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Âşıkların Ka’besidir bu makâm
Eksiklikleriyle gelen kişi burada olur tamâm
The Ka‘aba of Lovers is this very station
Whosoever comes here imperfect attains total perfection

Molla Câmî
Mulla Jāmī

H A D R A T M A W L A N A J A L A L A L- D I N R U M I A N D M A W L A W I Y Y A C U L T U R E

Ka’be-i uşşâk başid in makâm
Her nâkis amad inca şûd tamâm
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Bişnev in ney çün hikâyet mîküned
Ez cüdâyîhâ şikâyet mîküned
Dinle, bu ney neler hikâyet eder, ayrılıklardan nasıl şikâyet eder.
Listen to this reed how it complains: it is telling a tale of separations.
Kez neyistân tâ merâ bübrîdeend
Ez nefîrem merd ü zen nâlîdeend
Beni kamışlıktan kestiklerinden beri feryâdımdan, erkek ve kadın müteessir olmakta ve inlemektedir.
Saying, “Ever since I was parted from the reed-bed, man and woman have moaned in (unison with) my lament.
Sîne hâhem şerha şerha ez firâk
Tâ bigûyem şerh-i derd-i iştiyâk
İştiyâk derdini şerh edebilmem için, ayrılık acılarıyla, şerha şerhâ olmuş bir kalp isterim.
I want a bosom torn by severance, that I may unfold (to such a one) the pain of love-desire.
Herkesî kû dûr mand ez asl-ı hiş
Bâz cûyed rûzgâr-ı vasl-ı hîş
Aslından, vatanından uzaklaşmış olan kimse, orada geçirmiş olduğu zamanı tekrar arar.
Every one who is left far from his source wishes back the time when he was united with it.
Men beher cem’iyyetî nâlân şüdem
Cüft-i bedhâlân ü hoşhâlân şüdem
Ben her cemiyette, her mecliste inledim durdum. Bedhâl (kötü huylu) olanlarla da, hoşhâl (iyi huylu) olanlarla da
düşüp kalktım.
In every company I uttered my wailful notes, I consorted with the unhappy and with them that rejoice
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Herkesî ez zann-i hod şüd yâr-i men
Vez derûn-i men necüst esrâr-i men
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Herkes kendi anlayışına göre benim yârim oldu. İçimdeki esrârı kimse araştırmadı.
Every one became my friend from his own opinion, none sought out my secrets from within me.
Sırr-ı men ez nâle-i men dûr nist
Lîk çeşm-i gûşrâ an nûr nîst
Benim sırrım feryâdımdan uzak değildir. Lâkin her gözde onu görecek nûr, her kulakta onu işitecek kudret yoktur.
My secret is not far from my plaint, but ear and eye lack the light (whereby it should be apprehended).
Ten zi cân ü cân zi ten mestûr nîst
Lîk kes râ dîd-i cân destûr nîst
Beden rûhtan, rûh bedenden gizli değildir. Lâkin herkesin rûhu görmesine ruhsat yoktur.
Body is not veiled from soul, nor soul from body, yet none is permitted to see the soul.”
Âteşest în bang-i nây ü nîst bâd
Her ki în âteş nedâred nîst bâd
Şu neyin sesi ateştir; hava değildir. Her kimde bu ateş yoksa, o kimse yok olsun.
This noise of the reed is fire, it is not wind:
whoso hath not this fire, may he be naught!

Âteş-i ıskest ke’nder ney fütâd
Cûşiş-i ışkest ke’nder mey fütâd
Neydeki ateş ile meydeki kabarış, hep aşk eseridir.
‘Tis the fire of Love that is in the reed, ‘tis the fervour of Love that is in the wine.
Ney harîf-i herki ez yârî bürîd
Perdehâyeş perdehây-i mâ dirîd
Ney, yârinden ayrılmış olanın arkadaşıdır. Onun makam perdeleri, bizim nûrânî ve zulmânî perdelerimizi -yani
vuslata mânî olan perdelerimizi- yırtmıştır.
The reed is the comrade of every one who has been parted from a friend: its strains pierced our hearts.
Hem çü ney zehrî vü tiryâkî ki dîd
Hem çü ney dem sâz ü müştâkî ki dîd
Ney gibi hem zehir, hem panzehir; hem demsâz, hem müştâk bir şeyi kim görmüştür?
Who ever saw a poison and antidote like the reed? Who ever saw a sympathiser and a longing lover like the reed?
Ney hadîs-i râh-i pür mîküned
Kıssahây-i ışk-ı mecnûn mîküned
Ney, kanlı bir yoldan bahseder, Mecnûnâne aşkları hikâye eder.
The reed tells of the Way full of blood and recounts stories of the passion of Majnún.
Mahrem-î în hûş cüz bîhûş nist
Mer zebânrâ müşterî cüz gûş nîst
Dile kulaktan başka müşteri olmadığı gibi, mâneviyâtı idrâk etmeye de bîhûş olandan başka mahrem yoktur.
Only to the senseless is this sense confided: the tongue hath no customer save the ear.
Der gam-î mâ rûzhâ bîgâh şüd
Rûzhâ bâ sûzhâ hemrâh şüd

In our woe the days (of life) have become untimely: our days travel hand in hand with burning griefs.
Rûzhâ ger reft gû rev bâk nîst
Tû bimân ey ânki çün tû pâk nist
Günler geçip gittiyse varsın geçsin. Ey pâk ve mübârek olan insân-ı kâmil; hemen sen var ol!..
If our days are gone, let them go!-- ‘tis no matter. Do Thou remain, for none is holy as Thou art!
Herki cüz mâhî zi âbeş sîr şüd
Herki bîrûzîst rûzeş dîr şüd
Balıktan başkası onun suyuna kandı. Nasipsiz olanın da rızkı gecikti.
Except the fish, everyone becomes sated with water; whoever is without daily bread finds the day long.
Der neyâbed hâl-i puhte hîç hâm
Pes sühan kûtâh bâyed vesselâm
Ham ervâh olanlar, pişkin ve yetişkin zevâtın hâlinden anlamazlar. O halde sözü kısa kesmek gerektir vesselâm.
None that is raw understands the state of the ripe: there fore my words must be brief. Farewell!
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Gamlı geçen günlerimiz uzadı ve sona ermesi gecikti. O günler, mahrûmiyyetten ve ayrılıktan hâsıl olan ateşlerle
arkadaş oldu –yani ateşlerle, yanmalarla geçti -.
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TAKDİM PREFACE
“Selam size; fakat ayrılanın verdiği selam değil;
Öylesine selam ki, boyuna yenilenir durur.”

“I salute you; not the salute of one who leaves;
Such a salute, it keeps repeating over and over again.”

Ummanı bir testiye döküp nasibimizi almak istesek, her halde elimizde tutabileceğimiz tek şey, ancak günün kısmetinden ibaret kalır. “Ne kadar çok şey bilirsen bil, söylediklerin
karşındakinin anladığı kadardır” buyuran Hz. Mevlânâ’yı da
idraklarımıza ancak istidadımız kadar sığdırabiliriz.

If we poured the ocean in an earthen jug and wanted to take our
share, the only thing we would probably be able to hold in our
hands would merely consist of the fortune of the day. Similarly,
as Rumi prescribes; “No matter how much you know, whatever
you say is only as much as the one before you perceives.” As
such, we can fit Rumi into our comprehension only as much as
our capacity (isti‘dâd) permits.

“Kitaptan nihai amaç içerdiği bilgilerdir; onu yastık yaparsanız buna yarar. Ancak bu yastık rolü onun amacı değildir.
Onun nihai amacı bilgi, doğru yol ve kazançtır. Kılıcı çivi yerine kullanırsanız yenilgiyi zafere tercih etmiş olursunuz.” Hz.
Mevlânâ’nın bu sözlerinden yola çıkarak onun düşüncesini
günümüze taşıma metodumuzu etraflıca sorgulamak gereklidir. Onu sadece bir tarihi hatıra olarak görmekten vazgeçip;
bilimsel, sosyal, siyasal ve güncel her türlü konuda onu bir
kılavuz telakki etmeliyiz. Çünkü ancak bu şekilde onun uçsuz
bucaksız düşünce dünyasından faydalanabilir ve zaferi elde
edebiliriz.
Hz. Mevlânâ’yı gücümüz ve dimağlarımız yettiğince anlamaya çalışmak, bunun bir yansıması şeklinde Mevlevî kültürünü
tanıyabilmek, onun kültürümüz içerisindeki yerini ve kültürümüze etkilerini bilebilmek ise, bugün bizlere düşen en büyük
sorumluluktur. Bu yolda hizmet etmenin en büyük mükâfatı
ise, umarız ki Hz. Mevlânâ’nın pınarından kana kana içebilmek olacaktır. Bu hizmete vesile olan başta Kadimsanat
Grubu mensupları olmak üzere emeği geçenlere şükranlarımı
sunar, Hz. Pîr’in himmetlerinin üzerimizden hiç eksilmemesini
niyaz ederim. Nasibimiz bol olsun...

To understand Rumi, even for a little bit, it is first necessary to
understand the social structure of the period he had lived, especially the tradition he had taken part, and the intellectual vein
he was fed on. Here, this vein is without doubt the tradition of
tasavvuf of Islam. Until the modern era, this deep-rooted tradition
–to which ‘ârifs (learned men) like Hadrat Mawlana Jalal al-Din
Rumi belonged – has been a source of education par excellence
both in individual and sociological sense. And today, though not
for us entirely, life stories of Rumi and similar great ‘ârifs of his
type contain secrets that need to be taken as lessons. Because,
from the night of his reunion with the Beloved (Haqq) until today,
Hadrat Pîr has in fact never died: Each and every moment he
keeps rising under different forms (sûret) relative to our perception, bringing the al-Nur (Divine Light) to our darkened souls with
the mystery his words carry.
“Though the object of a book is to teach an art; if you make a
pillow of it, it serves that purpose too. Yet its main object is not
to serve as a pillow, but to impart knowledge and useful instruction. If you use a sword for a tent-peg, then you prefer victory
to defeat.” Drawing upon the above remarks of Rumi, we need
to thoroughly question our method of carrying his ideas into our
times. In doing so, we must abandon seeing him merely as a
historical figure, but instead regard him as a true guide in all
kinds of subjects; be it scientific, social, political or contemporary
matters. Only then can we benefit from his vast universe of ideas
and thereby achieve victory.
For our present day, it is the greatest responsibility on our shoulders to try to understand Hadrat Jalal al-Din Rumi to the utmost
extent of our capacity, recognize the Mawlawi culture as a reflection thereof; appreciate its position in and repercussions on
our culture. And the greatest reward of serving this end would
hopefully be the opportunity to quaff from the spring of Hadrat
Jalal al-Din Rumi. Members of the Kadimsanat Group being in
the first place, I hereby express my gratitude to all those who
have contributed to this work. May the grace of Hadrat Pîr never
cease upon us. May our share be plenty…
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Hz. Mevlânâ’yı bir nebze olsun anlayabilmek için, evvelâ yaşadığı dönemin sosyal yapısını ve daha da önemlisi yetiştiği
geleneği anlamak ve beslendiği fikrî damarı kavrayabilmek
gerekir. İşte bu damar, şüphesiz İslam tasavvufu geleneğidir.
Modern zamana gelinceye kadar Hz. Mevlânâ gibi ârif kişilerin ait oldukları bu köklü gelenek gerek toplumsal gerek ferdî
olarak, sosyolojik mânâda tam bir eğitim kaynağı olmuştur.
Bugün ise, bizler için bütünüyle olamasa bile Hz. Mevlânâ ve
onun gibi âlî irfân kişilerin hayat hikâyeleri, hem ibret alınacak
hem örnek alınacak birçok sırra sahiptir. Zira Hz. Pîr, Hakk’a
kavuştuğu vuslat gecesinden bugüne dek, aslında bir an bile
ölmemiştir ve her an idrakimize nazaran farklı suretle yeniden
doğmakta ve sözlerindeki esrâr ile kararmış ruhlarımıza nûr
olmaktadır.
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EDİTÖR’DEN...
EDITOR’S FOREWORD...
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Sevginin ve aşkın en güzel biçimde anlatılabildiği mesleklerden biridir tasavvuf. Dervişler sever ve Yaradan muhabbeti
ile coşup taşar. Bu taşkın gönüllerdeyse aşk, harlı bir ateşin
kıvılcımları gibi arşa yükselir, yükseldikçe de yakar.

Sufism is one of the paths whereby love and passion can be
described best. Dervishes love and overflow with the love of
the Creator. And in these overflowing hearts, love rises up to
the heavens like the sparks of flame, and burns them up as
it rises.

Dervişler sevdikleri ile beraber olmak için her şeylerini vermiş ve neler neler yapmışlardır tarih boyunca. Önce “Kula
kul olmadan Hâlık’a kul olunmaz” prensibinden yola çıkarak
Hak âşıklarını sevmiştir “maşûk dervişler”. Yaşamları adeta
onları hatırlamak ve hatırlatmak görevinin yerine getirildiği
ritüeller bütününe dönüşmüş ve sonunda sevenler sevilenlerin aynası olmuştur. Bir zaman gelmiştir ki onlar gibi konuşmaya, onlar gibi oturmaya başlamıştır bu âşıklar. Onların
hatıralarından, kullandıklarından aşklarına bir merhem aramışlar ve onların giydikleri ile “donanmışlardır”. Bu giysiler,
maşûkları âşıklara hatırlatır. Âşıkları da maşûklara izhar
vesilesi kılar.

Throughout history, dervishes were ready to renounce all they
had in order to be with their beloved ones. First and foremost,
following the motto “One cannot be a servant of the Creator
without serving his servants”, “the beloved (ma‘şûk) dervishes” loved the lovers of God. Their lives have, so to speak,
turned into a whole body of rituals whereby they exercise the
duty of remembering and reminding the lovers of God and
whereby the lovers have ultimately become a mirror of the beloved. There came a time when these lovers began to talk and
sit as they did. For their own love they sought for a cure from
their memories and objects, “dressing up with” with what they
wore. These garments remind the lovers of their beloved, and
provide an occasion for manifesting (izhâr) the lovers to the
beloved.

Bir makale niyeti ile başladığımız bu naçizâne çalışmanın
yolculuğu ilginç yerlere uğradı. Bugün ise, bir kitap haline
gelmiş bu çalışmaya bir önsöz yazmanın gayreti ile karşı
karşıyayız. Bu çalışmanın buraya gelişinin iki ayrı safhası
oldu. Sizlerle evvela bunları paylaşarak muhabbetimi izhar
vesilesi kılmaya çalışıyorum.

Originally intended as merely one single article, this humble
study later ended up as an exciting journey. Today, we are
challenged with the task of writing a preface for the study
which has evolved into a voluminous book. This long journey
has evolved thus far in two distinct phases. My aim in sharing
all these details prior to the body of the study is to take the
opportunity to present the reader with affection (muhabbet).

Yaklaşık on senedir merakla araştırdığım ve yeni şeyler öğrenmeye çalıştığım bu konu çocukluk yıllarımın “boyundan
büyük meşgalesi” sayılabilecek, “tarikatlarda giyim ve kuşam” konusuydu. Bu konu hayatımın her safhasında, çalışma masamın başında yeni bilgi ve belgelerle birikti. Konu
ile ilgili senelerce boyumdan büyük birçok iş yaptım. Fakat
bugün kaleme aldığım bu sözler bu edepsizliklerimin değdiğini gösteriyor. Çünkü muhabbetin aşırısında edep sakıt
olurmuş, öyle diyor büyükler.

Since about ten years, I have been passionately and curiously researching and trying to learn more about the subject
of “clothing and habiliements in religious orders”, one of my
childhood preoccupations which could in fact be considered
as “a challenge way over my head”. At every stage of my life,
there accumulated on my desk new documents and sources
of information about the issue. For many years I did many
things way over my head about the issue. However, the words
I hereby utter prove that this daring venture of mine was worth
all these, for as the elder say, propriety holds no longer under
extreme affection.

Tarikat cihazları ile ilgili altı sene içinde birçok teknik bilgiyi tasnif ettim ve resimleyerek “aşk hatırası” taşıyan bu
emanetleri inceleyebilme lütfuna mazhar oldum. Tabii ki bu
bediiyat harikası tarikat cihazlarının önemli bir kısmını da
Mevlevî kıyafetleri oluşturuyordu ve Mevlânâ yılı ilan edilme
planlarının cemiyette konuşulmaya başlandığı 2006 yıllarının sonlarına doğru merhum Mevlevî Asaf Halet Çelebi’nin

In the course of these six years, I classified and photographed
substantial information pertaining to relics belonging to orders, and thus, had the honor of examining these relics involving “keepsakes of love”. Of course, a significant portion
of these relics consisted of the Mawlawi garments. Later on,
towards the end of 2006, at a time when there started discussions within the community about declaring the year as the
Year of Rumi, I read a paragraph in a work by the late mawlawi

“Sanat tarihimizin hiçbir şubesi yoktur ki onun en seçkin simaları arasında temiz yüzlü asil tavırları ve zarif giyinişleriyle
bir Mevlevî görünmesin.”
Asaf Halet Çelebi’ye ait bu sözler beni 2007 yılının Mevlânâ
yılı ilan edilmesi ile bu çalışmanın başlamasına sürükledi.
Bu hislerle 2007 yılı başında evvelce bir makale olarak yazmaya başladığım bu çalışma için, her yerden içinde sikke
farikası bulunan bütün materyalleri toplamaya başladım.
Daha sonra bir şeyler yazmaya oturduğumda bunun benim
edebimi ve haddimi aşacak şeyler olduğunun farkına vardım
ve bir ara vererek uzun süre bu konu hakkında düşünmeye
vakit harcadım. Bulduğum her materyali örnekliyor ve not
ediyordum. Daha sonra bu çalışmanın başladığı tarihte hatırı
sayılır arkadaşlarım bana “Bu bir makale olmaz, elinde bir
kitap kadar malzeme oldu, otur üzerinde çalış artık” deyince, üzerimizde her daim hissettiğimiz himmet-i Pîr ile çalışma bi-iznillah tamam oldu.

Asaf Halet Çelebi, which urged and motivated me to further
examine another classified body of relics in the course of the
same year. I hereby would like to quote these words, which
served as the source of inspiration for this study:
“There are no branch within our art history in which we don’t
spot, with his clean-face noble attitudes and his elegant turnout a Mawlawi among its elites.”
Following the declaration of 2007 as the Year of Rumi, the
above words of Asaf Halet Çelebi further encouraged me to
embark upon this quest. Thus, for this study on which I had
previously started to write an article in early 2007, I begun
collecting all materials containing the mawlawi cones (sikke) from all over the place. Thereafter, as I started to write,
I came to realize that this was indeed an effort beyond my
capacity and the limits of my propriety. Thus, I took a break,
spending a long time on reflecting further on the matter. In
the meanwhile, I noted down and took samples of each and
every material I could find. Then, by the time I started the
study, my esteemed friends told me “This cannot be an article any longer for now you have ample material to compile a
book. So you’d better take your time to ponder on the matter”.
Consequently, thanks to the exalted favor (himmah) of Hadrat
Pîr which I have always felt upon myself, and by the grace of
God, this study has been completed.

Hiçbir iddia taşımayan bu çalışmanın tek gayreti elimizde
bulunan aşk ile işlenmiş bu kadim kültürün bir nebze olsun
derlenmesi, ehlinin elinde zevk edebileceği bir varakpare
halinde olması iştiyakıdır.

The sole purpose of this humble study is the attempt to compile, even though to some extent, the available body of this
ancestral culture processed with the love, as well as our aspiration to put it on a piece of paper which the connoisseur’s
eyes can enjoy at his glance.

Çalışmamda, yardımlarını esirgemeyen ismini sayamayacağım kadar çok insan oldu. Hepsine niyazımı bir borç addediyorum..

In the course of my painstaking research, there have been
far too many people who were so generous as to lend their
full support and whose names would not fit into pages if we
attempted to write them down. I truly feel indebted to them all.

Takdir Mevlâ’nın himmet pîrimiz Mevlânâ’nındır.

It is God the Exalted to appreciate, and our pir Hadrat Rumi
to favor.

Aşk u niyâz ile...

With supplication and love…

Murat ÖZER
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bir metninde okuduğum aşağıdaki paragraf beni Mevlevîlik
ile ilgili bir tasnifi bu yılda incelemeye şevk ve sevk etti. Sizlere bu çalışmanın ilham ayinesi olan bu sözleri aktarmak
istiyorum:
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Bir
“Mevlânâ”
Hutbesi

A “Rumi” Khutbah

Aziz ve muhterem cemaat!

O reverend community!

Hayırlar feth olsun, şerler defolsun ve cumanız
mübarek olsun!

May auspiciousness be conquered, may all evil
be removed and Jum’ah mubarak!

Biliyorsunuz toprak, ancak ekilince ve ekilen ne ise
ona göre filiz verir. Kültür de böyledir. Nasıl bir kültür
ekersen, ona göre insana sahip olursun. Bu topraklarda ekilen İslam kültürü, bin senedir hep âriflerin,
velilerin anladığı ve yaşadığı İslam olmuştur. Anadolu
insanı, başka yollarla iltifat etmediği için böylesi bilge şahsiyetlere kucak açmıştır. Hal böyle olunca, bu
yüce insanlar da Anadolu’yu kendilerine mesken tutmuşlar ve bu müsait insanları aşkla eğitmişlerdir. İnsana, hayvana, bitkiye, velhasıl bütün bir kâinata hep
şefkat nazarıyla bakan bu derviş gönüllü insanlar;

May auspiciousness be conquered, may all evil be removed and Jum’ah mubarak!

Bu sevgi dolu, hoşgörü dolu yüksek İslâm anlayışının
en önemli temsilcilerinden birisi de Mevlânâ Celâleddin Rûmî’dir.
“Ben hayatta olduğum müddetçe Yüce Kur’ân’ın
bendesiyim. Bundan başka benden bir şey nakledilirse, o sözden de o kişiden de uzağım” diyen Mevlânâ, öncelikle dinin zahirini tahsil etmiş ve yıllarca
buna dair ilimleri medresede okutmuş bir din âlimidir.

We tolerate the created for the sake of the Creator.
Mawlana Jalal al-Din Rumi, Haji Baktash Vali, Yunus
Emre, Sheikh Shaban Wali, Sayyid Husameddin Uşşaki
are only some companions of this splendid caravan.
For these scholars of Islam, religion is a school of love.
Unless performed without love, prayers are even a burden. God has perfectly created us and breathed from
His soul onto us. Then, recognition and knowledge of
God is not an impossible task at all. What is solely required is to make operational this very soul bestowed
upon us. The soul shall take care of the rest. Indeed,
God the Almighty reminds us that He is not far from us
but rather very close in various verses such as “He is
with you wheresoever ye may be” and “ We are nearer
to him than (his) jugular vein”. Likewise, with the verses
“Those who believe in feel fierce love against God”, He
remarks that the relationship between man and God
can only be established on the basis of affection.
Mawlana Jalal al-Din Rumi is one of the most eminent
representatives of this high Islamic Understanding
abundant with affection and indulgence.
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‘Yaratılmışı hoş görürüz Yaradan’dan ötürü’ düşüncesiyle hareket etmişlerdir. Mevlânâ Celâleddin
Rûmîler, Hacı Bektâş-ı Veliler, Yunus Emreler, Şeyh
Şâbân-ı Veliler, Seyyid Hüsâmeddin Uşşakîler, bu
muhteşem kervanın sadece bazılarıdır. Bu İslam
âlimlerine göre din, bir aşk mektebidir. Aşk ile yapılmazsa, ibadetler bile külfettir. Allah bizleri en mükemmel surette yaratmış ve bize kendi ruhundan üflemiştir. O zaman Allah’ı tanımak, bilmek, imkânsız
bir iş değildir. Sadece yapılması gereken, O’nun bize
verdiği o ruhu çalışabilir hale getirmektir. Gerisini o
ruh yerine getirecektir. Zira Cenab-ı Allah, “Her nerede olursanız olunuz O sizinle beraberdir” ve “Ben
sizlere şah damarınızdan daha yakınım” gibi muhtelif ayetlerinde, bir taraftan bizden uzak olmadığını,
bize çok yakın olduğunu hatırlatırken diğer taraftan
da, “O iman edenler, Allah’a karşı şiddetli bir sevgi
duyarlar” âyetiyle kul ile Allah arasındaki ilişkinin ancak sevgi üzerine inşa edilebileceğini bildirir.

