcı şiklir aldılar, 
arslan kurda taksim eyle didükde kurdun kendü nefsine taksimin 
begenmeyüp helôk eyledükde dilkiye emr itdi di/ki taksfme girmedükde 
cümlesin ana hibe eyledi." notunu düşmüştür. 

Nalıl-i Tecelli'de Mesnevi'den toplam 340 bcyt seçilmiştir ve eser 
yaklaşık ll 00 beyt uzunluğundadır. Eserin giriş bölümlerinden de anladığımıza 
göre 'Adni Receb Dede kitabını Abdülhalim Çelebi zamanında yazmıştır. 
Abdülhalim Çelebi de Makam-ı Mevlana'da 18. post-nişin olup H: 1077-
M. 1659'dan H. l09-M. 1672 tarihine kadar çelebilik yapmıştır. 

Böylelikle bu bildiriyle adı ve mahiyeti daha önce tespit edilen çeviri ve 
şerh bibliyografyalannda yer almayan ve anladığımız kadarıyla önemli bir eser 
olan Nalıl-i Tecelli'yi ve onun şairi 'Adn'i Reccb Dcde'yi kısaca tanıtmaya 
çalıştık. 
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