You know that the mother earth gives you only what you
plant: What you reap is what you sow. So is the culture. You raise a man according to the culture you sow.
Since a thousand years, the Islamic culture cultivated
in our lands has been based on an Islam as understood
and practised by the gnostics and saints. As the people
of Anatolia do not fever otherwise, they have welcomed
such wise men with open arms. This being the case,
such eminent personalities have settled in Anatolia,
raising the apt ones with love. Viewing the humans,
animals, plants, and in short, the entire universe with
the glance of love and affection, these high-minded,
noble men acted according to the motto;

15

Daha sonra maneviyatta derinleşmeye başlayınca,
yaşadığı halleri şiir yoluyla insanlara aktarmaya devam etmiştir. Bu şiirlerinden oluşan muhteşem eseri
Mesnevî, tercüme edildiği bütün dillerde hayranlıkla okunmuş ve hala okunmaya devam etmektedir.
Mesnevî’nin esası, Kur’ân’ın özüdür. Bu yüzden her
mısrasında hikmet, her beytinde sırlı hakikat, her
hikâyesinde ibret vardır. Bir şiirinde söylediği “Aynı
dili konuşanlar değil aynı gönlü, aynı duyguları paylaşanlar daha iyi anlaşır” sözüyle, gönüldaş olmanın her şeyden daha önemli olduğuna dikkat çeken
Mevlânâ, “Ne arıyorsan osun sen!” sözüyle de ne
aradığını bilmeyen insana uyarıda bulunmaktadır.
“Biz ayırmaya değil birleştirmeye geldik” derken de
ne kadar yapıcı ve birleştirici bir anlayışa sahip olduğunun altını çizer.
Selçuklu ve Osmanlı sultanları hep ona bağlılıklarını
dile getirmişlerdir. Onun görüşlerinin özümsendiği
yerlerde kavga olmaz, kul hakkına tecavüz edilmez.
Allah aşkı, her şeyin önüne geçer. Mevlânâ’nın gayesi, insanı, insan-ı kâmil yapmaktır. Kâmil insan
olmak için ne lâzımsa, Mevlânâ da sözlerinde onları
işlemiştir. “Hamdım, yandım, piştim!” derken, insanın hamlıktan olgunluğa geçişini, mayalanmış hamurun pişmesine benzetir. İnsanın da irfan teknesinde
pişerek eğitilmesi gerekir. Zira ancak böylesi kâmil
insanların sayılarının artmasıyla toplumda huzur, barış ve karşılıklı anlayış gelişecektir.
Rabbim bizleri, çocuklarımızı onların sözlerini anlayarak, yollarını izleyerek, onlar gibi kâmil insan olanlardan eylesin! Âmin! Hutbeme, büyük ârif Hz. Mevlânâ’nın şu sözleriyle son vermek istiyorum:
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“Bizler birleştirmeye geldik, parçalamaya değil!”
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Uttering “I am the servant of the Holy Qur’an as long
as I live. Whosoever incorrectly conveys my words,
know that I am far from him and far from his words”,
Rumi is a scholar of religion who first studied religion
in its exoteric sense and taught the relevant sciences at madrasas for long years. Later on, as he began
to deepen his spiritual insight, has kept on relating to
the people his experiences through poems. Consisting of these poems, his monumental work Mathnawi
(Spiritual Couplets) has still been read with admiration
in all translated languages. Mathnawi is the essence of
the principles of the Qur’an. Therefore, there is wisdom
in its every verse, mystical truth in its every couplet and
lessons in its every story. With his saying in one poem
“Not the ones speaking the same language, but the
ones sharing the some heart, the same feeling understand each other,” Rumi notes that the unity of hearts
matters more than anything else. Likewise, he cautions those who do not know what they look for, saying
“Thou art what thou seekest!”, while he underscores
his constructive and uniting vision with his words “We
are here to unite, not to divide”.
Seljuk and Ottoman sultans always expressed their loyalty to Rumi. Wherever people adopt his vision, there
happens neither quarrel nor dispute; and people do
not violate the rights of others. Love of God precedes
everything. Rumi’s intention is to make man the “perfect man” (al-insan al-kamil). In his teaching, Rumi
always dealt with whatsoever is needed to become a
perfect man. In saying “I was raw, then cooked, and
now I am burnt!”, he draws an analogy between the
transition of man to maturity and the baking of raised
dough. Likewise, man needs to undergo an ordeal being baked in the vessel of wisdom. For so long as there
are more such “perfect men”, peace and mutual understanding shall prevail in the society.
May Allah makes us and our children among those perfect men by comprehending their words and following
their paths! Ameen! Before I end my khutbah, I hereby
would like quote the following words by the great sufi,
Hadrat Rumi:
“We are here to unite, not to divide!”

Prof. Dr.
Mahmud Erol KILIÇ
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Ya Hazret-i Muhammed Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî / Oh! Hadrat Muhammad Mawlana Jalal al-Din Rumi
Hat / Calligraphy Abdurrahman DEPELER
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Hazret-i Mevlânâ
Muhammed
Celâleddîn
Hadrat Mawlana
Jalal Al-Din
Muhammad Rumi
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B

ugün bütün dünyanın “Rûmî” olarak tanıdığı Hz. Mevlânâ’nın asıl adı Muhammed, lakabı ise, Celâleddîn’dir. Rûmî
mahlası ile tanınmasının sebebi ise,
Anadolu’ya yerleşip burada yaşamış
ve hayatının önemli bir kısmını burada
geçirmiş olmasıdır. Anadolu, evvelce Müslümanlar
tarafından Diyâr-ı Rum (Rum Diyarı) olarak adlandırılmış, Türklerin Anadolu’ya yerleşmelerinden sonra
da bu isim kullanılmıştır. Rum Selçuklularının bu dönemde isimlerine Anadolulu mânâsına gelen Rûmî
mahlasını eklediğini biliyoruz.
Henüz genç yaşlardayken kendisine babası tarafından “padişah, efendi, sahip” mânâlarına gelen
“Hudâvendigâr” lakabının verildiğini kaynaklardan
öğrenmekteyiz. Ayrıca herkesin kendisini zikrettiği
“Mevlânâ” lakabı ise, “efendimiz” anlamında, kendisine medresede ders okuttuğu dönemlerde öğrencileri tarafından verilmiştir.
Hz. Mevlânâ, 30 Eylül 1207 Pazar günü, Türk-İslam
kültürü için son derece mühim, dönemin önemli ilim
ve irfan merkezi olan, bugün Afganistan sınırları içinde bulunan Belh şehrinde doğmuştur. Bu yüzden birtakım kaynaklarda “Belhî” diye de anılır.
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Babası “Sultânü’l-Ulemâ” (Âlimler Sultânı) olarak tanınan büyük bilgin, Hüseyin Hatibî’nin oğlu,
Bahâeddîn Veled’dir. Yedi ceddinden âlimlerle dolu
bir ailenin çocuğu olarak hem fıtraten hem de içinde
büyümüş olduğu ortam itibarıyla Hz. Mevlânâ, hem
zâhirî hem de bâtınî ilimler hususunda kendini geliştirme imkânını bulabilmiştir.

20

Bahâeddin Veled’e Sultânü’l Ulemâ unvanının verilişi
ile ilgili kaynaklarda şu önemli bilgilere rastlamaktayız:
“Bir gece, Belh’in ileri gelen üç yüz bilgini, hep birden aynı rüyayı görürler: Bir sahrada kurulan büyük
bir çadırın ortasında, Resûlullâh (S.A.V.) sahabesiyle
oturmakta iken Bahâeddin Veled, her zamanki edeb
ve hürmetiyle selam vererek çadıra girer ve Resûlullâh Efendimiz kendisine iltifat ederek sağ yanına
oturtur, orada hazır bulunan müftü ve imamlara da,
— Bugünden itibaren Bahâ Veled’e, Sultânü’l Ulemâ
deyiniz ve öyle hitap ediniz, buyurur. Sabah olunca,
rüyayı gören bilginler, doğruca Bahâ Veled’in medresesine giderler. Onlar daha rüyalarını anlatmadan,
Bahâ Veled gördükleri rüyayı aynen anlatıverince bilginler:
— Allah ve Resûlullâh şahittir, biz de şahidiz ki, sen
Sultânü’l Ulemâ’sın, bugünden itibaren bu namla tanınacaksın, derler.
Bahâeddin Veled, Belh emiri Rükneddin’in kızı Mümine Hatun’la evlenmiş ve bu evlilikten iki erkek çocuğu dünyaya gelmiştir. Bahâ Veled, ilk çocuğunun
adını Alâeddin Muhammed koymuştur. İkinci evladı

Known as “Rumi” by the entire world today, the real
name of Hadrat Mawlana was actually Mohammed and
his epithet was Jalal al-Din. As for the reason why he
came to be known as Rumi is because he settled in Anatolia, where he spent a substantial part of his life span.
Anatolia was formerly called by Muslims as Diyar-ı Rum
(Land of Romans), a name that was also used after the
arrival of Turks in Anatolia. It is also known that, during
the period in question, Seljuks of Rum used to add the
pseudonym Rumi, meaning “Anatolian”.
We know from the available sources that at a very young
age his father gave him the epithet “Hüdavendigâr”,
meaning “sultan”, “sir” or “master”. As for the epithet
“Mevlâna”, meaning “our master”, which everyone used
to address him, it was his students who gave him the
name during the years when he taught at madrasas.
Hadrat Rumi was born on Sunday, 30 September 1207,
in the city of Balkh, a very important center of learning
and wisdom for Turkish culture of the period, which is
located within the present-day Afghanistan. Therefore,
he is also referred to as “Balkhi” in some sources.
His father is Baha al-Din Walad, who was known as “Sultan al-Ulama” (Sultan of the Learned), and the son of
the great scholar, Husayn Khatibi. As the child of a family abounding with scholars since several generations,
Hadrat Rumi was able to find the opportunity to cultivate
himself in both exoteric and esoteric sciences owing to
his dispositions and his family environment where he
grew up.
As for how Baha al-Din Walad earned the title of “Sultan
al-Ulama”, the available literature provides us with the
following piece of important information:
“One night, three hundred of the most learned men of
the city of Balkh had independently the same dream altogether. When the Messenger of Allah (pbuh) is seated
with his Companions (sahabah) in the midst of a large
tent set up in an open plain, Baha al-Din Walad enters
inside saluting with his usual manners and due respect
and the Messenger of Allah (pbuh) bestows favor on him
by letting him sit on his right side, and then told the muftis and imams present there:
- From now on, thou shalt call Baha Walad as Sultan
al-Ulama and address him in that manner. Next morning,
the scholars who had the same dream go straight away
to the madrasa of Baha Walad. Even before they start
telling about their dream, Baha Walad relates it in exactly
the same way. In response, the scholars say:
- Allah and His Messenger be our witnesses, and we
also testify that thou art Sultan al-Ulama and shalt be
addressed as such from now on.
Baha al-Din Walad married Mu’mina Khatun, the daughter of Rukn al-Din, the Amir of Balkh, and had two sons
from this marriage. Baha Walad named his first child Ala’
al-Din Muhammad. When the second child was born, he
noticed right away the divine light glittering on his face,
and taking the baby from the arms of Mu’mina Khatun,
he said:

doğduğunda ise yüzünde parlayan celâl nurlarını
daha o vakitte fark etmiş ve bebeği Mümine Hatun’un kucağından alarak,

- “Be blessed Muhammad Jalal al-Din. This boy does not
look like any other child. Look after him well, Mu’mina”,
and named the child “Muhammad Jalal al-Din.”

- Mübarek olsun Muhammed Celâleddin. Bu çocuk
hiçbir çocuğa benzemez; ona iyi bak Mümine, demiş
ve adını böylece “Muhammed Celâleddin” koymuştur.

Both in his lectures and preaching, Baha al-Din Walad,
Sultan al-Ulama, was a scholar famous for his frank and
outspoken views. This led to certain political problems,
and he fell out with the scholars of the time, chiefly Fakhr
al-Din al-Razi, and with the Khwarazm shah. As a result,
since he was a person of firmness acting on his own
convictions and since he also desired to avoid further
conflict, he migrated from Balkh together with his family
and close friends in 1212-1213. Certain historical accounts claim that the imminent Mongol invasion was also
behind this exodus.

Hz. Mevlânâ, bu göç esnasında 5-6 yaşlarındadır.
Belh’ten ayrılırken hacca gitmeye de niyet eden
Bahâeddin Veled, önce Nişabur’a uğramış sonra bir
kervanla Bağdat’a ve oradan Kûfe yoluyla Mekke’ye
varmıştır. Hac fârizasını yerine getirdikten sonra
Şam’da da bir müddet kalıp, oradan Malatya, Erzincan, Sivas, Kayseri ve Niğde yoluyla Karaman’a
gelmiş ve 1221-1222 yıllarında buraya yerleşmiştir.
Hz. Mevlânâ’nın annesi Mümine Hatun ve kardeşi
Alâeddin Çelebi’nin bu dönemde vefat etmiş oldukları kaynaklarda zikredilmektedir. Bugün Karaman’da
bulunan Aktekke Camii’nde Mümine Hatun, Alaeddin
Çelebi ve Hz. Mevlânâ’nın diğer yakınlarının türbelerini ziyaret etmek mümkündür.
Sultânü’l Ulemâ, bu uzun göç esnâsında devrin
önemli kültür merkezlerini dolaşmış, Feridüddin
Attar, Muhyiddin ibn Arabî gibi büyük âlimlerle fikir
alışverişinde bulunma fırsatı yakalamış, ilmine ilim
katmıştır.
Bahâeddin Veled, artık evlenme çağına gelmiş olan
oğlu Muhammed Celâleddin’i, 1225-1226 yıllarında,
kendileriyle berâber Belh’den göç eden Semerkandlı
Hoca Şerâfeddin Lala’nın kızı Gevher Hatun’la Karaman’da evlendirmiştir. Hz. Mevlânâ’dan sonra Mevlevîlik tarikatını kuran, “Sultân Veled” diye tanınan
Bahâeddin burada burada dünyayı teşrif etmiştir.
Alâeddin adında bir oğul daha dünyaya getiren Gevher Hatun’un vefâtından sonra, Kerrâ (Kirâ) Hatun’la
evlenen Hz. Mevlânâ’nın bu evlilikten de Muzaffereddin Emir Âlim adında bir oğlu ve Melike adında bir
kızı dünyaya gelmiştir.
Bu sırada Sultânü’l Ulemâ Bahâeddin Veled’in şöhreti
ve sözünün tesiri de gittikçe yayılmış, kendisi Anadolu Selçuklu Sultânı Alâeddin Keykûbat tarafından
Konya’ya davet edilmiştir. 3 Mayıs 1228 Çarşamba

During the migration, Hadrat Rumi was around 5-6 years
old. With the intention to go on pilgrimage at the time
of leaving Balkh, Baha al-Din Walad first stopped by
Nishapur. Later on, joining a caravan there he arrived in
Baghdad, and then in Mecca via Kufa. After performing
his hajj duty, he lived in Damascus for a while and then
arrived in Karaman via Malatya, Erzincan, Sivas, Kayseri
and Nigde, settling there in 1221-1222. The sources
mention that Mu’mina Khatun, mother of Hadrat Rumi,
and his brother Ala’ al-Din Chelebi passed away during
this period. For today, it is possible to visit the tombs of
Mu’mina Khatun, Ala’ al-Din Chelebi and other relatives
of Hadrat Rumi at the Aktekke Mosque in Karaman.
During the period of long migration, the Sultan al-Ulama
visited the important cultural centers of the time and had
the opportunity to exchange ideas with great scholars
such as Farid al-Din Attar, Muhyiddin Ibn Arabi, deepening his scholarly insight.
As he reached the marriageable age, Baha al-Din Walad wedded his son Hadrat Rumi to Gevher Khatun, the
daughter of Sharaf al-Din Lala from Samarqand, who
had migrated together with him from Balkh in 12251226.
His son “Baha al-Din”, who was known as “Sultan Walad” and would later found the Mawlawi order after Hadrat Rumi, came into the world here in Karaman. Following the death of Gevher Hatun, who gave birth to another
son named Ala’ al-Din, Hadrat Rumi married Kerrai (Kirâ)
Khatun, and this marriage produced a son named Muzaffar al-Din Amir Alim and a daughter called Malika.
Meanwhile, the reputation and words of the Sultan al-Ulama Baha al-Din Walad had even greater repercussions
every day; and he was invited to Konya by the Seljukid
Sultan Ala’ al-Din Kayqubad. Baha al-Din Walad came
to and settled in Konya on Wednesday, 3 May 1228, accompanied by all his relatives. There he was received
with great interest, respect and love, chiefly by Sultan
Ala’ al-Din, the notables of the time as well as the people.
In Konya, Baha al-Din Walad resumed his activities of
spiritual guidance (irşad) through preaching, and as he
passed away on February 24, 1231; Hadrat Mawlana,
who was then 24 years of age, started to lecture in his
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Sultânü’l Ulemâ Bahâeddin Veled, gerek okuttuğu
derslerde gerekse verdiği vaazlarda olsun doğru
bildiği her şeyi hiç çekinmeden dile getirmekle ve
sözünü kimseden sakınmadan söylemekle meşhur
bir âlimdir. Bu sebepten birtakım siyasî meseleler
baş göstermiş ve başta Fahreddin Râzî olmak üzere
devrinin diğer âlimleri ve Sultan Harzemşâh ile arası
açılmış, hem doğrularından taviz vermeyip sabitkadem olduğundan hem de bu gerginliklerin daha fazla
kızışmaması için 1212-1213 yıllarında ailesi ve yakın
dostları ile birlikte Belh’ten göç etmiştir. Bazı tarihî
kaynaklar bu göçün sebebinin yaklaşmakta olan Moğol istilasına da dayandığını zikretmektedirler.
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Konya Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî türbesinin sembolü Kubbe-i Hadrâ’dan bir detay
Detail from Kubbe-i Hadrâ, symbol of Mawlana Jalal al-Din Rumi’s tomb in Konya

günü tüm yakınları ile beraber Konya’ya gelip yerleşen Bahâeddin Veled, başta Sultân Alâeddin olmak
üzere devrin ileri gelenleri ve halk tarafından büyük
ilgi, saygı ve sevgi ile karşılanmıştır.
Konya’da da vaazlarına devam ederek etrafını irşad
eden Bahâeddin Veled, 24 Şubat 1231 tarihinde ebedi âleme göçmüş ve bu sırada 24 yaşında olan Hz.
Mevlânâ, babasının vasiyeti ile dostlarının ve halkın
ısrarlarıyla onun yerine ders okutmaya başlamıştır.
Babasının âlem-i bekâyı teşrifi ile bir yıl kadar mürşitsiz kalan Hz. Mevlânâ, 1232 yılında Konya’ya
gelen, onun öğrenci ve halifelerinden Seyyid Burhâneddin Muhakkık-ı Tirmizî’nin mânevî terbiyesi altına
girmiştir. Dokuz yıl Seyyid Burhâneddin’in ilminden
ve irfanından feyiz alarak iyice olgunlaşmıştır. Artık
bundan sonra Anadolu toprakları ona yetmemeye
başlamış ve hem ilminde daha yükselmek hem de
mânevî dünyasını daha da derinleştirmek arzusu ile
mürşidinin izni ve tavsiyesi üzerine Halep ve Şam yolunu tutmuştur.
Tam yedi yıl süren bu seyahat ve eğitimin ardından
tekrar Konya’ya dönen Hz. Mevlânâ, Seyyid Burhâneddin tarafından taltif ve takdirlerle karşılanmış
ve nihayetinde irşad ile vazifelendirilmiştir. Tirmizî,
daha sonra Kayseri’ye yerleşmiş, 1241-42 yıllarında
da ebedî âleme göçmüştür. Türbesi Kayseri’dedir.
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Hz. Mevlânâ, Halep ve Şam seyahatinden döndükten
sonra beş yıl kadar tıpkı babası ve ceddi gibi medresede ders okutmuş, vaazlar vermiştir. Yüzlerce
talebesi ve binlerce müridi olduğunu kaynaklardan
öğrenmekteyiz.
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1244 yılında günlerden bir gün Konya’nın ünlü Şeker Tacirleri Hanı’na (Şeker Furuşan) baştan ayağa
karalar giymiş bir gezgin gelir. Adı Şemseddin Muhammed Tebrizî olan bu zât, yaygın inanca göre Ebubekir Selebaf adlı ümmî bir şeyhin müridi, gezgin bir
tüccardır. Bir aradığı vardır ve gönlü ona aradığını
Konya’da bulacağını söylemiştir. İplikçi Medresesi’ne
doğru yola çıktığı bir anda Hz. Mevlânâ’yı atının üzerinde danişmendleriyle birlikte gelirken görmüş ve o
anda arayışlarının bittiğini, maksadına erdiğini anlamıştır. Atın dizginlerini tutarak ona,
- Ey bilginler bilgini, söyle bana, Muhammed mi büyüktür, yoksa Bayezid Bistâmî mi, diye sorar.
Hz. Mevlânâ, yolunu kesen bu garip yolcudan çok etkilenmiş, sorduğu sorudan ötürü de şaşırmıştır:
- Bu nasıl sorudur? O ki peygamberlerin sonuncusu;
O’nun yanında Bayezid Bistâmî’in sözü mü olur?
Bu cevabın üzerine Tebrizli Şems bir soru daha sorar:
- O halde neden Muhammed “Kalbim paslanır da bu
yüzden Rabb’ime günde yetmiş kez istiğfar ederim”
diyor da, Bayezid, “Kendimi noksan sıfatlardan uzak

father’s stead upon his will and at the insistence of the
people.
Finding himself without a spiritual guide (murshid) for
about a year upon the passing away of his father, Hadrat
Rumi then placed himself under the spiritual discipline
(terbiye-i maneviye) of Sayyid Burhan al-Din Muhaqqiq
Tirmidhi, one of the former disciples and successors
(halife) of his father, who settled in Konya in 1232. He
reached spiritual maturity through the enlightening wisdom of Sayyid Burhan al-Din for nine years. However, he
had now grown out of the lands of Anatolia, which did
not satisfy him anymore. Thus, with a view to ascend
in learning and further deepen his spiritual life, he set
out for Aleppo and Damascus with the permission and
advice of his mentor.
On his return back to Konya after seven years of journey
and learning, Hadrat Rumi was received with favor and
commendation by Sayyid Burhan al-Din, who charged
him with the task of spiritual guidance (irşad). Later on,
Tirmidhi settled in Kayseri and passed away in 1241-42.
His tomb is found there.
Following his journey to Aleppo and Damascus, Hadrat
Rumi lectured in the madrasa and preached sermons for
about five years, just like his father and grandfather did.
Contemporary sources attest that he had hundreds of
students and thousands of disciples there.
In year 1244, to the famous Inn of the Sugar Merchants
(Şeker-Fürûşân) of Konya, there came a traveler clad in
black from head to toe. Named Shams al-Din Muhammad Tabrizi, this man was believed to be an itinerant
merchant and a disciple of an illiterate sheikh called Abu
Bakr Sallebaf. He was in a quest and his heart had told
him that he would find it there in Konya. At a moment
when he set out for the İplikçi Madrasa, he suddenly saw
Hadrat Rumi on horseback coming along with his disciples. At that very moment, he understood that his search
came to an end and he reached his goal. Catching the
bridles of the horse, he asked him;
- O the scholar of scholars, tell me; who is greater?
Prophet Muhammad (pbuh) or Bayazid al-Bistami?
Hadrat Rumi was impressed by this odd traveler who
crossed his path and was astonished at his question:
- “What sort of question is that? He is the last of the
prophets: How can anyone mention the name of Bayazid
al-Bistami besides his?”
In response, Shams of Tabriz asked another question:
- But then, while Muhammad says: “At times my heart
gets veiled. Therefore, I seek refuge in my Lord and ask
for forgiveness seventy times a day”, why does Bayazid
say: “I dissociate myself from all imperfect attributes,
and under the robe I wear there exists nothing other than
Allah”?
Hadrat Rumi definitely had his response to the question:
- Muhammad was advancing seventy stations (maqam)

Hz. Mevlânâ’nın elbette bu soru için de bir cevabı
vardır:
- Muhammed her gün yetmiş mâkâm aşıyordu. Her
mâkâmın yüceliğine vardığında önceki mâkâm ve
mertebedeki bilgisinin yetmezliğinden istiğfar ediyordu. Oysa Bayezid ulaştığı makâmın yüceliğinde
doyuma ulaştı ve kendinden geçti, gücü sınırlıydı;
onun için böyle konuştu.
Hz. Şems bu yorum karşısında “Allah” diye haykırarak onu kucakladı. Aradığının o olduğuna artık
şüphesi kalmamıştı. İşte bu buluşma ve konuşmanın
olduğu yeri kaynaklar “Merâc el-Bahreyn” (iki denizin katışması) olarak tabir etmektedir.
Şemseddin Tebrizî ile karşılaştığında Hz. Mevlânâ
kırklı yaşlara gelmiş, Hz. Şems ise altmış yaşına
yaklaşmış bulunuyordu. Hz. Şems, Mevlânâ’nın ilimle dolu dünyasına aşk ile yepyeni ufuklar açmıştır.
Şems ve Mevlânâ, iki ilâhi âşık, bir köşeye çekilerek
günler geceler süren sohbetlere dalmış; Birbirlerinde
Yaradan’ın güzelliğini, tecelliyâtını görmüş ve varlıklarını tümüyle Hakk’a vermişlerdir.
Sultân Veled, İbtidânâme’de bu buluşmayı şöyle anlatmıştır:
“Ansızın Şems ona ulaştı; ona mâşûkluk (sevilen,
sevgili olmanın) hâllerini anlattı, açıkladı. Böylece
de sırrı yücelerden yüceye vardı. Şems, Mevlânâ’yı
şaşılacak bir âleme çağırdı; öyle bir âlem ki, ne Türk
gördü o âlemi ne Arap.”
Hz. Şems’in, Hz. Mevlânâ için söylediklerini de Eflâki
şöyle nakleder:
“Allah’a yemin ederim ki, Allah’ın peygamberi Muhammed’den sonra Mevlânâ gibi güzel söz söyleyen
hiç kimse dünyâya gelmemiştir. Mevlânâ’yı tanımaktan âcizim. Bana O’nun hâlinden ve fikrinden her
gün, bir gün önce bende bulunmayan bir feyiz açılıyor. O’nun güzel yüzüyle ve sözleriyle kanaat etmeyiniz. O’nda bu güzelliklerin de üstünde, daha yüksek
ve daha derin bir şeyler arayınız.”
Hz. Mevlânâ artık Allah’ın bütün güzelliklerini adeta
Şems Hazretlerinde temâşâ ediyor ve bütün vaktini onunla sohbete ayırıyordu. İşte bu ilâhî dostluğu
ve bu dostluğun mukaddes sırrını anlamaktan âciz
olanlar, zamanla Hz. Mevlânâ’nın Şems’e olan ilgisini kıskanarak ileri geri konuşmalara başlamışlardır.
Olaylar böylesi esef verici boyutlara ulaşınca artık
bu duruma tahammül edemeyen Tebrizli Şems, Hz.
Mevlânâ’ya;
“İşte bu, benimle senin aramızın ayrılması demektir.”
(Kehf Suresi, 78. ayet)

every day. And every time he advanced to the supremacy
of a station, he was ashamed of his state of ignorance
in a previous station, asking for forgiveness, whereas
Bayazid was amazed by the greatness of the first level
he reached. His capacity was limited and lost himself.
That is why he said so.
Upon such remark, Shams cried out “Allah” in ecstasy
and hugged him. He had no doubt any longer that he
was the one. Today, the sources refer to this venue of
meeting and conversation as “Maraj al-Bahrain” (Convergence of the Two Seas).
By the time he met Shams al-Din Tabrizi, Hadrat Rumi
had reached his forties, while Hadrat Shams was nearly
sixty years of age. Through love, Hadrat Shams opened
up new horizons in the world of Rumi that was full of wisdom. Shams and Rumi, the two manifestations of divine
retired to seclusion, moving into deep conversation that
would last for days and nights. They saw the beauty and
self-manifestation (tajalli) of the Creator in each other,
surrendering their whole existence to Allah.
In his work İbtidânâme (The Book of the Beginning), Sultan Walad describes this meeting as follows:
“All of a sudden, Shams found him: He told and made
clear to him about the states of being the beloved
(ma‘şûk). In doing so, his secret ascended to the degree
which was holiest of the holies. Shams invited Rumi to a
world of wonder: A world that neither a Turk nor an Arab
had ever seen.”
Eflâki relates as follows what Hadrat Shams said for
Hadrat Rumi:
“I swear to Allah that after Muhammad, the Messenger
of Allah (pbuh), no one speaking as eloquent as Rumi
has ever been to this world. I am incapable of recognizing Rumi. Every day I am opened up to a new light from
his state and ideas, which did not exist in me the day
before. Do not content yourselves with his beautiful face
and words. In Him search for more transcendental and
profound things which are far above all these beauties.”
Now, Hadrat Rumi contemplated all beauties of Allah, so
to speak, in Hadrat Shams and dedicating all his time to
converse with him. Jealous of Rumi’s interest in Shams,
those who were unable to understand this divine companionship and its holy secrets began to spread rumors.
As the events took such heartbreaking turn, unable to
stand all these any longer, Shams of Tabriz, recited the
following verse of Qur’an to Rumi:
“This is the parting between me and thee.” (Surah alKahf: 78)
Subsequently, he left Konya one night without any notice
(1245). This parting left Hadrat Rumi in deep sorrow: He
stopped eating, and abandoned the semâ‘ ceremonies
and assemblies among friends.
Consequently, Sultan Walad and twenty of his friends
hurried off to Damascus to bring Shams back to Kon-
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tutarım, cüppemin içinde Allah’tan başka varlık yok”
diyor?

25

26

H Z. PÎ R M E V L Â N Â C E L Â L E D D Î N -İ R Û M Î V E M E V L E V Î L İ K K Ü LT Ü R Ü

H A D R A T M A W L A N A J A L A L A L- D I N R U M I A N D M A W L A W I Y Y A C U L T U R E

27

Hz. Pîr Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin sanduka-i şerîfleri
The sarcophagus of Hadrat Pîr Mawlana Jalal al-Din Rumi

mealindeki ayeti okudu ve bir gece habersizce Konya’yı terk etti (1245). Bu ayrılık Hz. Mevlânâ’yı derin
üzüntülere gark etmiş, yemeden içmeden kesmiş,
sema meclislerinden, dost toplantılarından büsbütün
ayağını kesmesine sebep olmuştur.
Bu ayrılığa daha fazla dayanamayan Hz. Mevlânâ
bir mektup yazmış ve oğlu Sultân Veled’in başında
bulunduğu bir kâfileyle mektubu Şam’a göndermiştir. Şems Hazretleri de Hz. Mevlânâ’nın davetini geri
çevirmeyerek 1247 yılında tekrar Konya’ya vasıl olmuştur.
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Şems ile sohbet yine günlere ve gecelere sığmamaya başlamış, Hz. Mevlânâ’nın yüzü gülmüş, bu kavuşmanın sevinciyle ziyafetler verilmişti. Fakat bu
huzurlu günler yine uzun sürmemiş ve dedikodular,
çirkin söz ve iftiralar yeniden yükselmeye başlamıştı.
Bunun üzerine tarihler 5 Aralık 1247 Perşembe gününü gösterdiğinde Şems aniden ortadan kayboldu
ve onu bu tarihten sonra bir daha gören olmadı. Arkasından Hz. Mevlânâ onu çok aramış, iki kez Şam’a
gittiyse de bulamamış ve bu ayrılığın kederiyle nice
şiirler yazmıştır. Ancak bu gidiş her ne kadar kederli
bir vakıa gibi görünse de Hz. Mevlânâ’nın yüceliğine
yücelik katmış ve Mevlânâ onu artık mânâ yönüyle
kendinde bulmaya başlamıştır.
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Şems Hazretlerinin kayboluşuyla adeta yeniden boşluğa düşen Hz. Mevlânâ, bu sefer de kendine dost
olarak Selâhaddin Zerkûbî’yi bulur. Bu aşamada Hz.
Mevlânâ artık rûhen bambaşka bir mânevî âlemde
yaşamakta olduğundan, dervişlerinin irşad ve terbiyesi için çok güvendiği kadim ve ehil dostu Selâhadin Zerkûbî’yi görevlendirmiştir. Ancak tarihler
1259’u gösterdiğinde Şeyh Selâhaddin Zerkûbî de
Hakk’a yürümüştür. Hz. Mevlânâ bu tarihten sonra
artık dostluğunu ve sırdaşlığını, bizzat kendi terbiyesi altında yetişmiş, ehil ve kâmil bir kişi olan Çelebi
Hüsâmeddin ile sürdürmüştür. Hz. Pîr’in insanlık tarihinin en kıymetli eserleri arasına giren Mesnevî-i
Şerîf’inin yazılışı da işte bu tarihe denk gelmektedir.
Kaynaklar Mesnevî-i Şerîf’in, Çelebi Hüsâmeddin’in
Hz. Mevlânâ’ya rica ve ısrarları üzerine yazıldığını
belirtmektedir.
Hz. Mevlânâ, Mesnevî-i Şerîf’in tamamlanmasından
dört yıl kadar sonra, 1273 yılı sonbaharında ansızın
tifo veya benzeri bir hastalığa yakalanır. Bu meşakkatli hastalık günlerinde, etrafındakiler ateşini biraz
düşürüp sıkıntısını rahatlatmak için ellerini, yüzünü
ıslatıyordu. O ise, tükenmez bir tevekkül ile Yaradan’ına bağlıydı. O, “Senden gelen belâ baldan tatlıdır” diyerek çektiği acılara şükreden, din inancının
bir eriydi.
O dönemlerde Konya’da sık sık depremler yaşandığı
da vâkîdir. Halk korku ve panik içinde, hasta yatağındaki Hz. Pîr’e gelerek dua buyurmasını rica etmekteydi. Bu kişilere Hz. Mevlânâ tebessümle,

ya. They presented to Shams the gazel poems of Rumi
in which he begged Shams to return. Shams could not
resist the requests of Sultan Walad. On his return to Konya, there was a short period of peace, and the people
against him presented their apologies. In the meanwhile,
Rumi and Shams have kept their routine as was before.
Yet, this did not last that long. The dervishes were trying
to keep Rumi away from Shams. Likewise, the people
also resented Rumi as he had stopped lecturing and
preaching upon the return of Shams. He now began
whirling and dancing and replaced his clothing peculiar
to fakihs (Islamic scholar) with a speckled tawny cloak
and an amber-colored külah (cone headpiece). Now,
among those united against Shams, there was also Ala’
al-Din Chelebi, the second son of Rumi.
Departure of Shams overwhelmed Hadrat Rumi with
deep sorrow. Unable to stand any longer such separation,
he personally wrote him a letter, which he dispatched to
Damascus with a caravan led by his son Sultan Walad.
Hadrat Shams did not turn down his invitation, and returned back to Konya in the year 1247.
Once again, day and night fell short for conversing with
Shams: Hadrat Rumi was happy again and threw banquets on the occasion of this reunion. However, these
peaceful days did not last long again: Rumors, evil talk
and slanders began to circulate. Consequently, on December 5, 1247, Thursday, Shams suddenly disappeared
for good and nobody ever saw him again. Hadrat Rumi
searched for him for long time in vain: Even he went to
Damascus for two times, he was unable to find him and
wrote many poems with bitter grief of separation.
Nevertheless, although this separation seemed to be
grievous, it also added a lot to the wisdom of Hadrat
Rumi, who now begun to discover him in the spiritual
sense.
Finding himself in sheer emptiness upon the disappearance of Hadrat Shams, Hadrat Rumi this time found Salah al-Din Zarkub as a friend. As he was now living in a
spiritually different realm, Rumi appointed for the guidance of his dervishes his old trusted friend Salah al-Din
Zarkub, who was highly qualified. However, in the year
1259, Sheikh Salah al-Din Zarkub also passed away.
This time, Hadrat Rumi chose Chelebi Husam al-Din as
his dearest friend and confidant. Chelebi had been educated personally under the guidance of Hadrat Pîr and
was an experienced person who had reached perfection.
It was during those years when Hadrat Pir wrote Mathnawi-ye Sharif, which is truly among the most important
works in the history of mankind.
The sources claim that Hadrat Rumi composed Mathnawi-ye Sharif at the insistence of Chelebi Husam al-Din.
About four years after the completion of Mathnawi-ye
Sharif, in the fall of 1273, Hadrat Rumi suddenly caught
fever typhoid or somewhat a similar disease. While the
people around him were trying to bring down his fever
and relax him by bathing his hands and face, he solely
relied on his Creator with a truly boundless faith: He was

- Korkmayın yerin karnı acıktı, yağlı bir lokma bekliyor. Yakında o lokmayı yer ve depremler biter

a firm soldier of religious faith saying “Whatever calamity
I am afflicted from thy hand, it is sweeter than honey”.

cevabını veriyordu.

During the period in question, there frequently happened
earthquakes in Konya. Stricken with fear and panic, the
people came to see Hadrat Pîr on his deathbed, asking
him for prayers. Looking at them with a smile, Hadrat
Rumi responded:

“Bundan sonra Allah sizlere şifâ versin. Sevenle
sevgili arasından zardan bir gömlek kaldı. Âşıkın
mâşukuna kavuşmasını ve nûra ulaşmasını istemez
misiniz?”
Devamında ise kaynaklarda, şu mânâya gelen gazelini okumuş olduğu bildirilmektedir:
“Bütün varlığımla, beni bu âleme getiren o padişaha yöneldim. Beni yarattığından dolayı O’na binlerce
şükrüm var. Kâh güneşe benziyorum, kâh inciler dolu
denize. Gönlümün içinde bir gökyüzüm var, gönlümün dışında bir yeryüzüm. Dünya küpünün içinde bal
arısı gibi uçup durmadayım. Sen yalnız sesime bakma, balla dolu bir kovanım var benim. Süleyman’ın
mührü var yüzüğümde. Her cüz’üm açılmış, neden
solayım? Altımdaki burak eyerlenmiş, neden eşeğe
kul olayım? Sağlam bir ipim var; niçin şu kuyudan
çıkmayayım? Balçıktan doğdum ama akîkim, altınım, yâkutum ben. Hangi zerreyi görürsen gör, onda
bir inci ara, çünkü her zerre ‘İçimde bir define var’
demede.”
Takvimler 17 Aralık 1273 Pazar gününü gösterdiğinde, Hz. Mevlânâ, güneşin batış vakti âlem-i fenâya
gözlerini yummuş ve âlem-i bekâya, ömrü boyunca
bu dünyada hasretiyle yanıp tutuştuğu Cemâlullâh’a,
Hakk’a yürümüştür; vuslat ufuklarına kanatlarını açmıştır. Giderken, mübarek dudaklarından dökülen
sözler ise, bunun bir ayrılık değil bilakis yüce bir kavuşma olduğunu müjdelemiştir:
“Batmayı gördün ya, doğmayı da seyret. Güneşe,
aya, batmadan ne zarar gelir ki? Sana batmak gibi
gelir ama aslında doğmaktır o.”
Hz. Mevlânâ’nın mübarek naaşlarını İmam İhtiyâreddîn gasletmiş, ertesi gün de feracesine sarılı
olan tabutu çıkarılmıştır. Hz. Pîr’in vasiyeti, cenaze
namazını Sadreddin Konevî’nin kıldırması idi. Fakat
bu mümkün olamamış, Sadreddin Konevî bu hâle dayanamamış, hıçkırıklar içerisinde olduğu yere yığılıp
kalınca, Hz. Mevlânâ’nın cenaze namazını Kadı Sırâceddîn kıldırmıştır.
Cenâze merâsimi, bulunanların dilinden şöyle anlatılır:
“Hocalar, sûfiler, abiler, fütüvvet ehli, rindler, hükümet adamları, Hristiyanlar, Hristiyan papazları, Mûsevîler ve hahamlar cenâze alayındaydılar. Nefirler,

“Do not be afraid: The earth is hungry and expects a fat
morsel. Soon it shall have that bite and the earthquakes
shall end.”
It is also reported that as he was in his death bed, among
his visitors was Sheikh Sadr al-Din Konavi. As he expressed his good wishes for recovery, saying “God willing, you will soon fully recover”, Hadrat Rumi responded
as follows:
“May good health be yours. Now there only remains a
veil as thin as a hair between the lover and the beloved.
Dost thou not want the lover to be reunited with his beloved one and attain the divine light?”
Then he uttered an ode (gazel) which is interpreted as
follows in the literature:
“With all my being, I have turned my face entirely to
the Sultan who created me and sent me to this world. I
have a thousand praises for Him since He created me. I
sometimes resemble the sun, and at times an ocean of
pearls. Inwardly I have the majesty of the spheres, and
outwardly the lowliness of the earth. In this jug known
as the world, I keep on buzzing like a honeybee. Yet,
look not only at my wailful buzzing: I have a hive full of
honey. On my ring is Solomon’s seal. All my particles
are blooming, then why should I fade away? The Buraq
under me has his saddle on, then why should I be a slave
to the donkey? I have a strong rope, then why should I
not climb out of the well? Though I was born of water and
clay, I am carnelian and gold and rubies. Whatever pearl
you see, seek another in it, for its every dustmote says
“Inwardly I am a treasure.”
On the sunset of December 17, 1273, Sunday, Hadrat
Rumi closed his eyes for eternity, spread his wings for
the horizons of reunion towards the Beauty of Allah
(Jama Allah), whom he yearned to see for all his life. On
his departure, he hummed the following verses:
“Thou hath seen me set, hath thou not? Then behold
the rise as well. What harm cometh to the sun and when
they set? For thee, it seemeth a set, while it is a rise in
essence.”
Imam Ikhtiyar al-Din performed the funereal ablution
(ghusl) of Hadrat Rumi’s blessed corpse, and the following morning, his coffin wrapped in his mantle (faraja)
was taken out.
Hadrat Pîr’s last will was that Sadr al-Din Konavi should
perform his funeral prayer. Yet, this was not possible
since the shattered Sadr al-Din Konavi was unable to
stand this sight, and fainted in sobs. Thus, it was Qadi
Siraj al-Din who performed the funeral prayer of Hadrat
Rumi.
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Kaynaklarda hasta yatağında iken ziyaret edenlerden
Şeyh Sadreddîn-i Konevî’nin, “İnşallah en yakın zamanda tamamen sıhhatinize kavuşursunuz” diye şifâ
dileklerinde bulunması üzerine Hz. Mevlânâ’nın şu
cevabı verdiği bilinmektedir:
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neyler çalınıyor; mazharlar, kudûmlar dövülüyor;
nağmeler hıçkırıklara karışıyordu. Semâ edenler,
feryâd edip bayılanlar, nâra atıp kendinden geçenler
vardı. Papazlarla hahamlar da kendi dinî neşidelerini
okuyorlardı. ‘O bizim Mesih’imizdi, İsâ’nın –Musâ’nın
sırrını O’nda gördük; güneşti O, güneş bir yeri değil
tüm dünyâyı aydınlatır’ diyorlardı. Bir papaz gözyaşlarını silerek şöyle bağırdı: ‘Mevlânâ ekmeğe benzer,
ekmekten kaçan aç var mı?’”
“O padişah değilim ki, tahttan ineyim de tabuta bineyim. Benim fermânımın yazısı ebedîliktir.” diyen Hz.
Mevlânâ’nın Hakk’a kavuştuğu geceye, kendisinin
de tabiriyle “Şeb-i Arûs” yani düğün gecesi denir.
O gece, Hz. Mevlânâ nezdinde tüm âşıkların Düğün
Gecesi’dir:
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“Ölümümden sonra mezarımı yerde arama
Âriflerin gönlündedir bizim mezarımız”
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In the words of those present there, the funeral is depicted as follows:
“Lecturers, Sufis, brethren, members of futuwwa (ehl-i
fütüvvet), profligates (rindân), statesmen, Christians,
priests, Jews and rabbis were all present during the
funeral procession. People were blowing salpinges and
reed flutes (ney), drumming mazhars and kudüms, while
melodies were mingled with sobs. There were people
performing semâ (whirling dance), others fainted away
in clamors, while some others yelled till passing out. The
priests and rabbis were also reciting verses from their
sacred books. They were saying: “He was our Messiah;
we saw the secret of Jesus Christ and Moses in Him. He
was a sun. The sun enlightens not only a single place but
the whole World”. Wiping away his tears, a priest cried
out: “Rumi was like bread. Have you ever seen a hungry
man who refused to eat bread?”
Saying “I am not one of those kings who must step down
from the throne to take the ride in a coffin. Where I will
be is a place of eternity”, Hadrat Rumi reunited with Allah
on “Shab-e Arûs” i.e. wedding night in his own expression. In the eyes of Hadrat Rumi, that very night is the
Wedding Night of all lovers. As he expressed, with the
following couplet, throughout his life his motto that death
is in fact not a separation but a reunion, not an extinction
but a rebirth, Hadrat Pîr’s tomb was full of mourning visitors for forty days.
“Do not search for our grave on the face of the earth,
We are buried in the hearts of the Wise”
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Hazret-i Mevlânâ
Hadrat Rumi

“Death is life; death is life indeed.
Yet, the view that veils the truth makes it look the opposite.”
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“Ölüm hayattır; hayattır ölüm.
Fakat gerçeği örten görüş onu tersine gösterir.”
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Dîvân-ı Kebîr Divan-e Kabir

Hz. Mevlânâ’nın
Günümüze
Ulaşabilmiş Eserleri
The Extant Work of
Hadrat Rumi
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H

z. Mevlânâ’nın, eserlerinde o dönemin
yazı dili olan Farsçayı kullandığını görmekteyiz. Genel olarak bakıldığında
Mevlânâ’yı bir “müellif” olarak tasvir etmek güçtür. Zira kaleme alınan
eserlerin tamamına yakınını irticalen
söylediğini ve bu eserlerin bir başkası tarafından
kaydedildiğini tarihî kaynaklar bizlere bildirmektedir.
Kaleme alınan bu eserlerin daha sonra başta Türkçe
olmak üzere yüzyıllar içerisinde sayısız dile çevrildiği görülmektedir. Hz. Mevlânâ’nın coşkun bir aşk,
yüksek ve ilâhî bir ilhamla yazılan bu eserlerinden
biri kırk bin beyti aşan Dîvân-ı Kebîr’idir. Tasavvufî
fikir ve düşüncelerini mesnevi nazım biçimiyle ve
birbirine eklenmiş hikâyeler halinde anlattığı Mesnevî’si, bu formun şâheseri olarak kabul edilmiş ve
önemli isimlere, sanatçılara, şairlere esin kaynağı
olagelmiştir. Bunların yanında Mevlânâ’nın Fîhi mâ
fîh, Mecâlis-i Seb’a ve Mektûbat adlı mensur eserleri, mutasavvıf kişiliğini ve fikirlerini bize aksettiren
diğer önemli eserleridir.

Dîvân-ı Kebîr
Mevlânâ’nın “büyük divan” anlamına gelen bu eseri,
ilâhî aşkın konu edildiği, gazel, terkib-bend ve rubaî
nazım türlerinden müteşekkildir. Mevlânâ’nın “Âşıklar Dîvânım” olarak adlandırdığı bu eseri, “Şems
Dîvânı” olarak da anılmaktadır. Eser Farsça ve didaktik bir üslupla kaleme alınmıştır. Mevlânâ, Dîvân-ı
Kebîr’inde yer alan gazellerinde dönemin sosyal aksaklıklarına da değinir. Rüşvet yiyen kadıları, yobaz
bilginleri, yalancı şeyhleri eleştirir. Bunların yanında

We see that in his works, Hadrat Rumi has used Persian,
the literal language of his time. When looked upon broadly, it is hard to depict Rumi as an “author”. For historical
resources report us that almost all of the works committed
to paper were actually spoken ad lib and written down by
someone else. It is seen that later on, within centuries,
these written works have been translated into numerous
languages, and notably Turkish. One of these works written with an ardent love, an eminent and divine inspiration is
his more than forty thousand couplets Divan-e Kabir (The
Great Divan). His Mathnawi in which he depicts his Sufi
ideas and thoughts as well as stories supervened to one
another, was written in the poetic form called ‘Mathnawi’, and is considered to be the masterpiece of this form
and has been a source of inspiration to significant names,
artists and poets. In addition to these, his prosaic works
namely Fihi ma fihi (In It What’s in It), Majales-e Sab’a
(Seven Concils) and Mekatib (The Letters) are his other
notable works transmitting his Sufi personality and his
ideas.

Divan-e Kabir
Meaning “the great divan”, it consists of ghazal, terkibbend and rubai verse forms and treats the divine love as
its main subject. This work of him which he names “My
Divan of Lovers” has also been referred as “The Divan
of Shams”. The Divan-e Kabir was written in Persian in
a didactic style. In the ghazals contained within his Divan-e Kabir, Rumi also addresses to the social flaws of
his era. He criticizes the corrupted judges (qadi), the bigoted scholars and the false sheikhs. Additionaly, he portrays the panoramic image of his era by conveying the
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Or “It is what it is”.

Mesnevî
Mevlânâ’nın, mesnevi nazım biçimiyle Farsça yazılan
eseridir. Tasavvuf, ilâhî aşk, fert ve cemiyetle ilgili
fikir ve düşüncelerinin işlendiği bu eseri, yazıldığı
dönemden günümüze derin tesirler bırakagelmiştir.
Aruzun “fâ’ilâtün/fâ’ilâtün/fâ’ilün” kalıbıyla yazılan
ve 25.632 beyitten oluşan bu eserinde Hz. Mevlânâ
Hint, İran, Yunan ve Roma mitolojisinden, destanlardan, masallardan, halk anlatılarından da esinlenmiştir. Mesnevî için “Mağz-ı Kur’ân” yani “Kur’ân-ı
Kerîm’in Özü” denmektedir. Mevlânâ, Kur’ân’da anlatılanları Mesnevî’sinde kıssalar ve deyimlerle anlatmaya çalışmıştır.
Mevlânâ ve Mevlevîlikle ilgili çeşitli kaynaklardan
edindiğimiz bilgilere göre, Şems-i Tebrizî’den sonra
Mevlânâ, kendisine en yakın isimlerden olan ve ona
sevgi ve sadakatle bağlı olan Hüsâmeddin Çelebi’nin
de ricasıyla tasavvufa ve ilâhî aşka dair fikirlerini
mesnevi nazım türünde dile getirmiş ve Hüsâmeddin Çelebi de bunları kaleme almıştır. Mesnevî’nin
önemli bir kısmı Hüsâmeddin Çelebi tarafından kaleme alınmakla birlikte ilk onsekiz beyti bizzat Mevlânâ tarafından yazılmıştır. Bu bakımdan bu beyitlere
özellikle Mevlevîlerce büyük ehemmiyet verilir.
Mesnevî, varlıkta birlik anlayışını birtakım hayalî
ve realist hikâyelerle; insanlar, hayvanlar arasında
geçen olaylarla anlatmaya çalışan bir eserdir. Mevlânâ’nın bu eserini önemli kılan özelliklerinden biri
de derin konuları bile rahat ve anlaşılır bir şekilde
anlatmasıdır. Çok yönlü ve zengin bir muhtevaya
sahip olan eserde, tefsir, hadis, fıkıh, kelam, tasav-

folkloric culture, people’s beliefs and traces of the social
life. Though, the main topic of his work comprises of the
divine love. Saying his heart wouldn’t find ease without
rejoining Allah, Rumi make mention of the difficulties encountered during the path leading to the goal, and that the
elements of this ephemeral world constitute an obstacle
to reach the divine love. Speaking of the wickedness of
the nafs (self), the superiority and glory of love over the
intellect, Rumi stresses on the fact that one must stay
away from laziness and should spent the nights with love
and worship. Rumi has worded a great deal of his ghazals
for Shams before anyone else, as well as for Salah al-Din
Zarkub and Husam al-Din Chelebi, and has mostly used
the pseudonym (mahlas) of “Shams” and sometimes of
“Selâhaddin”, “Husâmeddin” and “Hâmûs”. Expressing his
divine love and Sufi ideas with poetry, he has frequently
employed symbols such as shams (sun), vineyard-garden,
rose-nightingale, lover-beloved, sea-drop and wine-bartender. Divan-e Kabir had been translated by Abdulbaki
Golpınarlı into Turkish for the first time in seven volumes
and had been published by the Ministry of Culture and
Tourism. We know that later on, anthologies of this work
have been translated into various languages.

The Mathnawi
Is the work of Rumi written in Persian, in the mathnawi
form. This work, in which his ideas and thoughts on Sufism, the divine love, the individual and the community
are treated, has left profound marks from the time it was
written until our age. Written in aruz prosody of “fâ’ilâtun fâ’ilâtun - fâ’ilun” and consisting of 25,632 couplets, Rumi
was inspired from Indian, Persian, Greek and Roman mythologies, legends, tales and folk narratives as well. The
Mathnawi is referred as “Magz-i Kur’an”, in other words
“The Essence of Holy Qur’an”. In his Mathnawi, Rumi has
tried to explain what was meant to be told in the Qur’an
with parables and expressions.
Regarding the knowledge we have acquired from various sources related to Rumi and The Mawlawiyya, after
Shams Tabrizi, and also with the request of –one of the
closest names and whom was attached to him– with love
and loyalty Rumi had voiced his ideas on Sufism and divine love in from of mathnawi, and Husam al-Din Chelebi
had committed them into paper. Though a substantial part
of the Mathnawi was written by Husam al-Din Chelebi, the
first eighteen couplets were written by Rumi himself. In
this regard, a great significance is paid to these couplets,
particularly by the Mawlawis.
The Mathnawi is a masterpiece that tries to narrate the
concept of the Unity of Being (wahdat al-wujud) with
some kind of imaginary and realistic stories; with events
experienced between human beings and animals. One of
the characteristics that make this work of Rumi so important is that it even gets across profound matters with an
ease and a comprehensible manner. Subjects pertaining
to sciences of exegesis (tafsir), hadith (Prophet Muham-
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halk kültürünü, halk inançlarını, sosyal yaşantıya
dair izleri de eserine aksettirerek dönemin bir panoramasını da çizer. Fakat eserin asıl konusu ilâhî aşkı
ihtiva eder. Allah’a kavuşmadan gönlünün huzur bulamayacağını söyleyen Mevlânâ, menzile ulaşmada
karşılaşılan güçlüklerden, dünyaya dair gelip geçici
unsurların ilahi aşka ulaşmada engel teşkil ettiğinden söz eder. Nefsin kötülüğünden, aşkın akla olan
üstünlüğü ve yüceliğinden bahseden Mevlânâ, ilâhî
aşka ulaşmak için tembellikten uzak durup gecelerin
uyumakla değil aşk ve ibadetle geçirilmesi gerektiğini vurgular. Mevlânâ gazellerinin büyük bir çoğunluğunu başta Şems olmak üzere Selâhaddin-i Zerkûb
ve Hüsâmeddin Çelebi için söylemiş ve çoğunlukla
“Şems”, bazen de “Selâhaddin”, “Hüsâmeddin” ve
“Hâmûş” mahlaslarını kullanmıştır. İlâhî aşkı ve tasavvufî fikirlerini şiirle dile getiren Mevlânâ, şems
(güneş), bağ-bahçe, gül-bülbül, âşık-maşûk, deniz-damla, mey-sakî gibi sembolleri sıklıkla kullanmıştır. Dîvân-ı Kebîr, ilk olarak Abdülbaki Gölpınarlı
tarafından yedi cilt halinde Türkçeye çevrilmiş ve
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanmıştır.
Sonraki yıllarda bu eserin seçkileri ve çeşitli dillere
tercümelerinin yapıldığını bilmekteyiz.

35

vuf, tarih, tıp gibi ilimlere ait konular, zamanın örf ve
âdetlerine dair bilgiler mevcuttur. Tasavvufî anlayış
çerçevesinde aşk, sabır, gayret, tevekkül, ilim, akıl,
idrak, hakikat, suret, mânâ gibi pek çok kelime ve
terimin anlamını Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde bulmak
mümkündür. Ayrıca Mesnevî, XIII. asra kadar İslam
dünyasında oluşan, tekâmül gösteren düşünce ve
tavırları, hayata geçen ayet ve hadisleri, dillerde dolaşan sözleri, fıkraları ve hikâyeleri ihtiva eder.
Eserine Mesnevî adını bizzat Mevlânâ vermiştir. Mesnevi aslında doğu edebiyatlarında her beyti kendi
arasında kafiyeli, aynı vezinle yazılmış manzumelere
verilen bir isimdir. Ancak Mevlânâ’nın bu şaheserinden sonra mesnevi denilince ilk olarak akla onun
Mesnevî-i Şerîf veya Mesnevî-i Mânevî gibi isimlerle
anılan eseri gelmektedir.
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Kültür hayatımızda derin izler bırakmış, duygu ve
düşünce dünyamıza kaynaklık etmiş olan bu eser
hakkında çalışmalar erken dönemde başlamış ve her
kesimden, her yaştan insan tarafından gittikçe artan
bir ilgiyle sevilmiş ve benimsenmiştir. Eserlere, fikirlere, edebiyat ve sanat ürünlerine esin kaynağı olmuştur. Sûrurî, Şem’î, Ankaravî, Yusuf Dede, Nahîfî,
Şakir Mehmed, Mehmed Murad, Ahmed Avni Konuk,
Veled Çelebi, Abdülbaki Gölpınarlı, Şefik Can gibi pek
çok isim Mevlânâ’nın bu eşsiz eserini tercüme veya
şerh etmişlerdir.

36

Mevlânâ’nın etkisi sadece Anadolu ile sınırlı kalmamakta günümüzde dahi yurt içinde ve yurt dışında
eserleri üzerine yapılan çalışmalar günden güne artmaktadır. Önemli eserlerinden olan Mesnevî’si birçok dile çevrilmiş ve çevrilmeye devam etmektedir.
Mevlânâ bütün insanlığa gösterdiği mânevî rehberliği, evrensel insan sevgisi, engin fikirleri ve eşsiz
eserleriyle dünya çapında tanınmış ve benimsenmiş
bir mütefekkir olagelmiştir.

Fîhi Mâ Fîh
Mevlânâ’nın çeşitli meclislerde yaptığı sohbetlerinin,
oğlu Sultan Veled tarafından toplanmasıyla meydana
gelmiştir. Farsça kaleme alınmış mensur bir eserdir
ve 61 bölümden oluşmaktadır. Fîhi Mâ Fîh, “ne varsa
içindedir” mânâsına gelir. Mevlânâ’nın muhtelif konulardaki düşüncelerini, dinî ve tasavvufî görüşlerini
açık ve yalın bir tarzda yansıtır. Çeşitli bölümlerden
oluşan eser, ya bir soruya verilen cevap şeklindedir
ya da bir ayet veya hadisin izahıyla başlamaktadır.
Bazı bölümler, Selçuklu Veziri Süleyman Pervâne’ye
hitaben kaleme alınmıştır. Dönemin birtakım siyasî
olaylarına da temas etmesi yönünden tarihî bir kaynak olma hüviyeti de vardır. Eserde, efsanelerden,
masallardan, klasik şark hikâyelerinden ve tasavvufî
menkıbelerden de yararlanılmıştır.
Mevlânâ’nın dünya görüşü, din ve insanlık hakkındaki düşünceleri, dünya ve ahiret, mürşid ve mürîd,

mad’s sayings/deeds), jurisprudence (fiqh), discourse
(kalam), Sufism, history and medicine, and information on
the customs and traditions of that period are contained in
this versatile and substantial work. Within the framework
of Sufism, it is possible to find the meanings of a great
deal of words and terms such as love, patience, effort,
trust, knowledge, intellect, understanding, truth, form and
insight in the Mathnawi of Rumi. Moreover, the Mathnawi
contains ideas and attitudes which developed and evolved
in the Islamic world until the XIIIth Century; verses (Ayat)
and hadiths that were brought into being; words, anecdotes and stories that are in the limelight.
Rumi personally gave the name of Mathnawi to his work.
In Eastern literatures, ‘mathnawi’ is a name conferred to
poems in which every couplet has a rhyme and which are
written with same rhythm. Nevertheless, after this masterpiece of Rumi, the first thing that comes into mind when
the word Mathnawi is used is his work called Mathnawi-ye
Sharif or Mathnawi-ye Maneviyah.
Studies on this work –which has left deep marks to our
cultural life and from which our world of emotion and
thought originates from– have begun in an early period
and has been loved and adopted with an ever-mounting
interest by people from all walks and ages of life. It has
been a source of inspiration to the works, ideas, literature
and art products. Many names like Sûrurî, Shem’î, Ankaravî, Yusuf Dede, Nahîfî, Shakr Mehmed, Mehmed Murad,
Ahmed Avni Konuk, Walad Chelebi, Abdulbaki Golpinarli,
and Shefik Can have translated and commented on this
peerless work of him.
The influence of Rumi does not remain limited with merely
Anatolia. For even today, number of studies carried out
inland and abroad on his works increase day by day. The
Mathnawi which is one of his most significant works has
been translated into numerous languages and keep being
translated. With his spiritual guidance, universal human
love, vast ideas and unique Works, Rumi has taken place
as a worldly known and recognized thinker.

Fîhi Mâ Fîh
( )فيه ما فيه- In It What is in It

Was complied by his son Sultan Walad and consists of
spiritual talks (sohbat) made by Rumi at various assemblies. It is a prosaic work written in Persian and it consists
of 61 chapters. Fîhi Mâ Fîh, means “In It What is in It”.
With a clear and simplistic style, it reflects his ideas and
thoughts on various matters, and his opinion on religion
and Sufism. Composed of various chapters, this work is
either in form of an answer given to a particular question,
or starts with the explanation of a verse or hadith. Some of
its sections have been addressed to the Seljuk Vizier Sulaiman Parwana. Since it touches on some political events
of its time, it can be identified as an historical source as
well. In this work, legends, tales, classical oriental stories
and Sufi anecdotes were also made use.
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Bir Dîvân-ı Kebîr nüshasının tezhipli ilk sayfası
The first illuminated manuscript page of the copy of Divan-e Kabir
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Mektûbât
Eser, Mevlânâ’nın dost ve akrabalarına, Selçuklu
devlet adamlarına nasihat için yazdığı 147 adet mektuptan müteşekkildir. Mektuplar anlamına gelen bu
eser, Mevlânâ’nın vefatından sonra bir araya getirilmiştir. Mektupların dördü Arapça diğerleri ise Farsça
ve konuşma dilinde kaleme alınmıştır. Mevlânâ’nın
mektupları ilk kez 1937 yılında önemli tıp tarihçilerimizden Prof. Dr. Nâfiz Uzluk tarafından neşredilmiştir. Daha sonra Abdülbaki Gölpınarlı tarafından da altı
yazma nüshası değerlendirilerek Konya Mevlânâ Müzesi’ndeki 79 numarada kayıtlı nüsha esas alınmış
ve karşılaştırmalı bir şekilde tercüme edilmiştir. Ayrıca eserin sonunda mektuplarda ismi geçen şahıslar
hakkında da bilgiler verilmiştir.
Mevlânâ’nın mektuplarının büyük bir kısmı, Selçuklu
Sultanı II. İzzeddin Keykavus, Emir Muîneddin Pervâne gibi üst düzey devlet görevlilerine yazılmıştır.
Bu mektuplarda hayır ve yardım işlerinin yerine
getirilmesi için onlara ricada bulunmuştur. Yine bu
mektuplarda devlet ya da yöneticiler tarafından haksızlığa uğramış kişilerin kendisine ilettikleri şikâyetlerini dile getirerek mağduriyetlerinin giderilmesini
istemiştir. Üst düzey devlet görevlilerine yazılan
mektupların yanında klasik anlamıyla hal hatır sorma
amacıyla kaleme alınan mektupları da vardır. Bunları
büyük oğlu Sultan Veled, küçük oğlu Alâaddin Çelebi,
kızı Fatma Hatun ve diğer oğlu Âlim Çelebi’ye yazmış
ve onlara çeşitli tavsiye ve öğütlerde bulunmuştur.
Mevlânâ bu eserinde diğer mensur eserlerinde olduğu gibi sade ve anlaşılır bir dil kullanmıştır. Mektuplarda dile getirdiği konularla alakalı çeşitli ayet, hadis
ve kendisi ile diğer şairlerin şiirlerine, atasözleri ve
hikâyelere değinerek iletmek istediği mesajı pekiştirmiştir. Mevlânâ, Mektûbât’ta mektubunun muhatabını güzel söz ve unvanlarla onurlandırdıktan sonra
asıl söylemek istediklerini dile getirmiş ve mektupların sonunda onlara güzel dileklerde bulunmuştur.

Mecâlis-i Seb’a
Mecâlis-i Seb’a adlı eser, Mevlânâ’nın yedi öğüdünden müteşekkildir. Aslı Türkçe olan bu eser daha
sonra Farsçaya da çevrilmiştir. Allah, insan, varlık
konularının işlendiği eser, Mevlânâ’nın çeşitli camilerde yaptığı vaazlarından oluşur. Yedi meclis anlamına gelen Mecâlis-i Seb’a, bu vaazlar esnasında

The world view of Rumi, his ideas regarding the religion
and humanity and topics such as the world, the afterlife
(akhirah), the spiritual guide (murshid) and the disciple
(murid), love and semâ‘ have been elaborated. The work
has been translated into Turkish for the first time by Ahmet
Avni Konuk (1868 – 1938). By making use of the writings of Fîhi Mâ Fîh existing in Turkey, in 1959 Abdulbaki
Golpinarli has published a new translation of the work in
Istanbul. The work has been translated into many other
languages such as English, German and Urdu as well.

Mektûbât (The Letters)
This work consists of 147 pieces of letters written by Rumi
as advices to his friends and relatives and to the Seljukian statesmen. Meaning ‘the letters’, this work had been
compiled after his death. Four of the letters were written
in Arabic, the others in Persian and colloquial language.
The Letters of Rumi were published for the first time in
1937 by one of our prominent medicine historians, Prof.
Nâfiz Uzluk (MD). Later on, sixteen manuscripts had been
evaluated by Abdulbaki Golpinarli, and finally, the one
copy registered under number 79 in the Konya Mevlâna Museum (Green Mausoleum) had been taken as basis
and was comparatively translated. Moreover, biographies
of persons whose names are mentioned in The Letters
have been provided at the end of the work.
A great deal of his letters were written to top level State
officials like the Seljuk Sultan Kaykaus II and Mu’in al-Din
Sulaiman Parwana. He had requested from them to fulfill
charitable acts and provide support. Again in these letters,
he expresses the complaints conveyed to him by people
who got a raw deal from the state or officers and ask them
to make a favor and relief them. Beside these letters he
wrote to top level state officials, he also wrote letters to
his closed ones asking them in a classic manner how they
are. Such were written to his elder son Sultan Walad, his
cadet Ala’ al-Din Chelebi, his daughter Fatima Khatun and
his other son Alim Chelebi in which he gave them various
advises.
In this work, as with his other prosaic works, Rumi has
used a simple and comprehensive language. By referring
to various verses, hadiths and poems of him and others;
to proverbs, stories related to the matters he addresses
in the letters, he reinforced the message he wanted to
transfer. After honoring the collocutor with eloquent words
and attributes, Rumi gives utterance to what he actually
wants to say and concludes with his best wishes.

Majâles-e Sab’a
(Seven Concils)
The Work called Majâles-e Sab’a is composed of seven
advices from Rumi. Being originally Turkish, this Work has
been translated into Persian lately. Majâles-e Sab’a –in
which subjects about Allah, man and being are treated–

H A D R A T M A W L A N A J A L A L A L- D I N R U M I A N D M A W L A W I Y Y A C U L T U R E

aşk ve semâ gibi konular işlenmiştir. Eser Türkçeye
ilk defa Ahmet Avni Konuk (1868-1938) tarafından
çevrilmiştir. Abdülbaki Gölpınarlı 1959 yılında, Fîhi
Mâ Fîh’in Türkiye’deki yazmalarından istifade ederek
eserin yeni bir tercümesini İstanbul’da neşretmiştir.
Eser İngilizce, Almanca, Urduca gibi birçok dile de
çevrilmiştir.
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kaleme alınmış notların bir araya getirilmesiyle oluşmuştur. Eserin, Hüsâmeddin Çelebi veya Sultan Veled tarafından yazıya geçirildiği rivayet edilmektedir.
Eserde yer alan vaazlar, münacat, naat, dua ve hadislerle başlar. Daha sonra sosyal bozukluklar, günahlardan sakınma, iyi kulluk etme, aklın ve bilginin
değeri gibi konular ayet ve hadislerden, hikâyelerden de faydalanılarak anlatılmaktadır. Eserde Mesnevî’den ve Dîvân-ı Kebîr’den de beyitler mevcuttur.
Eserin Farsça metni, Ahmed Remzi Akyürek tarafından tashih edilmiş ve 1937 yılında İstanbul’da
Kitapçı Rizeli M. Hulusi’nin tercümesiyle birlikte
“Mevlânâ’nın Yedi Öğüdü” adıyla yayımlanmıştır.
Daha sonra Abdülbaki Gölpınarlı bu tercümeyi yeterli
bulmamış ve 1965 yılında eserin Konya Mevlânâ Müzesi’nde 79 numaralı mecmuada bulunan nüshasını
esas alarak yeniden tercüme etmiş ve yayımlamıştır.
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Mevlânâ’nın söz konusu ettiğimiz ve kendisine aidiyeti kesin olan bu eserleri dışında yine kendisine nispet edilen başka eserler de mevcuttur. Çeşitli küçük
risaleler, manzumeler, Aşknâme, Tırâş-nâme adlı
mesneviler ile Risâle-i Âfâk u Enfüs adlı bir kaside ve
Risâle-i Akâid adlı mensur eserlerin de Mevlânâ’ya
ait olduğu iddia edilmekle birlikte aynı zamanda bu
eserlerin Mevlânâ’ya ait olmadığı çeşitli ilim çevrelerince tespit edilmiştir.
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consists of preaches Rumi made at various mosques.
Meaning seven councils, in fact Majâles-e Sab’a comprises of the consolidation of notes taken during those
preaches. It has being related that the Work had been
committed into paper either by Husam al-Din Chelebi or
Sultan Walad.
Preaches contained within the Work begin with invocations, naat (poetry that specifically praises Prophet Muhammad (pbuh), prayers and hadiths. Then by making
use of verses, hadiths and stories, gets across subjects
like social disorders, abstention from sins, to be a decent
servant, the value of the intellect and knowledge. Couplets from the Mathnawi and the Divan-e Kabir can also
be found in this work.
The Persian copy of the work was revised by Ahmed
Remzi Akyurek and published in Istanbul, in 1937, with
the translation of the book seller M. Hulusi of Rize, under
the name of “Seven Advices of Rumi”. Later on, Abdulbaki Golpinarli decided the translation was not sufficient
enough and re-translated it based upon the copy found in
the corpus number 79 in the Mevlâna Museum of Konya
and re-published it.
Other than these works we have mentioned and which
we know with certainty they belong to Rumi, there are
some others attributed to him as well. While some small
pamphlets (risale), poems, mathnawis called Ashknâme
and Tırâs-nâme, an ode called Risale-i Âfak-u Enfus and a
prosaic work called Risale-i Akâid were alleged to Rumi,
it has been determined by the scientific communities that
these Works doesn’t pertain to him.
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Sevâkıb-ı Menâkıb adlı eserde Hz. Hızır (a.s.)’ın, Hz. Mevlânâ’nın toplantısına katılmasını gösteren minyatür / Morgan Kütüphanesi ve Müzesi Koleksiyonu
A miniature painting from Thawāqib-i manāqib, depicting Hadrat Khidr attending a sermon delivered by Hadrat Mawlana / The Morgan Library and Museum Collection

“Hz. Mevlânâ vuslatının yaklaştığı, hastalığının son dönemlerinde
etrafındakilerin ‘Sizden sonra hilafet kimin olacak, sizin yerinize
kim geçecek’ sorularına ‘Çelebi Hüsâmeddin halifemiz olur.’
diyerek cevap vermiş ve makamın kime geçeceğini bildirmişti.”
“For the question asked by the ones around him, ‘Who will get the
caliphate, who shall supersede you?’ he answered ‘Chelebi Husâm
al-Din shall become our caliph.’ And thus stated who was going to
replace the maqam.”

Eflâkî
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Çev. Tahsin Yazıcı II, 162
Translated by Tahsin Yazici II, 162
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“Ey Hak Ziyâsı Hüsâmeddin, sen öyle bir ersin ki, Mesnevî
senin nûrunla ayı geçti, aydan bile parlak bir hale geldi.
Ey lûtfu, keremi umulan! Yüce himmetin bu Mesnevî’yi
nereye çekmekte? Allah bilir!
Bu Mesnevî’nin boynunu bağlamış, onu bildiğin yere doğru
çekmektesin.
Mesnevî, koşup gitmekte; çeken gizli. Fakat, sadece
görecek gözü olmayan gâfilden gizli!
Mesnevî’nin yazılmasına önce sen sebep olmuştun; artar,
uzarsa arttıran, uzatan yine sensin.
Mademki sen böyle istiyorsun, Allah da böyle istiyor; Allah
takvâ sahiplerinin dileğini ihsan eder.”
“O Light of God (c.c.) Husâmen, you are such a man that
Mathnawi has come over the moon with your light, turned into
a state even brighter than the moon.

You have tied up the neck of this Mathnawi and pulling it
towards a place only you know.
Mathnawi goes running; the puller a mystery. Yet, hidden
solely from the unwary lacking of eye to see!
You had caused The Mathnawi to be written; whether it
increases or expands, again you are the one enhancing and
expanding it.
Whereas you want it this way, so does Allah want; Allah
grants the wish of piety owners.”
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O You, the One grace and generosity expected from!
Allah knows! Where does your supreme mercy attract this
Mathnawi to?
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Mevlevî
Tarikatı
The Mawlawi
Order

47

H A D R A T M A W L A N A J A L A L A L- D I N R U M I A N D M A W L A W I Y Y A C U L T U R E

V

efatına kadar Hz. Mevlânâ’nın yanından ayrılmayan Sultan Veled olgun sayılacak bir yaşta (47) olmasına rağmen
babasından boşalan makama geçmeyi
reddetmiş ve Mesnevî’nin yazılmasına
sebep ve aracı olan Hüsâmeddin Çelebi’yi bu makama uygun görmüştü. Onun bu vazifeyi
devralması Mevlevîlik tarihi içinde bir ilk ve son olacak; bu makama Hz. Mevlânâ soyundan gelmeyen bir
kişi oturacaktı. Çelebi oldukça mütevazı bir insandı,
makamda kendi oturmasına rağmen Sultan Veled’e
büyük saygı besliyor ve daima onun fikirleri doğrultusunda hareket ediyordu. Hz. Mevlânâ türbesi üzerinde yer alan Yeşil Kubbe’yi o inşa ettirmiş ve bugünkü
şeklinin ilk temellerini de o atmıştı. Aynı zamanda Hz.
Mevlânâ’nın mürit ve dostlarını da etrafında toplayarak irfan meclislerinde Kur’ân-ı Kerîm ve Mesnevî
okutarak gönüllere şifa vermişti. Bu usûl de ileride
Mevlevîliğin ana unsurlarından biri olacaktı. Aynı dönemlerde bu ‘yol’da olanlara Hz. Mevlânâ’ya izafeten
Mevlevî denilmekteydi. İlk yüzyılında Hz. Mevlânâ
ahfadına binaen Veledî, Ârifî, Âbidî, Âlimî ve Âdilî
olarak da adlandırılacak müntesipler, günümüzde de
olduğu gibi genel olarak Mevlevî sıfatıyla vasıflandırılıyorlardı.
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Hüsâmeddin Çelebi 11 yıl süren bu görevi sırasında
vefat etmiş (1284) ve Sultan Veled’in makama geçmesi bir zaruret olmuştu. Çünkü o, yol büyüğü olarak
gördüğü ve babasının sağlığında lütuflarına mazhar
olan Hüsâmeddin Çelebi varken posta oturmayı bir
saygısızlık olarak nitelendiriyordu.
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Sultan Veled 58 yaşında makama geçtiğinde; Hz.
Şems’in, Hz. Mevlânâ’nın, kayınpederi Kuyumcu
Selâhaddin’in, Hüsâmeddin Çelebi’nin ve Baktemüroğlu Şeyh Kerîmüddin’in mânevî terbiyesi ve ilimleriyle teçhiz edilmiş ve ‘yol’u bizzat hakke’l-yakîn
olarak öğrenmiş bir kişiydi. Onun makamda bulunduğu 28 yıl zarfında mürit ve dostlar artmış, sarayla
olan ilişkiler kuvvetlenmiş; daha da önemlisi semâ,
musikî ve Mesnevîhânlık usûlleri belli bir düzene sokularak kurumsallaşmanın temelleri atılmıştı. İleriki
yıllarda bu temel üzerine bina edilen Mevlevîlik âdâb
ve erkânı da günümüze kadar büyük bir değişikliğe
uğramadan devam edegelecektir.
Mevlevîliğin kurulması ve gelişmesindeki en önemli adımlar Sultan Veled tarafından atılmıştır. Tarikat
onun döneminde çeşitli ritüeller ve kurallarla sistemli
bir hal almaya başlamıştır. İşte bu yüzden Sultan Veled Hazretleri, Mevlevîlik tarikatının kurucusu kabul
edilmektedir.
Bir diğer taraftan Sultan Veled’in Mevlevîliğin genişletilmesi, kabul görmesi ve yaygınlaşması adına
Selçuklu Sultanı Emîr Muîneddin Pervâne, Vezir Fahreddin Sâhib-âtâ, Sultan Rükneddin Kılıçaslan, Sultan Mes’ûd gibi dönemin önde gelen isimleriyle yakın
ilişkilerde bulunduğunu ve gerek kendileri gerekse

Not leaving his father’s side until his death, Sultan Walad refused to supersede Hadrat Rumi in his post though he was
at quite a mature age (47) and approved Chelebi Husam
al-Din as his father’s successor, who had been a prompter
for the writing of Mathnawi. Him taking over the post would
be the first and last in the history of Mawlawi order in that
he was the only one to be assigned as the master although
he was not a descendant of Hadrat Pîr. Chelebi was a very
modest soul; although he was the assigned master, he felt
deep respect for Sultan Walad, whose opinions he always
relied on in his actions. Chelebi Husam al-Din was the one
who had the Green Dome built over the tomb of Hadrat Pîr
and laid the foundations for the tomb’s contemporary state.
He also gathered around him Hadrat Rumi’s disciples and
companions and healed the souls by having the Holy Quran
and Mathnawi recited during meetings of wisdom. This
practice would then become one of the main elements of
the Mawlawi way. In those times, those who took this “path”
were called Mawlawis after Hadrat Mawlana. The followers,
who were also referred to as Waladi, Arifi, Abidi, Alimi, and
Adili after the descendants of Hadrat Pîr in the first century
of the order, were then, as it is now, labeled as Mawlawi in
general.
Husam al-Din Chelebi died during his tenure of 11 years
(1284) and it was then an imperative for Sultan Walad to
take up the mastership of the order. For he felt that it would
have been disrespectful for him to sit on the sheepskin
(post) when Husam al-Din Chelebi was still alive as Sultan
Walad considered him as an elder of the path who had been
highly favored by his father during his lifetime.
When he was installed as the master of the order at the
age of 58, Sultan Walad had been equipped with the
spiritual discipline and knowledge of Hadrat Shams, Hadrat
Rumi, his father-in-law who was the goldsmith Salah al-Din
Zarkub, Husam al-Din Chelebi, and Bakhtamuroglu Sheikh
Karim al-Din and had already learnt the “path” with the total
reality of certainty (haqq al-yaqin). His tenure of 28 years
witnessed the increase in the number of disciples and initiates of the path; strengthening of the relations with the
palace; and most importantly, methodization of the rites
of semâ‘, music, and Mathnawi recitation (Mesnevîhânlık)
with the first steps taken towards institutionalization. The
etiquette and pillars (adab and arkan) of the Mawlawi order
to be built on this foundation in the years that followed would
prevail more or less the same up until now.
The most significant steps in the establishment and development of Mawlawiyya were taken by Sultan Walad. During the years of his mastership, the order started to attain
systematization with diverse rituals and rules. That is why
Hadrat Sultan Walad is considered to be the founder of the
Mawlawi Order.
We also learn from contemporary sources that Sultan Walad established close relations with the leading rulers of his
day including the Seljuq Sultan Amir Mu’in al-Din Parwana,
Vizier Fakrh al-Din Sahib-ata, Sultan Rukn al-Din Qilij Arslan, and Sultan Masud in order to help Mawlawiyya expand,

gain recognition, and become prevalent. Likewise, through
the eulogies (qasida) and sonnets (ghazal) composed on
him as well as on his family, he is known to be a respected
and influential person.
Thus, during Sultan Walad’s tenure (1284-1312), Mawlawiyya became organized around certain rituals on one hand,
and started to spread across Anatolia through the efforts
of his representatives he sent there as deputies (halife) on
the other.
Sevâkıb-ı Menâkıb
adlı eserde Hz.
Mevlânâ’nın babası
Baha Veled’in Konya
mezarlığındaki vaazını
gösteren bir minyatür
/ Morgan Kütüphanesi
ve Müzesi Koleksiyonu
A miniature painting
from Thawāqib-i
manāqib, depicting
Baha Veled, Hadrat
Mawlana’s father, delivering his sermon in
Konya cemetery / The
Morgan Library and
Museum Collection
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aile ve efrâdı hakkında da yazdığı kaside, gazel gibi
taltif edici davranışlarla da hatırı sayılır, ricası kabul
edilir bir zât olduğunu kaynaklardan öğrenmekteyiz.
Böylece Mevlevîlik Sultan Veled döneminde (12841312) bir taraftan belli usûllere oturtulurken, diğer
taraftan da onun halife olarak gönderdiği elçiler sayesinde Anadolu topraklarında hızla yayılmaya başlamıştır.
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Ya Hazret-i Mevlânâ / Oh! Hadrat Mawlana
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Sevâkıb-ı Menâkıb adlı eserde
Hz. Mevlânâ’nın, babasının mezarını ziyareti sırasında, Selçuklu Sultanı’nın nedimi
tarafından rahatsızlık duymasını gösteren
52
minyatür / Morgan Kütüphanesi ve Müzesi
Koleksiyonu
A miniature painting from Thawāqib-i manāqib
depicting Hadrat Mawlana being irritated
by the Seljuk Sultan’s courtier while visiting
his father’s grave / The Morgan Library and
Museum Collection

S

ultan Veled’in dönemin önemli kişileriyle kurmuş olduğu yakın ilişkiler
sayesinde Mevlevîliğe hizmet eden
vakıfların sayısı da oldukça artmış ve
faaliyetleri önemli ölçüde genişlemiştir.
Bununla birlikte Sultan Veled döneminde temelleri atılan ve belirli ritüellerle sistemleştirilen
Mevlevîliğin yine bu dönemde, Anadolu topraklarında hızla yayılmaya başladığını da görüyoruz. Özellikle Afyon ve Kütahya’da Mevlevîlerin sayısı artmış;
Çelebi Hüsâmeddin’in halifesi Alâeddin Amasya’da,
Sultan Veled’in halifeleri Şeyh Süleymân-ı Türkmânî
Kırşehir’de, Hüseyin Hüsâmeddin Erzincan’da, Ulu
Ârif Çelebi’nin halifesi Ahî Mehmed Bey Karaman’da,
Sührâb-ı Mevlevî Sultâniye’de tekkeler, bu tekkelerle beraber de ihtiyaçların karşılanması için vakıflar
kurmuşlardır.

Owing to the close relations of Sultan Walad with the
eminent figures of the time, there happened a considerable increase in the number of pious endowments
(waqf) serving Mawlawiyya, which also expanded their
sphere of activities. Likewise, in the same period, Mawlawiyya, which had been founded and systematized
with certain rituals during the time of Sultan Walad,
rapidly spread across the Anatolian lands. The number
of Mawlawi affiliates increased in Afyon and Kütahya in
particular and lodges (tekke) and simultaneously pious
endowments (waqf) to meet their needs were established in Amasya by Ala al-Din, halife (successor) of
Chelebi Husam al-Din; in Kırşehir by Sheikh Suleiman
Turkmani and in Erzincan bt Husain Husam al-Din (both
of whom were halifes of Sultan Walad); in Karaman by
Akhi Mehmed Beg, halife of Ulu Arif Chelebi, and in
Sultaniye by Sohrab Mawlawi.

Ayrıca gönderilen halifeler gittikleri yerlerde Mevlevîlik tarikatını hem tanıtıyor, hem yaygınlaştırıyor,
hem de bu yolda hizmet ediyorlardı. Diğer taraftan bu
elçiler gittikleri her yerde büyük bir sempati ve saygı
ile karşılanıyor; hem Mevlevî halifelerin tarikata uygun duruşları sayesinde hem de Mevlevî zaviyelerinde
okutulan Hz. Mevlânâ’nın fikirleri ve eserleri, semâ ve
musikî sayesinde Mevlevîlik gönülleri fethediyordu.

These halifes sent to various places not only famililarized the people with the Mawlawi order, but they also
spread the order around and served the path. Further,
these representatives were received with great symphathy and respect whereever they visited. Everywhere
Mawlawiyya won the hearts of the people thanks to the
attitudes of the Mawlawi halifes duly representing the
order and also thanks to the ideas and works of Hadrat
Rumi, as well as semâ‘ and music practised and recited
in Mawlawi lodges.

Sultan Veled’in, babasının Mesnevî’sini örnek alarak kaleme almış olduğu İbtidânâme adlı eseri ile
Hz. Mevlânâ’ya 40 yıl müritlik yapmış Sipehsâlâr’ın
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Risâle’si bu döneme denk gelmekte ve bu eserler
Mevlevîlik tarihinin ilk kaynakları olarak vasıflandırılmaktadırlar.
1312 yılında Sultan Veled Hakk’a yürüdüğünde artık,
Mevlevîlik Yolu’nun esasları büyük ölçüde belirlenmiş ve bu kurallar çerçevesinde akın akın gelen gönül dostlarına İslâm’ın güzellikleri bir başka üslupla
sunulmaya başlanmıştı.
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Mevlevîliğin en çok yayıldığı dönem ise, Sultan Veled’den sonra meşihatta bulunan oğlu Ulu Ârif Çelebi
zamanıdır. Ulu Ârif Çelebi henüz babasının zamanındayken kendini yetiştirip bu ‘yol’da ilerlemiş bir zattı.
Ârif Çelebi, Mevlevîliği anlatmak ve yaymak için ömrünün büyük kısmını yollarda geçirmiş, babası Sultan Veled gibi bütün iktidar zümreleriyle iyi ilişkiler
içerisine girip kendini sevdirmişti. Kaldı ki Mevlevîliğin yayılmasında ve bu denli kabul görmesindeki en
büyük etken de bu ilişkiler olmuştur.
Ulu Ârif Çelebi Anadolu ve İran tarafına yaptığı seyahatlerle Mevlevîliği yaymak için çaba sarf etmekteydi. Karaman, Beyşehir, Aksaray, Akşehir, Afyon,
Amasya, Niğde, Sivas, Tokat, Birgi, Denizli, Alanya,
Bayburt, Erzurum ve devamında Tebriz’de kurulan
Mevlevîhâneler ve vakıflar, onun bu ziyaretleri sırasında attığı temeller sayesinde kurulmuştu. Aynı dönemde Muğla
ve Lazkiye ise, Konya gibi birer tasavvuf merkezi haline
gelmiştir. Kaynaklarda bu
dönemde sadece Mevlevîhâneleri olan kasabalardan ve hatta tamamı Mevlevî olan köylerin
varlığından söz edilmektedir. Ulu Ârif Çelebi’nin bu seyahatlerinin
birçoğuna katılan Eflâkî
Dede de Bahâeddin
Veled, Şems-i Tebrizî,
Hüsâmeddin
Çelebi,
Kuyumcu Selâhaddin,
Hz. Mevlânâ ve çağına kadar olan çocuklarının menkıbelerini
toplayarak
yazdığı
Menâkıbü’l-Ârifîn adlı
eseriyle Mevlevîlik tarihini yazmayı gelenek
haline getirecektir.
Ulu Ârif Çelebi’nin
1320 yılındaki vefatından sonra posta
kardeşleri Şemseddin Âbid (ö.1338) ve
Hüsâmeddin Vâcid
(ö.1342)
Çelebiler

This was the period when İbtidânâme, a work Sultan
Walad wrote by following the example of his father’s
Mathnawi, and Risâle (Treatise), the work of Sepahsalar, who was a disciple to Hadrat Rumi for forty years,
were written as the first sources of the history of Mawlawiya.
By the time Sultan Walad passed away in 1312, the
tenets of the path of Mawlawiyya had largely taken
shape and started to offer along these lines the delicacies of Islam to the people of heart who were coming
in crowds.
The peak of the expansion of Mawlawiyya was the time
of Ulu Arif Chelebi, who acted as the sheikh after Sultan Walad. Ulu Arif Chelebi was a man who cultivated
himself to progress in this ‘path’ already at the time of
his father. He spent most of his life en route to preach
and popularize Mawlawiyya and just like his father Sultan Walad, he was much loved and favored by all ruling
circles of the time. After all, it was largely thanks to
these close relations that Mawlawiyya spread and was
widely accepted.
Ulu Arif Chelebi endeavored to spread Mawlawiyya
with his travels around Anatolia and Iran. The Mawlawi
convents and waqfs in Karaman, Beyşehir, Aksaray,
Akşehir, Afyon, Amasya, Niğde, Sivas, Tokat, Birgi, Denizli, Alanya, Bayburt,
Erzurum, and afterwards in Tabriz
could be founded thanks to his
initial efforts during these
visits. During the period in
question, Muğla and Latakia were transformed into
sufi centers just like Konya. We learn from contemporary sources about the
presence of towns that
solely included Mawlawi
convents and even villages with entirely Mawlawi
population. Joining Ulu
Arif Chelebi in most of
his travels, Eflâkî Dede
would make Mawlawi
hagiography a tradition
with his Manaqib al-‘Arifin (The Glorious Deeds
of the Sages), in which
he compiled the stories
about the virtuous deeds
of Baha al-Din Walad,
Shams Tabrizi, Husam
al-Din Chelebi, the
goldsmith Salah al-Din
Zarkub, Hadrat Rumi,
and his descendants
who had lived up until
his time.
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Ulu Ârif Çelebi’nin oğlu I. Emir Âlim Çelebi’nin ise gelenek üzere iki amcasından sonra makama geçmesi
gerekirken, kendisi gittiği İran ve Türkistan seyahatinden geri dönememiş ve âkıbeti hakkında da bir
mâlumat elde edilememiştir. Bazı kaynaklar ise onun
Türkistan bölgesinde Mevlevîliği yayıp 1350 yılında
da oralarda vefat ettiğini kaydetmektedir.
Emir Âlim Çelebi’nin vefat ettiğine dair haber Konya’ya ulaşınca makama geçme hakkı küçük kardeşi
Emir Âdil Çelebi’ye verilmiş ve bu zât da 18 yıl meşihatta bulunarak tarikatı idare etmiştir. Konya’nın Karamanoğulları elinde bulunduğu bir dönemde postta
bulunan Emir Âdil Çelebi bu hükümdarlığın liderlerini
ve ileri gelenlerini de aydınlatmış ve hatta bazıları da
müridi olmuştur.
Çelebi’nin vefatından sonra Şemseddin Âbid Çelebi
oğlu II. Emir Âlim Çelebi 27 yıl makamda meşihatta
bulunmuştur. Kendisi bu süre içerisinde Karaman’da
medfun bulunan Hz. Mevlânâ’nın annesi Gevher Hatun ve ağabeyi Muhammed Alâeddin’in türbelerini
onartmış ve bitişiğine bir cami ve Mevlevîhâne tesis
ederek buralara vakıflar bağlanmasını sağlamıştır.
Sultânü’l Ulemâ Bahâeddin Veled 1201 tarihinde Karaman’a gelmiş, Sultan Alâeddin Keykubat’ın ısrarlı
davetleri üzerine Konya’ya gitmeden evvel oğulları
ve diğer aile fertleriyle birlikte burada kalmıştır. Hz.
Mevlânâ, hanımı Gevher Hatun ile burada evlenmiş,
Sultan Veled ve Alâeddin Çelebiler de burada dünyaya gelmişlerdir. İşte bu sebeplerden Karaman’ın
Mevlevîlik tarihinde ayrıca bir önemi bulunmaktadır.
1395 yılında II. Emir Âlim Çelebi’nin Hakk’a yürümesinden sonra ise yerine Emir Âdil Çelebi oğlu II. Ârif
Çelebi geçmiştir. Ancak o da siyasî çalkantılar içinde bulunan Anadolu’da tarikatını fazla genişletmeye
imkân bulamamış; ancak ceddi Hz. Mevlânâ’nın türbesini esaslı bir onarıma vesile olmuştur. 26 yıl makamda bulunduktan sonra 1421 yılında vefat eden
Ârif Çelebi’den sonra tarikatın başına II. Âdil Çelebi
geçmiştir.
Pîr Âdil Çelebi, meşihatta bulunduğu sürede Sultan
Veled’den sonra fazla bir değişikliğe uğramayan
semâyı aslına sadık kalarak yeniden yapılandırmış,
tarikatın usullerini de gözden geçirerek yeni bir oluşum yoluna gitmiştir. Ancak Pîr Âdil Çelebi bu düzenlemeleri yapmakla birlikte, aynı dönemde oluşup
yaygınlaşmaya başlamış olan Bektâşîlik, Halvetîlik
ve Kâdirîlik gibi tarikatların esaslarını da incelemiş

Following the death of Ulu Arif Chelebi in 1320, he was
succeeded on the sheepskin (pôst) by his brothers,
Shams al-Din Abid (d.1338) and Husam al-Din Wajid
(d.1342), who wished to spread Mawlawiyya following
the example of their predecessors; however, they failed
to do so due to the political turmoil in Anatolia, but
only managed to maintain the order with their limited
means. Still, despite all the turmoil in this part of the
world in that period, by the 15th and 16th centuries,
Mawlawiyya had expanded throughout Anatolian lands.
Although the tradition required that Amir Alim Chelebi I,
the son of Ulu Arif Chelebi, should have succeeded his
two uncles as the master, he did not come back from
his travels in Iran and Turkestan and no information
is available on his fate. Yet, some sources record that
he tried to expand Mawlawiyya in Turkestan and died
there in 1350.
Once the news about the death of Amir Alim Chelebi
reached Konya, his brother Amir Adil Chelebi was selected as his successor and acted as the sheikh and
master for 18 years. During the tenure of Amir Adil
Chelebi, Konya was ruled by the House of Karaman,
the leaders and the notables of which he enlightened
and some even became his followers.
Following the decease of Amir Adil Chelebi, Amir Alim
Chelebi II, the son of Shams al-Din Abid Chelebi,
served as the grand sheikh for 27 years. During his
tenure, he restored the tombs of Gevher Khatun and
Mohammad Ala al-Din, the mother and elder brother of
Hadrat Rumi who were interred in Karaman and built a
mosque and Mawlawi convent near them, to which he
attached waqfs.
Baha al-Din Walad, Sultan al-Ulama, came to Karaman
in 1201 and stayed here for some time with his sons
and other members of the family before leaving for
Konya upon insistent invitations by Sultan Ala‘ al-Din
Kayqubad. Karaman was the place where Hadrat Rumi
married Gevher Khatun and Sultan Walad and Ala‘ alDin Chelebi were born. That is why the city has a special place in the history of the Mawlawi order.
Upon his decease in 1395, Amir Alim Chelebi II was
succeeded by Arif Chelebi II, the son of Amir Adil Chelebi. However, he did not have the means to expand the
order in Anatolia, which was then undergoing political
turmoil. Still, he played a part in the thorough renovation of the tomb of his ancestor Hadrat Rumi. Passing
away in 1421 after 26-year of tenure, Arif Chelebi was
superseded by Adil Chelebi II.
Though remaining almost the same since the time of
Sultan Walad, semâ‘ underwent some authentic revisions at the hands of Pîr Adil Chelebi, who also revised
the ways of the order towards reconstruction. While
doing such revisions, Pîr Adil Chelebi also examined
the tenets of other orders that were under formation
and expansion in the same period such as Bektashi-
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oturmuş ve cedlerinden öğrendikleri gelenek üzere
Mevlevîliği yaymak isteseler de Anadolu’daki siyasî
karışıklıklar nedeniyle bunda muvaffak olamamışlar, ellerindeki imkânlarla ancak tarikatın ayakta
kalmasını sağlamışlardır. Ancak yine de XV. ve XVI.
yüzyıllara gelindiğinde dönemin ve coğrafyanın tüm
çalkantılarına rağmen Mevlevîliğin Anadolu coğrafyasının tamamına yayıldığını görmekteyiz.
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Galata Mevlevîhânesi’nde semâ
Sema’ at Galata Mawlawi convent

H A D R A T M A W L A N A J A L A L A L- D I N R U M I A N D M A W L A W I Y Y A C U L T U R E

H Z. PÎ R M E V L Â N Â C E L Â L E D D Î N -İ R Û M Î V E M E V L E V Î L İ K K Ü LT Ü R Ü

58

ve Mevlevîliği bunlardan belirli çizgilerle ayırmaya
özellikle dikkat etmiştir. Kaldı ki zaten bu düzenlemelerin en önemli amacı da Mevlevîliğin coğrafyadaki diğer tarikatlarla karışmasını engellemek ve onu
kendine has kural, gelenek ve ritüellerle diğerlerinden ayırmaktı. 39 yıl meşihatta bulunan II. Âdil Çelebi de, 1560 yılında Hakk’a yürümüş ve yerine oğlu
Cemâleddin Çelebi geçmiştir.

yya, Khalwatiyya and Qadiriyya and took pains to differentiate Mawlawiyya from these orders. After all, such
revisions mainly aimed to avoid any obscurity between
Mawlawiyya and the other orders in the country, and
to distinguish the Mawlawi order from its counterparts
with its distinctive rules, traditions and rituals. After his
39-year term, Adil Chelebi II passed away in 1560 and
was succeeded by his son Jamal al-Din Chelebi.

Cemâleddin Çelebi dönemi (1460-1509) Mevlevîliğin
olduğu kadar Konya ve Anadolu tarihinin de önemli
köşe taşlarının konulduğu bir çağ olmuş, Konya bu
döneme tekabül eden 1467 tarihinde Osmanlı topraklarına katılmıştır. Diğer taraftan Hz. Mevlânâ’nın
torunu Mutahhara Hatun’un kızı Devlet Hatun’unun
torunu olan II. Bayezid, ceddi olarak gördüğü Hz.
Mevlânâ’nın yoluna ve dergâhına önemli hizmetlerde
bulunmuş ve Mevlevîliğin Anadolu’da yayılması için
maddî mânevî büyük desteklerde bulunmuştur.

The tenure of Jamal al-Din Chelebi (1460-1509) was a
turning point for not only Mawlawiyya but also for the
history of Konya and Anatolia. Konya was annexed by
Ottomans in 1476 during his time. On the other hand,
Bayezid I’s mother was Devlet Khatun, who was the
daughter of Mutahhara Khatun, a descendant of Hadrat
Rumi. Therefore, regarding Hadrat Rumi as his ancestor, Bayezid II made important contributions to his path
and convent (dergâh), lending crucial support of all kind
in the expansion of Mawlawiyya in Anatolia.

XV. ve XVI. yüzyıllarda Mevlevîliğin yayılması ve
yükselmesinde en çok emeği geçen isim ise, Hz.
Mevlânâ’nın soyundan gelen inas çelebilerden, yani
Hz. Mevlânâ’nın anne tarafından torunu olanlardan
Dîvâne Mehmed Çelebi’dir. Dîvâne Mehmed Çelebi
ve müridi Şâhidî Dede sayesinde Mevlevîlik Afyon,
Denizli, Kütahya, Bursa, Muğla, Isparta, Burdur, Aydın, İzmir, İstanbul ve çevresinde yayılmış ve buralarda Mevlevîhâneler kurulmuştur.

It was Divane Mehmed Chelebi, an “inas çelebi” meaning a maternal grandson of Hadrat Rumi, who made the
greatest contribution to the expansion and advancement of Mawlawiyya in the 15th and 16th centuries.
Thanks to the efforts of Divane Mehmed Chelebi and
his disciple Shahidi Dede, Mawlawi order expanded in
Afyon, Denizli, Kütahya, Bursa, Muğla, Isparta, Burdur,
Aydın, Izmir, Istanbul and their vicinities, with newly-built Mawlawi convents.

Aşk-ı ilâhî ile kendinden geçmiş bir yol gösterici olan
Dîvânî Çelebi, Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferi sırasında da önemli hizmetlerde bulunmuş, Yavuz ile
Kanûnî Sultan Süleyman başta olmak üzere devrinin
önemli devlet adamlarını etkilemiş ve kendine bağlamıştır. Afyon civarında Sandıklı, Burdur, Eğirdir
Mevlevîhâneleri; İstanbul’daki Galata Mevlevîhânesi;
Halep, Mısır, Cezayir, Midilli, Lazkiye ve İran topraklarında kurulan Mevlevîhâneler Sultan Dîvânî’nin
eserleridir.

A guide overwhelmed with divine love, Divane Chelebi rendered significant services during the Egyptian
campaign of Selim I, and had great influence upon important rulers of his time, chiefly Selim I and Suleiman
the Magnificent, who were deeply attached to Divane
Chelebi. It was Sultan Divane who built the Mawlawi
convents in Sandıklı, Burdur and Eğirdir around Afyon;
Galata Mawlawi convent in Istanbul; and other convents
in Aleppo, Egypt, Algeria, Lesbos, Latakia and Iran.

Yıldırım Bayezid’in oğlu Mehmed’in ise, Osmanlı padişahlarının aldığı ‘Sultan’ unvanı yerine Mevlânâ
soyundan gelenlere verilen ‘Çelebi’ unvanını tercih
etmesi Mevlevîliğe verilen önemin ne denli büyük
olduğuna bir delildir. Cemâleddin Çelebi de 49 yıllık
meşihatı döneminde bu ilgi ve yakınlığı olumlu bir
şekilde kullanarak bu yola büyük hizmetler etmiştir.
Cemâleddin Çelebi’nin 1509 yılında vefatından sonra
yerine torunu olan inas çelebilerden Hüsrev Çelebi
geçmiştir. Usûl gereği makama Cemâleddin Çelebi’nin oğlu Kadı Mehmed Paşa’nın geçmesi gerekirdi
ancak kendisi babasının sağlığında vefat ettiği için
hizmeti de onun oğlu Hüsrev Çelebi almış ve 62 yıl
meşihatta kalmıştır.
Hüsrev Çelebi ise, 1561 yılında Hakk’a yürümüş ve
yerine oğlu Ferruh Çelebi geçmiştir. Ferruh Çelebi
de türbeyi babası döneminden kalan zengin vakıflarla rahat bir şekilde idare ettirmiş ve aynı zamanda
da Karatay Medresesi’nin müderrisliğini yapmıştır.

Mehmed I, the son of Bayezid I, preferred to use the
title ‘chelebi’, granted to the descendants of Rumi over
the title of ‘sultan’ given to Ottoman rulers, which was
a sign of the great respect for Mawlawiyya. Jamal alDin Chelebi turned this rapport to good account and
rendered significant services to the path throughout his
49-year tenure. Upon the death of Jamal al-Din Chelebi
in 1509, he was succeeded by his grandson, Khusraw
Chelebi, who was also an inas çelebi. In fact, Qadi Mehmed Pasha, son of Jamal al-Din Chelebi, should have
been the hereditary successor; however, he had died
during his father’s tenure so Khusraw Chelebi took over
the duty and served as the master of the path for 62
years.
When Khusraw Chelebi passed away in 1561, he was
succeeded by his son Farrukh Chelebi. He easily managed the shrine (turbe) through the revenues of the affluent waqfs handed down to him by his father and also
served as the mudarris (Islamic seminary instructor) in
Karatay Madrasa. Nevertheless, certain opponents of

Farrukh Chelebi were not fond of his actions and started rumors. This happened during the reign of Selim
II, son of Suleiman the Magnificent. While he was the
governor of Konya, Selim II had been a member of Hadrat Pîr’s lodge and enlightened by the path, as a result
of which he had ordered the construction of Selimiye
Mosque near the lodge. Then, upon hearing the widespread rumors about Farrukh Chelebi that he was living
in opulence because he was favored by the sultan, for
the first time in the history of Mawlawiyya, the sultan
interfered with the affairs of the office of the Postnişin
(The Sheikh) of Mawlawi Convent. Consequently, Farrukh Chelebi was deposed and sent to exile to Istanbul
by the Sultan and spent 18 years of his 30-year tenure
in exile in the capital. Therefore, he is considered to
have sat on the sheepskin (pôst) for only 12 years.

Ferruh Çelebi’nin 1591 yılındaki vefatının ardından
makama Sultan III. Mehmed’in emriyle oğlu I. Bostan
Çelebi oturmuştur. Kendisi 1630’da Hakk’a yürüyene
kadar bu görevde kalmış ve böylece meşihatı 39 yıl
sürmüştür. Bu dönem tarih sahnelerinde Mevlevîliğin
sarayla arasının tekrar sıkılaştığı bir dönem olarak
görülmektedir. Zira Sultan I. Ahmed ve devlet erkânından birçok kişi yola bağlılıklarını bildirmiş ve ziyaret ve destekleri sayesinde de Mevlevîlik yeniden
bir heyecan ve hareketlilik kazanmıştır. Bostan Çelebi zamanında Mevlevîlik yeniden Anadolu, İstanbul,
Balkanlar, Mısır, Suriye ve Kuzey Afrika gibi önemli
bölgelere yayılmıştır.

Following the decease of Farrukh Chelebi in 1591,
Sultan Mehmed III ordered his son Bostan Chelebi I to
succeed him as the master of the path. Bostan Chelebi
I served for 39 years until he passed away in 1630.
His tenure witnessed the rebuilding of rapport between
Mawlawiyya and the court. As a matter of fact, Sultan
Ahmed I and many figures among high-ranking state officials declared their allegiance to the order, and through
their visits and support, Mawlawiyya regained its past
vigor. During the tenure of Bostan Chelebi, Mawlawiyya
again spread to important regions such as Anatolia, Istanbul, Balkans, Egypt, Syria and North Africa.

Bostan Çelebi’nin vefatından sonra yerine kardeşi
Ebubekir Çelebi geçmiş ve ne yazık ki ağabeyinin
parlak geçen döneminin ardından, tahtta bulunan ve
sûfî düşünceye zıt olan Sultan IV. Murad nedeniyle
başlarda epey zorluklar yaşamıştır. IV. Murad ise,
Ayasofya Camii vâizi Kadızâde ve çevresinin de etkisinde kalarak diğer tarikatlarla birlikte Mevlevîliğe
de ciddi derecede karşı çıkmaktaydı. Bu durum tarihe “Kadızâdeler Olayı” diye yazılmıştır. Hatta öyle ki,
Bağdat Seferi’ne giderken uğradığı Konya’da Mevlânâ Dergâhı’nı yıkmayı bile aklına koymuştur. Fakat burada yaşadığı bir olay neticesinde bu fikrinden
vazgeçmiştir.

Upon his death, Bostan Chelebi was succeeded by his
brother Abu Bakr Chelebi. However, after the golden
years of his brother, there were initially some difficulties at the time of Murad IV, who was opposed to
Sufism. Under the influence of Kadızade, preacher of
Ayasofya Mosque, and his close circle, Murad IV took
a harsh stance against Mawlawiyya along with other
religious orders. This event went down in history as the
“Kadızadeli movement”. In fact, Murad IV even considered demolishing the Mawlawi Convent in Konya on his
way to the Baghdad Campaign. But he abandoned the
idea as a result of an incident there.

“Hâb-ı gafletten uyan
ey Âl-i Osmân bilmiş ol!

“Wake up from the slumber, O
House of Osman, thou shalt know!

Aç gözün elden gider
taht-ı Süleymân bilmiş ol!”

Open your eyes, or thou shalt lose
the Throne of Solomon, thou shalt
know!”

Kadızâde’nin Sultan IV. Murad’ı
sûfîlere karşı kışkırtmak amacıyla
kendisine takdim ettiği şiirin bir beyti

A couplet from the poem presented
by Kadızade to Sultan Murad IV aiming
to provoke him against the Sufis
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Ancak Ferruh Çelebi’nin bu yönü, birtakım muhalif
kişilerin hoşuna gitmemiş ve dedikodulara sebebiyet vermiştir. Bu dönemlerde tahtta ise, Kanûnî’nin
oğlu Sultan II. Selim bulunmaktadır. II. Selim önceleri
Konya’da vali iken Hz. Mevlânâ dergâhına bağlanmış,
oradan feyizlenmiş ve bu bağlılığın eseri olarak da
dergâhın yanına Selimiye Camii’nin inşası emrini vermişti. Bu sıralarda Ferruh Çelebi hakkında, padişah
nezdinde saygın bir yere sahip olmasından da kaynaklı olarak, bolluk içinde bir hayat sürdüğü söylentileri yayılınca, Mevlevîlik tarihinde bir ilk yaşanmış ve
bir padişah Mevlânâ Dergâhı Postnişinliği görevine
müdahale etmiştir. Bu olay sonucu Ferruh Çelebi,
padişah tarafından azledilerek İstanbul’a sürgüne
gönderilmiş; 30 yıl meşihatta bulunduğu sürenin 18’i
İstanbul’da sürgünde geçmiştir. Bu sebepten kendisinin 12 yıl makamda oturduğu kabul edilmektedir.
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Mouradgea Dohsson’a ait “Mevlevî Dervişlerinin Semâsı” adlı gravür
A gravure “The Sema’ of Mawlawi Dervishes” by Mouradgea Dohsson

Kaynaklarda zikredildiği üzere Sultan IV. Murad, dergâha geldiğinde tespihini bugün gümüş eşik denen
Hz. Mevlânâ’nın mezarının olduğu yere doğru atar.
Arkasından da, “Birisi alsın” diye bağırır ama kimsenin buna cesareti yoktur. Bunun üzerine orada bulunan küçük bir kız çocuğu tesbihi almak için mezara
iner ancak bundan sonra bir daha konuşamaz ve
gözleri de görmez. Bunun üzerine Sultan IV. Murad
Ebubekir Çelebi’ye hediyeler ihsan etmiş ve dergâhın vakıflarını daha da zenginleştirmiştir. Bu sayede
Ebubekir Çelebi arkasına IV. Murad’ı alarak makamında daha da güçlenmiş ve Mevlevîlik yoluna daha
güzel hizmetler yapma fırsatı bulmuştur. Ancak Çelebi için bu durum fazla uzun sürememiş ve “Dergâhın
maddî imkânlarını şahsı için kullanıyor” söylentileri
sebebiyle o da 1637 yılında İstanbul’a sürgüne gönderilmiştir. Kendisi burada iken 1638 yılında âlem-i
cemâle intikal etmiş ve Yenikapı Mevlevîhânesi’ne
defnedilmiştir.
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Ebubekir Çelebi’nin sürgüne gönderildiği tarihte makam, inas çelebilerden ve Afyonkarahisar Mevlevîhânesi şeyhi Dâvâne Mehmed Çelebi soyundan Küçük
Ârif Çelebi’ye geçmiştir. Kendisi buraya Afyon’dan
çağrılmış ve postta 5 yıl oturmuştur.
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Mevlevîliğin XVI. yüzyıla kadar olan süreçte Anadolu’dan sonra Balkanlar ve Arap Yarımadasına kadar
genişlediği görülmektedir. Sultan Veled ile başlayan,
Ulu Ârif Çelebi ve Sultan Dîvâne ile devam eden bu
yayılma sürecinin en önemli özelliği halk tabanlı bir
genişleme gerçekleşmesi, şeyh efendilerin halktan
ayrılmamaları ve tekkelerin halifeler tarafından kuruluyor olmasıdır. Ancak XVI. yüzyıldan sonra Mevlevîlik artık yüksek zümreler ile ilişkiler içerisine girmiş
ve ilk dönemler halifeler tarafından yaptırılan tekkeler bu dönemden itibaren beyler, paşalar, vezirler tarafından yaptırılır olmuştur. Bu süreç ise, Mevlevîliğin halk tabanlı yayılışını sekteye uğratmış ve tarikat
köylerden kasabalara, sonra da şehirlere çekilerek
kendi içine kapanık bir hal almaya başlamıştır. Şehirlerdeki Mevlevîhâneler de padişah emriyle ve masrafları hazineden karşılanarak yapılıp onarılmaya
başlanmıştır. İşte bu vaziyet, XVII. yüzyıldan itibaren
Mevlevîliği artık adeta bir saray tarikatı haline dönüştürmüş ve bir nevî devlet müessesesi yapmıştır.
Ârif Çelebi’nin 1642 yılında vefat etmesi üzerine
Hasan Çelebi oğlu Hüseyin Çelebi posta oturarak
24 yıl meşihatta bulunmuştur. Bu dönem de Sultan
Deli İbrahim ve IV. Mehmed zamanına rastlamaktadır ki; ülkedeki iç karışıklıklar ve isyanlar sebebiyle
Osmanlı tökezlemeye başlamıştır. Artık sahayla olan
münasebeti çok daha sıkı olan Mevlevîlik tarikatı da
bu durumdan nasibini almış ve yeni adımlar atamamış hatta devletin durumuna paralel olarak zaman
zaman zor dönemler yaşamıştır.
Hüseyin Çelebi’nin vefat yılı olan 1666 tarihinde ise
Abdurrahman Çelebi oğlu Abdülhalim Çelebi’nin ma-

As reported in the sources, upon his arrival at the convent, Sultan Murad IV threw his rosary towards the
tomb of Hadrat Pîr, which is known today as the silver
threshold. He then shouted “Somebody, pick it up”,
but no one had the courage to do so. Then, a little girl
went down to the grave to pick the rosary up, but she
turned mute and blind right after that moment. Upon
this incident, Murad IV granted presents to Abu Bakr
Chelebi and made donations to the waqf of the convent. Consequently, backed by the Sultan, Abu Bakr
Chelebi grew more potent and had the chance to do
greater service to Mawlawiyya. Nevertheless, this state
of affairs soon changed and upon rumors that “he used
the convent’s means to his own interest”, he was also
exiled to Istanbul in 1637. In 1638, during his time in
Istanbul, he passed away there and was buried at the
Yenikapı Mawlawi Convent.
When Abu Bakr Chelebi was exiled, the mastership of
the order was handed down to Küçük Arif Chelebi, an
“inas çelebi” who was a descendant of Divane Mehmed
Chelebi, the sheikh of Afyonkarahisar Lodge. He was
summoned from Afyon, and occupied the sheepskin
(pôst) for 5 years.
Until the XVIth century, Mawlawiyya spread to the Balkans and the Arab peninsula after Anatolia. Starting
with Sultan Walad and continuing with Ulu Arif Chelebi
and Sultan Divane, this expansion process was mainly
distinguished by the fact that it had a popular character, the sheiks never broke their ties with the people,
and the lodges were established by khalits (deputy).
However, after the XVIth century, Mawlawi order now
came into contact with the elite, and while the lodges
were built by halifes in initial periods, then they were
built by seigneurs, pashas and viziers. This process
interrupted the popular expansion of Mawlawiyya, and
the order withdrew from villages to towns, and then
to cities, assuming a secluded character. Construction
and repair works for Mawlawi convents in cities were
now carried out upon the Sultan’s orders and financed
by the treasury, all of which turned Mawlawiyya into a
courtly order and a sort of government institution after
the XVIIth century.
Upon the death of Arif Chelebi in 1642, Hussain Chelebi, son of Hasan Chelebi, sat on the sheepskin (pôst)
for a tenure of 24 years. This period coincides with the
reigns of Sultan Ibrahim the Mad and Mehmed IV, when
the Ottoman Empire started to decline as a result of
domestic disturbances and revolts. Now, with much
stronger relations with the site now, Mawlawi order had
its share and failed to take fresh steps and even had
some hard times in parallel to the country’s conditions.
In 1666, when Hussain Chelebi passed away, he
was succeeded by Abd al-Halim Chelebi, son of Abd
ar-Rahman Chelebi, and during his tenure, Mawlawiyya went through a tumultuous period again. Similar to
the predicament experienced during the reign of Murad

1666 yılında ilan edilen ve 18 yıl süren bu yasaktan
sonra Vani’nin gerçek yüzü ortaya çıkmış ve saraydan azledilmesiyle Mevlevîler ve semâ da eski ehemmiyetine kavuşmuştur. 1684 yılında meydana gelen
bu yasağın kalkması da Yenikapı Mevlevîhânesi şeyhi Naci Ahmed Dede’nin tarafından,

IV, another incident took place during Abd ar-Rahman
Chelebi’s tenure, which went down in Mawlawi history
as “yasağ-ı bed” (the vicious ban) with reference to the
abjad system. After the nomination of Fazıl Ahmed Pasha, son of the Grand Vizier Köprülü Mehmed Pasha, as
the grand vizier, a mentor named Vani Mehmed earned
the favor of the new vizier as well as Sultan Mehmed
IV, and secured for himself the title of “hünkâr şeyhi”
(sultan’s sheikh) in the Ottoman palace. This mentor,
through certain misleading examples, maintained that
religious orders in the country had now more harm than
good, and convinced the sultan to issue an edict ordering the abolition of orders. Needless to say, such
decision also applied to Mawlawiyya and semâ‘ as one
of its integral elements.

“Mevlevîler döndü câna aşk-ı Mevlânâ ile”

18 years after this ban which had been announced in
the year 1666, the true character of Vani was revealed,
and upon his banishment from the Palace, both Mawlawiyya and semâ‘ regained their former status. Upon
the lifting of the ban which took place in 1684, Naci
Ahmed Dede, the sheikh of the Yenikapi Mawlawi Convent, celebrated the event with his following verse:

mısrası ile tarihe nakşedilmiştir.

“Sufis went back to life with the love of Rumi”

Ömrü yasaklarla ve karışıklıklarla geçen Abdülhalim
Çelebi, 1679 yılında Hakk’a yürümüş ve yerine oğlu
Kara Bostan Çelebi geçmiştir. Kara Bostan Çelebi
makama geçer geçmez, evveldeki hadiseler sebebiyle dağılan müritlerini toplamak, vakıflarına dahi
el koyulan Mevlânâ Dergâhı’nı yeniden eski şaşaalı
dönemlerine kavuşturmak için var gücüyle çalışmış
ve bunda da başarılı olmuştur. Artık sadece Mevlânâ
Dergâhı’nda değil Osmanlı topraklarının dört bir köşesine yayılan diğer Mevlevîhânelerde de Mevlevîler
hızla toplanmaya başlamıştır.

After a life full of bans and turmoil, Abd al-Halim Chelebi passed away in 1679 and was succeeded by his son
Kara Bostan Chelebi. As soon as he assumed his post,
Kara Bostan Chelebi strived hard to reunite his disciples who had been scattered around due to the events
in question, and to bring the Mevlana Lodge (Mevlânâ
Dergâhı) – whose waqfs had even been confiscated –
back to its former glory, an endeavor in which he was
successful. Now, the Sufis began to rally not only at
the Mevlana Lodge but also in other Mawlawi convents
around all corners of the Ottoman lands.

Kara Bostan Çelebi’nin müritlerini yeniden topladığı sırada Sultan II. Süleyman’ın Balkanlara gazaya
çıkacağı haberi kendisine gelmiştir. Bunun üzerine
kendisi de Mevlevîlerden bir alay oluşturarak savaşa
katılmak üzere Edirne’de Sultan’a intisap etmiş ve
Sultan’ın, “Efendim, siz zaferimiz için dua ediniz” cevabı üzerine de geri dönmüştür. Sultan II. Ahmed’in
tahtta bulunduğu sırada ise artık son dönemlerde
adet olduğu üzere Çelebi, ‘Dergâhın vakıflarını geri
aldığı menfaatçiler’ tarafından Sultan’a şikâyet edilmiş ve Çelebi’nin hacca gitmesi bahanesiyle Konya’dan uzaklaştırılmış, dönüşünde de Kıbrıs’a sürülmüştür. Kısa bir müddet burada kalan Kara Bostan
Çelebi daha sonra affedilmiş ve büyük bir karşılama
töreniyle Konya’ya vasıl olmuştur. Kendisi görevinin
geri kalan kısmında da Hz. Mevlânâ Dergâhı için
çalışmış, burada birtakım onarımlar yaptırmış; Yeşil
Kubbe’nin çinilerini yeniletmiş ve 1711 yılında yaşı
hayli ilerlemişken Hakk’a yürümüştür.

While Kara Bostan Chelebi was reuniting his disciples,
he received the news that Suleyman II would set out
for the Balkans for holy war. Forming a regiment composed of the sufis, he joined the Sultan in Edirne in order to take part in the war. Yet, he returned back upon
the response of the Sultan “Sir, I rather beg you to pray
for our victory”. Later, during the reign of Ahmed II, “the
self-seeking opportunists who had lost the waqfs back
to the lodge” filed, as had now been a usual practice,
complaints to the Sultan against Kara Bostan Chelebi.
Consequently, taking advantage of his departure for
pilgrimage, his opponents removed him from Konya
and exiled him to Cyprus on his return. Staying there for
a short period, Kara Bostan Chelebi was then pardoned
and returned to Konya through a grandiose welcoming
ceremony. For the rest of his life, he continued to serve
the Mevlana Lodge, accomplishing some repair works
including the renovation of the green tiles of Green
Dome (Kubbe-i Hadra) and passed away in 1711 at a
very old age.

Mevlânâ’nın makamı ne yazık ki bu dönemde de bazı
kişilerin post kavgasına neden olmuş ve nihayetinde
Kara Bostan Çelebi’nin amcası Abdurrahman Çelebi

Unfortunately, the seat of Rumi was the subject of several quarrels among certain figures during the period.
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kama geçmesi döneminde Mevlevîlik tekrar sarsıntılı
bir döneme girmiştir. Daha evvel IV. Murad döneminde yaşanan badireye benzeyen bu olay da Mevlevîlik
tarihine ebced hesabı ile “yasağ-ı bed” (kötü yasak)
olarak kaydedilmiştir. Sadrazam Köprülü Mehmed
Paşa’nın oğlu Fazıl Ahmed Paşa’nın sadrazamlığa
getirildiği dönemde onun ve Sultan IV. Mehmed’in
itibarını kazanarak “Hünkâr Şeyhi” sıfatıyla Vani
Mehmed adlı bir hoca saraya girer. Kendisi birkaç
yanlış örnek göstererek ülkedeki tarikatların artık
yararından çok zararının bulunduğunu savunmuş ve
tarikatların lağvedilmesi yönünde padişahtan karar
çıkartmıştır. Tabii bu karar, Mevlevîlik ve onun en
önemli unsurlarından olan semâyı da bağlamaktadır.
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oğlu Mehmed Ârif Çelebi posta oturtulmuştur. Mehmed Ârif Çelebi’nin 35 yıl meşihatta bulunduğu dönem, Mevlevîliğin özellikle Balkanlar, Arap ülkeleri ve
Akdeniz’deki adalarda yaygınlaşmasıyla tarihte yer
alır. Bu süre içinde Bağdat, Musul, Kerkük, Halep,
Hama, Humus, Şam, Kudüs, Medine, Mekke, Tebriz,
Lefkoşa, Hanya (Girit), Sakız, Midilli, Serez, Belgrad,
Saraybosna, Filibe, Niş, Peç, Selânik, Üsküp ve Vodine gibi şehirlerde Mevlevîhâneler kurulmuş ve bölge
insanlarını aydınlatmak bir görev olarak benimsenmiştir. Mehmed Ârif Çelebi ayrıca yakın dönemimize kadar ulaşan dergâhın batısındaki Sultan Veled
medresesini tadilatla büyütmüş ve çelebi çocuklarına okul olarak ihdas etmiştir. Yine bugün hâlâ ayakta
duran dergâhın kuzeyindeki çelebi misafirhanesini
de o yaptırmıştır.
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Mehmed Ârif Çelebi’nin bu velûd döneminden sonra yerine oğlu II. Ebubekir Çelebi geçmiştir. Şair bir
zât olan Çelebi, makamda bulunduğu zamanlarda
hayli çalkantılı bir dönem geçirmiş, hatta siyasete
ve isyanlara adı karıştığı için idamı bile söz konusu olmuştur. Dönemin şeyhülislâmı tarafından idamı
önlenen Çelebi, Manisa’ya sürülmüş (1776), affını
müteakiben Konya’ya dönerek 1785 yılında burada
vefat etmiştir.
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Birkaç yüzyıldır, iyice genişleyen Mevlânâ ailesi artık
makama geçmek için zaman zaman ikili, hatta üçlü
çekişmeler içine girmeye ve bu mücadele saraya taşınmaya başlamıştı. II. Ebubekir Çelebi’nin vefatıyla
da durum böyle olmuş, inas çelebilerden Mesnevîhân
Seyyid Alizâde ile zükur çelebilerden Karaman Mevlevîhânesi şeyhi İsmail Çelebi’nin oğlu Hacı Mehmed
Çelebi makama talip olmuşlardır. İstanbul’da saraya
davet edilen bu iki çelebi dinlendikten sonra makam
Hacı Mehmed Çelebi’ye verilmiştir.
30 yıla yakın süren Hacı Mehmed Çelebi zamanı da
Mevlevîlik tarihi açısından iyi ve kötü olayları barındıran bir dönem olmuştur. Çelebi, Mevlevî olan III. Selim’in (slt. 1789-1807) İstanbul’daki Mevlevîhâneleri
sık sık ziyareti, ilgisi ve Şeyh Gâlib (v. 1799) gibi bir
şairin yetiştiği dönemde bu yakınlığı yeterince kullanamamış, aksine Konya ve çevresinde meydana
gelen siyasî hareket ve ayaklanmalara dahi katılarak
tepki çekmiştir. Çelebi, dergâhın vakıf konularındaki anlaşmazlıklarında da epey yıpranmış ve çaresiz
makamdan çekilerek yerine dokuz yaşındaki oğlu
Mehmed Said Hemdem Çelebi’yi önermiş; saraydan
onun hilâfet fermanı gelmeden de 1815’te vefat etmiştir.
Hemdem Çelebi küçük yaşta Konya’daki çelebilerle
birlikte hilâfet almak için İstanbul’a gittiğinde burada büyük ilgi görmüş, hediyelerle birlikte hilâfetini
de alarak Konya’ya geri dönmüştür. Hemdem Çelebi
resmî olarak 44 yıl makamda bulunmasına rağmen
ilk dokuz yılı yaşının küçük olması nedeniyle amcası
Ferruh Çelebi’nin vekâletinde geçmiştir.

Finally, Mehmed Arif Chelebi, the son of Abdul Rahman Chelebi, who was Kara Bostan Chelebi’s uncle,
was brought to the post. The 35-year-long period when
Mehmed Arif Chelebi served as the sheikh went down
in history as the expansion of Mawlawiyya particularly
in the Balkans, Arab lands and Mediterranean islands.
During this period, Mawlawi convents were established
in cities such as Baghdad, Mosul, Kirkuk, Aleppo,
Hama, Homs, Damascus, Jerusalem, Medina, Mecca,
Tabriz, Nicosia, Chania (Crete), Chios, Lesbos, Serres,
Belgrade, Sarajevo, Plovdiv, Niš, Pécs, Thessaloniki,
Skopje and Vodina (Edessa), where the order took on
the mission of guiding the local people. In addition, Mehmed Arif Chelebi renovated and extended the Sultan
Walad Madrasa located to the west of the Lodge, which
survived up to the recent time, and designated it as a
school for the children of chelebis. He also built the
chelebi guesthouse to the north of the lodge, which is
still intact today.
After this prolific period, Mehmed Arif Chelebi was succeeded by his son Abu Bakr Chelebi II. As a man of
poetry, he went through quite tumultuous times during
his tenure. He was even on the verge of execution once,
as he was involved in politics and revolts. It was the
sheikh al-Islam of the time to prevent his execution.
Abu Bakr Chelebi was then exiled to Manisa (1776);
and upon his pardon he returned to Konya where he
passed away in 1785.
Since Hadrat Rumi’s family had become quite extended over several centuries, there were at times disputes
between two or three contenders for the post of sheikh,
and these disputes were reverberated in the Ottoman
Court. This was also the case upon the decease of Abu
Bakr Chelebi, when Mesnevîhân Seyyid Alizâde, an
inas çelebi, Hacı Mehmed Chelebi, a zükur çelebi who
was the son of İsmail Chelebi (the sheikh of Karaman
Mawlawi Convent) both aspired to become the sheikh.
Upon hearing both chelebis who were invited to the
Palace in Istanbul, the Sultan decided confer the post
to Hacı Mehmed Chelebi.
The 30-year tenure of Hacı Mehmed Chelebi was a
period that witnessed both favorable and unfavorable
incidents in the history of Mawlawiya. At a time when
Selim III (r. 1789-1807), who was also a Mawlawi, often
visited and took interest in the Mawlawi convents in Istanbul, and there was a famous poet like Şeyh Gâlib (d.
1799), Hacı Mehmed Chelebi failed to draw advantage
from such rapport. On the contrary, he was opposed to
by certain circles because he was involved in some political movements and even revolts taking place in and
around Konya. He also lost prestige during disputes
over the waqf matters of the convent. He was desperately forced to withdraw from the post and proposed
his nine-year-old son Mehmed Said Hemdem Chelebi
as his successor; but passed away in 1815 before the
court dispatched the firman for his succession.
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Sevâkıb-ı Menâkıb adlı eserde pazaryerinde köpeklerin Hz. Mevlânâ’yı dinlemelerini tasvir eden bir minyatür / Morgan Kütüphanesi ve Müzesi Koleksiyonu
A gravure “The A miniature painting from Thawāqib-i manāqib, depicting dogs at the marketplace listening to Hadrat Mawlana’s sermon / The Morgan Library and Museum Collection

Sultan II. Mahmud ve Abdülmecid dönemlerinde meşihatta bulunan Hemdem Çelebi, kendi döneminde
meydana gelen siyasî olaylarda; özellikle de II. Mahmud’un, Bektaşîlerin oluşturduğu Yeniçeri Ocağı’nı
lağvetmesi sırasında tarafsızlığını korumuş ve sarayın Mevlevîlere olan itibarını artırmıştır. Yine Abdülmecid döneminde kendisine sarayda ‘üstün derece
nişanı’ verilmiş, Mevlevîler bu ilgiyle saygınlıklarını
daha da artırmışlardır. 1858 yılında Hakk’a yürüyen
Hemdem Çelebi’nin dergâha yaptığı en büyük hizmetlerden biri de burada dervişlerin elinde dağınık
halde bulunan kitapları toplatıp kayda geçirmek suretiyle bir kütüphane kurmasıdır.
Hemdem Çelebi’nin vefatından sonra sırasıyla 4 oğlu
Mahmud Sadreddin, Fahreddin, Mustafa Safvet ve
Abdülvahid Çelebiler makamda bulunmuşlardır.
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Abdülvahid Çelebi 1907 yılında Hakk’a yürüdüğünde
yerine oğlu II. Abdülhalim Çelebi geçmiştir. Fakat,
huy bakımından babasına oldukça benzeyen Çelebi’nin makamda bulunduğunun ilk yıllarında II. Meşrutiyet ilan edilmiş ve Meşrutiyetçilerin yanında yer
aldığı gerekçesiyle kendisi makamdan alınarak yerine, 1909 yılında Hz. Mevlânâ soyundan Necib Çelebi
oğlu Veled Çelebi (İzbudak) getirilmiştir.
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Edib bir zât olan Veled Çelebi’nin şeyhlik döneminde
ise I. Dünya Savaşı çıkmış ve Çelebi, Mevlevîlerden
oluşturduğu bir alayla (Mücâhidîn-i Mevleviyye) Kanal Harekâtı’na katılmak için Şam tarafına gitmiştir.
Osmanlı topraklarının dört bir köşesindeki Mevlevîhâne şeyhlerinin de katıldığı bu alay, herhangi bir
savaşa girmeden geri dönmüştür. 1919 yılında ise
Veled Çelebi şeyhlikten azledilmiş ve yerine kendisinden önce makamda bulunan II. Abdülhalim Çelebi
tekrar geçmiştir.
Abdülhalim Çelebi ilk kez makama geçtiği zaman görevden alınışını haksızlık olarak nitelendirmiş ve İttihat ve Terakkî’nin aldığı bu azil kararını yıllarca içine
sindirememiştir. İttihatçıların siyasî etkinliği kaybolduktan sonra ise şeyhülislâma müracaat etmiş ve
1919 yılında tekrar Makam Çelebiliğine getirilmiş; bu
dönemde Osmanlı Meclis-i Mebûsânı’nda da Konya
milletvekili olarak görev yapmıştır. İkinci meşihatında da ancak bir yıl kalabilen Çelebi’nin yerine Âmil
Çelebi getirilmiştir. Âmil Çelebi ise, makama geçtiği
vakit hayli yaşlı ve rahatsızdır. Aynı yıl içerisinde vefat ettiği zaman, yerine II. Abdülhalim Çelebi üçüncü
ve son kez posta oturacaktır.
Son dönem çelebileri arasında hayli renkli kişiliğiyle
Abdülhalim Çelebi bu üçüncü kez makama geçişinde
1920-25 yılları arası meşihatta bulunmuş; bu görevinin yanı sıra seçime ilk sıradan girerek TBMM’ye
Konya Milletvekili olarak katılmış ve M. Kemal Atatürk’ün ardından seçimle Meclis Başkan Vekilliği görevinde bulunmuştur.

When he went to Istanbul to secure his succession at
a young age with other chelebis from Konya, Hemdem
Chelebi was received with great interest and before
returning to Konya, he was granted the right to succession along with gifts. Although Hemdem Chelebi
officially served as the sheikh for 44 years, it was his
uncle Ferruh Chelebi who acted as his regent for the
first nine years of his tenure due to his very young age.
Serving as the sheikh under the reign of Mahmud II and
Abd al-Majid, Hemdem Chelebi always remained neutral in the political events of his time – particularly during Mahmud II’s abolition of the Janissary Corps composed of the Bektashis, which enhanced the prestige of
Mawlawiya in the eyes of the Palace. During the reign
of Abd al-Majid, he was granted ‘order of the highest
class’, another incident that added to the order’s prestige. Before passing away in 1858, Hemdem Chelebi
rendered great services to the lodge, one of which was
to build a library by collecting and cataloguing all the
books haphazardly held by the dervishes.
Upon his decease, Hemdem Chelebi was succeeded
by his 4 sons Mahmud Sadreddin, Fahreddin, Mustafa
Safvet and Abd al-Wahid Chelebi, respectively.
The next sheikh to sit on the sheepskin (pôst) after
Abd al-Wahid Chelebi’s death in 1907 was his son Abd
al-Halim Chelebi II, who took after his father in character. However, during his first years of tenure, constitutional regime was proclaimed for the second time
and on grounds that he backed the proponents of the
constitutionalist regime, he was deposed and replaced
in 1909 by Valad Chelebi (İzbudak), son of Necib Chelebi and a descendant of Hadrat Rumi.
During the time of Valad Chelebi, a person with poetic
skills, World War I broke out and he went to Damascus to join the Suez Canal Campaign with a regiment
he formed with his dervishes (Mücâhidîn-i Mevleviyye). Adding to its ranks other Mawlawi sheiks from
all around the Ottoman lands, this regiment returned
without engaging in any action. When Valad Chelebi
was deposed in 1919, Abd al-Halim Chelebi II reassumed the position.
Considering for many years his first deposition as
unjust, Abd al-Halim Chelebi found it hard to accept
the decision of the Committee of Union and Progress
(CUP). Once the CUP lost its political power, he applied
to the Sheikh al-Islam, and was reassigned in 1919 as
the (The Chelebi of the Maqam); a period during which
he also served as the deputy of Konya in the Ottoman
Parliament. But as he managed to serve as the sheikh
for only a year during his second tenure, Abd al-Halim
Chelebi was then succeeded by Amil Chelebi. Being
very old and sick, Amil Chelebi deceased the same
year to leave the post to Abd al-Halim Chelebi II again
for the third and last time.

TBMM’de Yozgat ve Kastamonu milletvekilliklerinde
bulunan ve Mesnevî’nin tamamını Türkçeye çeviren
Veled Çelebi’nin ikinci şeyhliği de uzun sürmemiş ve
1925’te çıkarılan Tekke ve Dergâhların Kapatılması
Kanunu ile ülkedeki bütün tekkeler gibi Mevlânâ Dergâhı da kapanmıştır.
Abdülhalim Çelebi vefatından önce bu konuyu Atatürk’le konuşmuş ve onun da onayını alarak oğlu
Mehmed Bâkır Çelebi’yi Halep’teki Mevlevîhâneye
şeyh olarak atamıştır. İşte bu tarihten itibaren Mevlevîliğin resmî merkezi Suriye Devleti tarafından lağvedildiği 1944 tarihine kadar Halep Mevlevîhânesi
olmuştur. Mehmed Çelebi Halep’te meşihatta bulunduğu dönemde usûlü gereğince Mevlevîliğe hizmet
ederken, Hatay’ın anavatana katılması hususunda
da hayli yardımları ve gayretleri olmuş; bu yüzden
Suriye’de hüküm süren Fransız yetkililerinin tepkisini
çekmiştir. Çelebi, daha sonra Suriye ve orada bulunan Fransız idareciler tarafından casuslukla itham
edilmiş; bir aile ziyareti için gittiği İstanbul’dan bir
daha Suriye’ye geri dönmesine izin verilmemiştir. Bu
dönemde ise Halep’teki Mevlevîhânenin şeyhliğine
kardeşi Şemsül Vahid Çelebi vekâlet etmiş, ağabeyinin 1943 yılında İstanbul’daki vefatından sonra ise
Suriye Hükümeti onun resmî makamını onaylamamış
ve 1944 yılında Halep Mevlevîhânesi’ni de kapatarak
bu makamın resmen sona ermesine neden olmuştur.

A man of colorful personality among the later chelebis, Abd al-Halim Chelebi served as the sheikh between
1920-25 at his third tenure. In addition, ranking the
first among the candidates, he was elected as the deputy of Konya in TGNA, and later as the Deputy Speaker
of the Parliament after M. Kemal Atatürk.
For his valuable service during the National Struggle,
Abd al-Halim Chelebi was awarded with the Independence Medal (İstiklâl Madalyası) by the TGNA. Following
the end of his term in the Parliament, he went back to
Konya and served the lodge for some time. Later on,
he went to Istanbul and settled in a hotel room. Yet,
sadly enough, he passed away either by falling off the
balcony off this hotel room or being victim to an unfortunate incident. Then, Valad Chelebi (İzbudak) sat on
the sheepskin (pôst) for the second time.
Valad Chelebi served as the deputy of Yozgat and
Kastamonu in the Parliament and translated the entire
Mathnawi into Turkish. However, he did not last long
in his second tenure, since the Mawlawi Lodge was
closed down along with all other tekkes across the
country upon the Law on the Closure of Dervish Convents and Tombs enacted in 1925.
Discussing the matter with Atatürk before his decease,
Abd al-Halim Chelebi secured his approval to appoint
his son Mehmed Bâkır Chelebi to the Mawlawi convent
in Aleppo. Thereafter, the official seat of Mawlawiya
would be the Aleppo Mawlawi Convent until 1944,
when it was abolished by the Syrian government. During his tenure in Aleppo, Mehmed Chelebi duly served
Mawlawiya and also made great efforts for the annexation of Hatay to Turkey, for which he fell at odds with
the French authorities in Syria. He was later accused
of espionage by the Syrian government and French officials serving there, and was not allowed to enter the
country upon his return from Istanbul where he had
gone for a family visit. During this period, his brother Shams al-Wahid Chelebi acted as his proxy. When
his brother passed away in Istanbul in 1943, the Syrian government did not approve his official post, and
closed down the Mawlawi convent in Aleppo in 1944,
as a result of which the post ceased to exist.
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Çelebi bundan önce de Millî Mücadele günlerinde göstermiş olduğu başarılı tutumlarından dolayı
TBMM tarafından İstiklâl Madalyası’yla onurlandırılmıştır. Abdülhalim Çelebi, milletvekilliği sona erdikten sonra tekrar Konya’ya dönmüş, bir müddet
dergâhın hizmetinde bulunmuş, sonra da İstanbul’a
giderek orada bir otel odasına yerleşmiştir. Ama ne
acıdır ki, bu otel odasının balkonundan düşerek ya
da menfur bir olaya kurban giderek vefat etmiştir. Bu
olaydan sonra ise makama Veled Çelebi (İzbudak)
ikinci kez geçmiştir.
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Konya Âsitânesi şeyh efendilerinden Abdülvâhid Çelebi, çocukları ve dedegân ile birlikte
Abdulvahid Chelebi, sheikh of the Âsitâne (central tekke) of Konya, with his children and dedegân (the elders)
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Mevlevî Hattat Mehmet Nuri Sivasî’ye ait gubârî yazı türünde Mevlevî sikkesi ve ay-yıldız formunda tekke yazısı örneği
Example of a Gubari script style Mawlawi sikke and a tekke script in star and crescent form, by Mawlawi calligrapher Mehmet Nuri Sivasî

Bir Türk Tarikatı
Mevlevîlik
A “Turkish” Order:
The Mawlawiyya

İslam tasavvufunun müstakil bir meslek olarak ortaya çıkışına gelince; Hz. Peygamber (SAV) zamanında
İslamî ilimlerin esasları mevcut olmakla birlikte fıkıh,
kelâm, hadis, tefsir ilimleri yoktu, zira tüm bunlar zaten bizzat mevcuttu. Tüm bu ilimler Asr-ı Saadet’ten
sonra zaman içerisinde ihtiyaca binâen ortaya çıkmıştır. İşte tam da bu noktada insanlar arasında bilgi
farkı olduğu gibi o bilgiyi yaşamak konusunda da hiç
şüphesiz farklılıklar mevcuttur. Mezhepler ve tasavvufun bir disiplin halinde zuhur etmesinin bir neticesi
olarak ortaya çıkan tarikatlar da dinin bizâtihi kendisi olmayıp, ona yapılmış yorumlar ve din gayesinin
kuvvetlenmesini sağlamaya hizmet eden vasıtalardır.
Peygamber Efendimiz (SAV) zamanında bizzat hâl
olarak mevcut olan bu durum, hicrî II. asrın ortalarında ortaya çıkmıştır.
Tüm bu bilgiler ışığında tasavvuf mesleğini dönemsel olarak tasnifleyecek olursak birinci dönem tasavvufu Cüneyd-i Bağdâdî’ye kadardır. Bu ilk devre
tasavvufu muntazam bir usûle ve geniş bir ıstılaha
sahipti. İlk tezahürleri zühd ve takvâ şekliyle başlayan bu tasavvufta dahi dervişler bir bölgede, bir
loncaya toplanmaktaydı, birtakım ritüelleri vardı ve

Surely, all knowledge and all institute in history has
emerged in consequence of a need. Knowing what is
in favor and what is against for one can be asserted
the rough definition of Islam. Thus, the practical knowledge of such can be qualified as “fiqh” (Islamic jurisprudence), the knowledge qua belief as “Ilm al-kalam”
(science of discourse), and experiencing it as a state of
being as “tasawwuf” (Sufism). Therefore, we can say
that Sufism is a characteristic of human nature.
As for the rise of Islamic mysticism (tasawwuf) as a
distinctive walk of life; during the time of Prophet Mohammad (pbuh), the principals of Islamic sciences
were prevalent, yet sciences of Islamic jurisprudence
(fiqh), dicourse (al-kelam), hadiths and exegesis (tafsir)
did not exist as all of these were present in the flesh.
Following the century of “Asr al-Sa‘ada” (Age of Felicity), all of these sciences have emerged over time
as a consequence of a necessity. At this very point,
there certainly exists a difference of knowledge among
people as there exist differences in terms of applying
this knowledge. Sects as well as orders that came to
light in result of Sufism’s emergence as a disciplins
are not representing the religion itself; they are rather commentaries and media serving to invigorate the
purpose of religion. This situation that existed in the
flesh as a state of being (hâl) during the time of the
Prophet (pbuh) has emerged in the middle of the IInd
exilic century.
In the light of all these inputs, if we are to classify in
period the vocation of Sufism, the first period reaches
up to Junayd of Baghdad. This first period of Sufism
had an orderly style and a waste terminology. In this
Sufism, the first manifestations were in form of re-
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er ilmin ve her müessesenin tarihte bir
ihtiyaç neticesinde ortaya çıkmış olduğu muhakkaktır. İnsanın, lehinde ve
aleyhinde olan şeyleri bilmesi, İslam’ın
kabaca genel bir tarifi olarak ortaya
koyulabilir. Buradan hareketle kişinin
bunları amel cihetinden bilmesi “fıkıh”, inanç olarak
bilmesi “kelâm”, hâl olarak yaşaması ise “tasavvuf”
olarak nitelendirilebilir. Dolayısıyla tasavvuf insan tabiatının bir özelliğidir, diyebiliriz.
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The period when Prophet Mohammad (pbuh) was alive.

tabii olarak İslam’ı yaşama noktasında bazı yorum
farklılıkları vardı.
İslam fetihlerinin devam etmesi ve Müslümanların
sayısının her geçen gün artmasıyla, zamanla dinî
konulardaki ifrat ve tefritler de artmıştır. Bu noktada
dervişlik mesleğini icra ederken ifrat ve tefrit hususuna dikkat etmeyip “Ehl-i Sünnet” geleneğinden
ayrılmak da son derece tehlikeli bir durumdur.
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Diğer taraftan tasavvuf, İslamî yaşayışı bedii fikirlerle tezyin ederek, bu inanca layık olan naifliği benimsemeyi amaç edinmiş ve bu durum da Müslümanlar
arasında güzel sanatların yayılmasına vesile olmuştur. İşte bu nezaket ve özveri tarih boyunca en çok
Türk kavminde rağbet görmüş, Türkler tarafından
kıymetlendirilmiştir. Bunun bir neticesi olarak Türklerin, İslamiyet’i kabullerinden sonra nereye gitseler
bir tarikat götürmüş olduklarına tanıklık etmekteyiz. Bir coğrafyada Türkler yaşamış yahut bir bölge
ile irtibat içerisine girmişse, orada spesifik olarak
mutlaka bir Mevlevîhâne görmek mümkündür. İşte
bu durum Mevlevîliğin Türk kültürü için ne kadar
önemli bir yere sahip olduğunu ortaya koymaktadır.
Zira Mevlevîhâneler bulundukları coğrafyada adeta
Türklerin bir alâmet-i fârikası olmuşlardır. Bu durum
Mevlevîhâne bulunan bir bölgede Türk kültürünün
daha iyi ve uzun yaşaması ve mücadele edebilmesi
açısından da son derece büyük bir önem arz etmektedir.
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Mevlevîliğin ve Mevlevîhânelerin Türk kimliği ile bu
kadar yakın ilişki içinde ve bu denli paralel bir gelişim göstermiş olmasının en önemli kaynağı olarak
da şunu söyleyebiliriz ki, Anadolu kültür tarihinde bu
topraklardan bir Türk kimliğiyle çıkıp diğer coğrafyalara yayılan tarikatlar yalnızca Mevlevîlik ve Bektâşîliktir. Bunların dışında kalan Nakşibendîlik, Kâdirîlik,
Rıfâilik gibi birçok tarikat Orta ve Yakın Doğu’da ortaya çıkarak bu topraklara gelmiştir. Ancak Mevlevîlik ve Bektâşilik için durum böyle değildir; bu ikisi
bizzat Anadolu’da doğup Orta Doğu ve Balkanlara
doğru yayılmıştır. Buradan hareketle şunu söyleyebiliriz ki, Mevlevîlik dünya coğrafyasında Türk kimliğinin yaşaması ve yayılması için bir enstrüman olmuş
ve Türklerin yalnız sosyal ve kültürel politikaları için
değil iskan politikası için de son derece büyük önem
arz etmiştir.

nuncihation (zuhd) and piety (takwa), and even than
dervishes were gathering in a region, in a lodge; they
had some rituals and naturally some differentiations
were present in sense of living Islam.
As the Islamic conquests went on and the number of
Muslims increased each passing day, excess (ifrât) on
religious matters increased too. At this point, it is extremely dangerous to lose track of the aspects of excess (ifrât) and negligence (tefrît) and draw apart from
the tradition of (Sunnah) while performing the vocation
of dervish.
On the other hand, Sufism has adorned Islamic way of
living with aesthetic ideas and thereby has aspired to
adopt a naivety worth this belief; such has been the
means for the fine arts to be spread among Muslims.
Here, throughout history, this kindness and dedication has been mostly sought after by the Turkish tribe
and valued by Turks. In consequence, we witness that
wherever they headed to, Turks have carried an order
(tariqa) with them. If Turks have lived in a certain geography or entered into contact with a region, it is definitively possible to specifically see a Mawlawi convent
there. So this reveals how much importante is emphasied to the Mawlaviyya in the Turkish culture. For the
Mawlawi convent has almost become a hallmark of the
Turks in the geography they inhabited. This situation is
of great value in terms of keeping the Turkish culture
last longer and better and to keep it fighting in any region where is fundamental is a Mawlawi convent.
The most mainstay for Mawlawiya and Mawlawi convents to be in such close relationship with the Turkish
identity and having shown such a parallel development,
with it we can say the only orders that emerged on
these lands, in the cultural history of Anatolia with a
Turkish identity and which spread into other geographies were the Mawlawi and Bektashi orders. Most of
the others like the Naqshbandiyya, Qadiriyya and Rifaiyya have emerged in the Middle and Near East and
spread to these lands from there. Nevertheless, this
isn’t the case for the Mawlawi and Bektashi orders;
these two came to light in Anatolia and then expanded
towards the Middle East and the Balkans. From this
point, we can say the Mawlawi order has been a vehicle
for the Turkish identity to live and spread around the
world and has played an extremely substantial part not
only for social and cultural policies of the Turks but also
for their housing policy.
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Mevlevî sikkesi sembollü ahşap tekke levhası / A wooden tekke levha with a Mawlawi sikke symbol
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Mevlevîlik
Kültürü
The Mawlawi
Culture
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ainatta var olan her canlının gelişmesi,
sevk-i tabiisinden oluşmakla birlikte,
yalnızca insanoğlunun gelişimi bir eğitim ve öğretim programı ile gayret ve
istidada bağlıdır. İşte tasavvuf dahi bir
kimsenin kendi özünü tanıyıp bilmesi,
Rabb’i ile devamlı surette bir içsel ilişki içinde olabilmeyi başarması, fânî heveslerden kurtulup ebedî aşk
ile dolması, Hz. Mevlânâ’nın deyimiyle “kulun kendi
kulluğunu ispata çalışmasıdır.”
Gerçekte tasavvufun hedefi ile dinin öngördüğü
hedef arasında bir ayrıcalık olmamakla birlikte tasavvuf, yine Hz. Mevlânâ’nın belirttiği üzere Hz.
Peygamber (SAV)’i örnek almayı, Allah’ın kitabının
emrettiklerine göre davranmayı amaç edinmektedir.
Tasavvufta kesin olan bir şey de vardır ki bu, gerçek ve disiplinli bir eğitim - öğretime dayanmaktır.
Bu doğrultuda bir tarikata intisap etmeye niyetlenmiş
kişi öncelikle kendine uygun bir yolda tefekkür ederek ikrar verir, sonra tıpkı anne babasıyla olduğu gibi
şeyhiyle olan münasebetine de ömrü boyunca devam
eder, mürşidinin emir ve tavsiyelerini yerine getirir,
gösterdiği yolda onun çizdiği çerçeve doğrultusunda
olgunluğa erişmek için gayret gösterir.
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Mevlevîlikte de mürşide intisap edip ikrar verenler,
Mevlevîliğin yol evladı olmuş sayılırlar. Ancak bu yolda şeyh efendiye asla “baba” denmez. Zira derviş,
mürşidinin değil yolun çocuğu olmuştur ve şeyhi burada yalnızca bir temsil vazifesi görür. Asıl yol ve ikrar Hz. Mevlânâ’yadır. O sebepten Mevlevîlikte “filan
şeyhin evlâdı” denmez, “ihvânı” denir.
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İntisab için müracaatı kabul edilen kişi, elinde sikkesi ile şeyh efendinin huzuruna varır. Şeyh efendi
yahut görevlendirdiği halifesi, sikkesi tekbirlenecek
olan kişiyi -Hz. Mevlânâ’nın Malatyalı Şemseddin’e
söylediği, “Öyle otur ki dizin dizime yapışsın” sözüne
istinaden- dizine yapışacak kadar yakın bir şekilde
sol tarafına oturtur. Bu merasimde her iki kişi de
abdestlidir ve yüzleri kıbleye dönüktür. Şeyh efendi
evvela tövbe istiğfarda bulunur, arkasından iman
yenilemesi mahiyetinde dua okur, muhib de onu tekrarlar. Sonrasında şeyh efendi müridi olacak kişinin
sikkesini iki eliyle tutarak bir İhlas Sûresi okuyup
sikkenin önüne, bir daha okuyup sağına, bir daha
okuyup soluna üfler. Sonra çiçeği burnunda dervişini
yüzü kıbleye gelmek ve ayakları toplu olmak suretiyle
sağ dizine yatırarak sikkeyi de kıbleye karşı tutarak
duasını okur. Daha sonra sikkeyi iki eliyle tutarak
önce sağ, sonra sol, sonra ön tarafını öperek muhibbe de aynı şekilde öptürür ve başına giydirir; ellerini
sikkenin üzerinden ayırmadan şu tekbiri okur:
“Allâhü ekber, Allâhü ekber, lâ ilâhe illâlâhü vallâhü
ekber. Allâhü ekber ve lillâhil hamd.”
Sağ eliyle sırtını üç kere sıvazladıktan sonra sâliki
ayağa kaldırır ve sağ elini iki eliyle tutar, birbirlerinin

While the development of every living organism in the
universe takes place on its instincts, it is solely the development of man that depends on a program of disciplining and instruction as well as efforts and skills. Thus, in
this sense, Sufism refers to one’s recognition of his own
essence, his ability to consistently maintain his inherent
relationship with his Lord, his filling with eternal love by
freeing himself of mundane lust, and, in the words of
Hadrat Rumi, “effort of the servant to demonstrate his
own servitude.”
As a matter of fact, while Sufism has essentially no difference with the religion in terms of the ultimate objective, it aims to take Hadrat Prophet (pbuh) an example to
follow and pursue a life as commanded by the Scripture
of Allah, as underlined by Hadrat Rumi.
There is one more definite reality in Sufism, which is to
base one’s life upon true and disciplined instruction. A
person with the intention to affiliate himself to an order
first contemplates on a proper path and then gives his
pledge (ikrâr). Then, in his entire lifespan, he maintains
his relations with his sheikh just as he does with his parents. He fulfills the commands and instructions of his
spiritual guide (murshid), and exerts the utmost efforts
to attain perfection in line with the path and framework
he defines.
Also in Mawlawiyya, he who affiliates himself to a
spiritual guide by giving his pledge, is considered a child
of the path (yol evladı) for Mawlawiyya. However, in such
path, the sheikh efendi is never called “father”. For the
dervish becomes a child of the path, not of the spiritual
guide, and the sheikh only acts as a representative here.
The actual path and the pledge owe to Hadrat Rumi.
Therefore, in Mawlawiyya one is not termed as “child”
but “brethren” (ikhwan).
The person deemed eligible for affiliation appears before the sheikh efendi with his sikke (conical felt hat) in
his hand. For the initiate who undergoes the initiation
ceremony of sanctifying his sikke through the recitation
of takbir (tekbirleme), either the sheikh efendi himself or
his caliph (halife) sits him down on his left side, keeping
him so close as to touch his knees, in the light of Hadrat
Rumi’s maxim, “be seated so close that thy knees touch
mine”, as he once said to Shams al-Din of Malatya. During this initiation, both persons are ritually clean (abdestli), with their faces heading towards the qibla. Initially, the
sheikh efendi asks for repentence and penitence (tawba
and istighfar). Then he recites the prayer for reaffirmation of faith (tajdid al-iman), which is repeated by the
muhibb (initiate). Afterwards, the sheikh efendi, holding
the sikke of his prospective disciple (mürid) with both
hands, recites the Surah al-Ikhlas once and blows over
to the front of the sikke. Then, he recites once more,
blowing over to the right-hand side, and recites once
again to blow over to the left-hand side. Then, resting
the fresbrand new dervish on his right knee, with his
face heading towards the qibla and his feet retracted, he
recites his prayer by holding the sikke towards the qibla.
Thereafter, holding the sikke again with both hands, he
kisses its front, right-hand side and left-hand side, respectively; and makes the muhib do the same after him.
Then, placing the sikke on the disciple’s head, without
taking his hounds off the sikke he recites the takbir as
fallows:

Tasavvuf felsefesine baktığımızda genel olarak giyim-kuşamın maddî niteliğinden çok kişinin halini
anlatmada sosyal bir araç olarak kullanıldığını söylemek de, bir yönlü fakat amacına uygun bir tespit
olacaktır. Bunun yanında zühd telakkisiyle anılan
dervişlerin sosyal içerik taşıyan bu tarz törensel
ve anlamsal kıyafetler kullanması kafalarda bir tezat oluşturabilir. Fakat bunun içsel bir anlatımın
dışa yansıması olduğu muhakkaktır. Temel olarak
tasavvuf kaynaklarında kıyafet ve cihazlar, yol kurucuları kabul edilen tarikat pîrlerinin yaşamlarında
manevî bir miracın hediyeleri olarak kabul görmüştür. Tasavvufta büyüklerden bir emanet telakkisi ile
kullanılan bu giysiler tasavvuf literatüründe “cihaz-ı
tarîk” (tarikat cihazı) adı ile anılmıştır. Tarikat cihazları büyüklerden emanet olarak telakki edildiğinden
onların kutsal birer vesile olmaları kaçınılmazdır. Fakat “İnsanın hizmetine verilen şeyin şerefli olması”
düşüncesinden yola çıkılarak eşyalara hassasiyetle
önemlilik veren mutasavvıflar bu emanetleri de bir
insan hizmetlisi olarak telakki etmişlerdir. Konumuz
olan Mevlevîlikte, özellikle sikkeye eğilirsek burada
da bir cihaz-ı tarîk olarak üzerinde bir emanet şerefi
taşıyan sikkeler aynı zamanda insanın kullandığı bir
olgu olduğu için bir yastık yahut bir mumun da gördüğü “şerefli hizmetkâr” vasfına sahiptir. Mevlevîler
hizmetlerindeki şeyleri öperek ve niyaz ederek kullanırlar. Bunun sebebi de yukarıda ifade etmeye çalıştığımız “eşyanın insana hizmetle şereflilik kazandığı
prensibinin” Mevlevîlerce hakikat perdesinden dışa
vurumudur.
İşte bu minval üzere, bir Mevlevî dervişinin sabah
uyandığındaki ilk vazifesi hücresinden dışarı çıkmadan en büyük dünyalık emaneti olan Mevlevî sikkesini başına giymesidir. Bir dervişin sikkesiz herhangi bir insana görünmesi büyük bir edepsizlik kabul
edildiğinden dervişin bu kurala azami ölçüde uyması
gerekmektedir. Kimi dervişlerin abdest alırken dahi
sikkelerini başlarından çıkarmadıklarına tarihî vesi-

“Allahu akbar, Allahu akbar, la ilahe illâlâh, wallahu akbar, Allahu akbar wa lillahil-hamd.”
After patting the sâlik (initiate) three times on the back
with his right hand, he stands him up. He holds his right
hand with both hands and they greet each other by kissing each other’s hand. Right afterwards, he entrusts the
new dervish, who has now been properly initiated as a
muhibb (i.e. the new initiates who have not yet become
a dervish but strive to do so), to the dede (elder) who
shall be responsible for his disciplining. Upon command
by the dede, the muhibb “seals” his feet by placing his
right toe on the left (ayak mühürlemek). Then he delivers the Mawlawi salutation by tilting his head (bash
kesmek) and leaves the room without showing his back.
Following this phase, the dede takes the new dervish
to his own cell and initiates him into the semâ‘ practice (meşk). Depending on his skills, the muhibb later on
practises eulogy (na‘t-e sharif) and Mawlawi ceremony
(âyin), reads the Mathnawi, learns the tenets of Sufism
as well as manners and customs of serving in the tekke.
He plays the ney (reed flute) and kudum (a pair of kettledrums), and if he proves to make progress in music,
he is admitted to the band of musicians (mutrıb). If he
shows success in the Mathnawi, he is promoted to the
post of Mathnawi reciter (mesnevîhân) over time. Thus,
the muhibb receives instruction and disciplining by learning all customs and practices from the dedes. Later on,
following the same course he cultivates the new dervishes who succeed him in the path. For a person who becomes a muhibb following the sanctification of his sikke
and initiated into the spiritual evolution (seyr-i sülûk), this
sikke becomes an integral part of his being and, together
with other garments, enbodies the manifestation of all
his spiritual states.
As far as the Sufi philosophy is concerned in general, it
would be a partial but relevant remark to argue that rather than its material purposes, clothing was used as a social tool in expressing one’s state. Besides, it would also
sound contradictory for the dervishes who are generally
associated with asceticism, to use such ceremonial and
significative clothing of social content. However, there is
no doubt that this is a manifestation of a rather inner
expression. The clothing and relics (cihâz) in Sufism have
basically been regarded as gifts of a spiritual ascension
in the lives of the Sufi masters (pîr), who are considered
to be the founders of the path. Used as a trust inherited
from the elders, such clothing came to be known as the
dervish garments (cihâz-ı tarîk) in the Sufi literature. As
these relics were considered as a trust inherited from the
elders, they were certainly a sort of sacred means. However, drawing upon the principle “Anything placed at the
disposal of man is noble“, sufis attached considerable
importance to such garments, and thereby considered
these trusts as “servants of man”. If we are to focus particularly on the sikke within the context of Mawlawiyya;
since it is also a tool used by men, bearing the honor of
a trust as a relic, it also possesses the quality of “noble servant” as performed by a pillow or candle as well.
Prior to using the articles at their disposal, Sufis kiss
them, under a spirit of supplication (niyâz). The reason
behind such attitude is the manifestation by Sufis of the
above-explained principle “it is serving men that honors
the objects” through the veil of truth.
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ellerini öperek görüşürler. Akabinde artık tam mânâsıyla muhib olan yeni dervişi, onu terbiye edecek olan
dedeye teslim eder. Muhib, dedesinin emriyle ayak
mühürleyerek şeyh efendiye baş keser ve arkasını
dönmeden odadan çıkar. Bu aşamadan sonra dedesi
yeni dervişi kendi hücresine götürür, semâ meşkine
başlatır. Muhib daha sonra istidadına göre na’t ve
ayin meşk eder, Mesnevî okur, tasavvufun umdelerini, tekke ve hizmet adabını öğrenir, ney üfler, kudüm
vurur, musikîde ilerleme gösterirse mutrıba alınır,
Mesnevî’de başarı gösterirse zamanla Mesnevîhânlık görevine getirilir. Muhib bu şekilde bütün usûl ve
adabı dedelerinden öğrenerek ve uygulayarak yetişir,
kendi de aynı şekilde kendisinden sonra gelen yeni
dervişleri eğitir, yetiştirir. Sikkesi tekbirlenip muhib
olmuş ve artık seyr-i sülûka başlamış bir kişi için bu
sikke adeta kendinden ayrılmaz bir parça olmuş ve
diğer kıyafetlerle birlikte manevî tüm hallerin bir dışavurumu haline gelmiştir.

77

kalarda rastlanmaktadır. Başlarını mesh etmek için
bile sikkeyi yalnızca sağa ve sola yatıran bu dervişler uyanık oldukları tüm zaman diliminde sikkelerini
başlarından asla ayırmazlar. Hatta uyuduklarında da
gece külahı diye adlandırılan ince arakiyyeyi mutlaka başlarına giyerlerdi. Her Müslüman’da görüldüğü
üzere, bir Mevlevî dervişinin de sikkesini başına giydiği an itibarıyla, gün sabah namazı ile başlardı.

İsm-i Celâl

H Z. PÎ R M E V L Â N Â C E L Â L E D D Î N -İ R Û M Î V E M E V L E V Î L İ K K Ü LT Ü R Ü

Mevlevîlerin sabah namazından sonra, ilk icraları
ism-i celâl çekmekti. (Bazı zamanlar birtakım sebeplerle mukabele okunamadığında veya mübarek
gecelerde de ism-i celâl çekilirdi.) Zira Allah adıyla
başlanan gün bereketli olur, edebli olur ve aynı telkin üzere nihayete erer. Mevlevîlikte esmâ yoktur,
dervişler sadece ism-i celâl çekerler. Hz. Mevlânâ
bu hususta, esmânın insanı vehme âşık edebileceğini, bir hayale âşık olmanın sonucunda ise hakikate
ulaşmanın zorlaşacağını ve nâkıs kalabileceğini dile
getirmiştir.
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Eflâki, Hz. Mevlânâ’ya yolundaki zikrin nasıl olduğu
sorulduğunda kendisinin şu cevabı vermiş olduğunu
belirtmektedir: “Biz Allahü Teâlâ’nın mensuplarıyız.
O’ndan geldik ve yine O’na gidiyoruz. Bizim zikrimiz
Allâh, Allâh, Allâh’tır.” Ancak Hz. Mevlânâ zaman,
mekan ve şahıslara kadar detay vermiş bir şekilde
birçok semâ meclisinden bahsetmiş olmakla birlikte
bir zikir meclisinden bahsetmiş değildir. Hatta Sultan Veled’in ve adım adım hayatının tüm safhalarını
belirtmiş olduğu Ulu Ârif Çelebi’nin dahi hal tercemelerinde böyle bir zikir meclisi bahsine rastlanmamıştır. Buradan hareketle Mevlevîlerdeki ism-i celâl
icrasının sonradan ortaya çıkmış bir usûl olduğunu
varsaymak mümkündür.
Mevlevîlerde ism-i celâl şöyle çekilirdi: Şeyh efendi
mihrabın önünde serili olan kızıl posta mihraba arkasını vererek oturur; dedeler, canlar ve muhibler de
halka halinde diz çöker; şeyh efendinin tam karşısındaki derviş, kollarında taşıdığı iri taneli tesbihi,
imamesini öperek şeyh efendiye sunar ve halkaya
yayardı. Bahsi geçen bu tesbih tüm halkaya yayılacak kadar büyüktür ve her bir tanesi neredeyse bir
yumruk büyüklüğündedir. Halkadaki herkes kendine
düşen tesbih tanesini öperek iki avucunun arasında
tutardı. Şeyh efendi medleri ve arkasından ağır bir
sesle Eûzü Besmele çeker ve halkadaki herkes onunla birlikte Allah adını zikre başlardı.

Here, from such point of view, once he wakes up in the
morning, the first duty of a Sufi dervish before leaving
his cell is to put on his sikke, which is his greatest trust
pertaining to the worldly life. As it is considered to be
extremely impertinent for a dervish to appear before any
person without his sikke on, he is expected to comply
with this rule as much as possible. Historical documents
provide evidence that some dervishes did not take off
their sikkes even when performing ablution (wudu). Only
slightly inclining the sikke towards the right and left so
as to run the wet hands over their heads (masah) during
ablution, the dervishes never take off their sikkes all the
time they are awake. And even they were asleep, they
would always wear thin felt cap (arakiyye), also named
as night cone (gece külahı). As was the case with every
Muslim, the ordinary day of a Sufi dervish started once
he put his sikke on, which was followed by the dawn
prayer (salât al-fajr).

Dhikr “Ism-i Celâl”
The first act of Sufis following the dawn prayer was to
recite aloud the dhikr Ism-i Celâl (Ism Al-Jalâl: The glorious Name of Allah) (they also performed this dhikr in
certain cases where they did not recite the muqâbala
somewhow or at holy nights). For a day starting with the
name of Allah is full of barakah (grace or blessing) and
decency, and ends in the same manner. In Mawlawiyya
there are no asma (asma al-husna, i.e., the Beautiful -99
-Names of Allah): Dervishes only recite the name “Allah” (Ism-i Celâl). Concerning this matter, Hadrat Rumi
remarked that asma may lead one to fall in love with illusion (vehm), which would consequently make it difficult
to attain the truth and result in imperfection.
Al-Aflaki narrates that, when he was asked about the
dhikr in his order, Hadrat Rumi responded as follows:
“We all belong to Allah the Almighty. Surely we are Allah’s and to Him we shall surely return. Thus, our dhikr is
Allah, Allah, Allah”. However, even though he talked exhaustively about semâ‘ assemblies in every single detail
including time, venue and persons; Hadrat Rumi never
mentioned a dhikr assembly. Even in the biographies
(terceme-i hâl) by Sultan Walad and Ulu Arif Chelebi,
which recounts each and every stage of his life; there
is no mention of such dhikr assembly. Thus, it would be
plausible to assume that performance of the dhikr Ism-i
Celâl was a practice which appeared later in Sufism.
In Sufism, Ism-i Celâl was recited aloud in the following
manner: Sheikh efendi sits on the red sheepskin (pôst)
laid in front the mihrab, with his back turned against it.
The dedes, câns (lit. spirit, i.e., inithates under instruction) and muhibbs (lovers, i.e., first degree initiates)
kneel down in a cicle, and the dervish right opposite to
the sheikh efendi offers him the large-beaded misbaha
(prayer bead) which he carries on his arms, kissing its
imâme (lead bead) and spreading it out to the circle. The
misbaha in question is so large as to spread out to entire
circle, with its every bead almost as big as a fist. Everyone in the circle kisses and holds with both hands the
bead falling to himself. Sheikh efendi recited aloud the
long vowels (madd) and then solemnly “Audhu Basmala”.
Thereupon, together with him, everybody in the circle
starts to recite aloud the name “Allah”.
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Mevlevîlikte, zikirde sayı yoktu. Şeyh efendi zikri kâfî
gördüğü anda uzunca bir “Allâh” çekip arkasından
“Allâhü ekber a’zam kebîrâ velhamdü lillâhi hamden
kesîrâ ve sübhânallâhu bükreten ve asîlâ sallallâhu
alâ eşrefi nûri cemî’i’l enbiyâü vel mürselîn velhamdü lillâhi rabbi’l-âlemîn” dedikten sonra şu gülbangı
çekerdi:
“Vakt-i şerîf hayr ola, hayırlar feth ola, şerler def ola,
Allahu Azîmüşşân ism-i zâtının nûruyla kalblerimizi pür-nûr eyleye, demler, safâlar ziyâde ola, dem-i
Hazret-i Mevlânâ, sırr-ı Şems-i Tebrîzî, kerem-i
İmam-ı Ali Hû diyelim.”
Herkes nefesi miktarınca Hû dedikten sonra şeyh
efendiyle birlikte yeri öpüp kalkardı. Şeyh efendi
yavaşça meydanın ortasına geldikten sonra tekrar
baş keser ve “Esselâmu aleyküm” diye selam verirdi. Tesbihi getiren derviş ise, gülbangdan önce yeri
öpüp kalkarak tesbihi toplar ve yine kollarına alıp
şeyh efendinin tam karşısına geçmiş bulunur ve selamını alırdı. Şeyh efendi mescidin kapısında geriye
dönerek baş keser ve arkasını dönmeden oradan çıkar, diğer herkes de mescidi aynı şekilde terk ederdi.

H Z. PÎ R M E V L Â N Â C E L Â L E D D Î N -İ R Û M Î V E M E V L E V Î L İ K K Ü LT Ü R Ü

Zikir esnasında vecde gelince üstünü başını yırtmak,
kendini yerlere atmak, bağırıp çağırmak yahut vecde
gelmiş gibi yapmacık ve abartı hareketlerde bulunmak Mevlevîlikte edebe aykırı davranışlardır. İsm-i
celâl edeble başlar ve yine edeble bitirilir, bu tür taşkın hareketler asla görülmezdi.
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Dyring the dhikr in Mawlawiyya, there was not the practice of keeping track of counting. Right at the moment
when Sheikh Efendi deems the dhikr adequate, he prolongs the name “Allâh” and then says “Allahu akbar
a‘zam kabira wa al-hamdu lillahi hamdan kathiran wa
subhan Allahu bukratan wa asilan sallallahu ala ashraf
nur jami‘ al-anbiya wa al-mursalin wa al-hamdu lillahi
rabbil-alamin”.
اهلل ربكا اعظم كب ريًا و امحلد هلل مح دًا كث ريًا و سبحان
ً اهلل بكر ًة اصي
ال ىلص اهلل عىل ارشف نور مجيع األنبياء
و املرسلني و امحلد هلل رب العاملني
Subsequently, he recites the following gülbang (prayer,
i.e., song for the rose):
“May this glorious hour be auspicious, goodness be conquered, and evils be dismissed. May Allah the Almighty,
with the light of his glorious name, fill our hearts with
divine light. May breath (dem) and purity abound. Breath
of Hadrat Mawlana, secret of Shams Tabrizi, grace of
Imam Ali; let us say hu.”
Everyone says “hu” as much as his breath would allow,
and afterwards they stand up after kissing the ground
together with sheikh efendi. After arriving at the center of
the meydan (centrel court), the sheikh efendi delivers the
Mawlawi salutation by tilting his head (bash kesmek) and
said “As-salamu alaykum” (peace be upon you) (السالم
)عليمك. In the mean time, the dervish brings the misbaha
stands up prior to gülbang after kissing the ground and
picks up the misbaha. Until the salutation, he already
takes his position in front of sheikh efendi with the misbaha in his arms and receives his salutation. At the door
of the masjid, sheikh efendi turns back and tilts his head.
He leaves the place without showing his back and all
others would do the same when leaving the masjid (small
mosque).
When one is temporarily overflown with ecstasy (wajd)
during dhikr; tearing down his clothes and throwing himself onto the ground, crying out aloud in clamor and engaging in unnatural, exaggerated acts pretending as if he
is in ectasy were all considered to be indecorum (mugâyir-i âdâb) in Sufism. The Ism-i Celâl dhikr always began
and ended with proper manners, and there was not any
incident of such boisterous and exuberant behaviors.

Sabah namazının ardından yukarıda anlatıldığı şekilde gerçekleşen ism-i celâl bitince dervişler meydana
girerlerdi. Herkes kıdem sırasına göre yerini alır ve
sağ ayağının başparmağını sol ayak başparmağının
üstüne koyarak “ayak mühürlerdi”. En son ise, Konya’daki Âsitâne’de şeyh efendi, diğer tekkelerde ise
aşçı başı girer ve onunla birlikte meydandaki herkes
hep birden “baş keserdi”. Ardından aşçı başı yerine oturduktan sonra yine meydandakiler hep birden
oturur ve yere kapanıp yeri öperlerdi. Meydanda bulunan kırmızı post şeyh efendiye, onun sağ ve sol tarafındaki siyah ve beyaz postlar ise kazancı dedeye
ve meydancı dedeye aitti.
Meydana girildikten sonra dışarı meydancısı bir tepsi
üzerinde birer lokmalık ekmek parçaları getirir, önce
aşçı başına, sonra sağdakilere, ondan sonra da soldakilere dağıtırdı. “Çörek” adı verilen bu lokmaları
alanlara daha sonra da aynı sıra ile kahve dağıtılırdı.
Çörek ve kahve faslı bittikten sonra fincanlar da toplanır ve arkasından “murakaba” başlardı. Murakaba,
seyr-i sülûk içerisinde olan sâlikin, Yaradan’dan başka
her şeyi gönlünden çıkarması ve gönül yolu ile mürşidiyle varlığını birleştirme çabasıdır. Bu hâlleşme,
“vahdet-i vücûd”a erişmeye olan gayreti ifade etmektedir. Murakaba esnasında parmaklar düz ve biraz
açık bir şekilde oyluklara dayanır ve gözler yumularak
madde âleminden uzaklaşılmaya çalışılırdı. Meclisteki
herkes bu şekilde gözünün önüne mürşidini getirir ve
nasibinde olan feyzi beklerdi. Bir süre sonra ise aşçı
başı, Eûzü Besmele çekerek Nasr sûresini okur, arkasından da Fâtihalar okunduktan sonra aşağıda metni
bulunan gülbangı çekerdi:
“Vakt-i şerîf hayr ola, hayırlar feth ola, şerler def ola,
kulûb-ı âşıkân güşâd ola, demler safâlar ziyâde ola,
sâhibü’l hayrâtın rûh-ı revânları şâd ü handân ola,
dem-i Hazret-i Mevlânâ, sırr-ı Şems-i Tebrizî, kerem-i
İmam-ı Âlî, Hû diyelim.”
Hep birlikte “Hû” denir ve yine aynı zamanda yer öpülerek kalkılırdı. Evvela aşçıbaşı kapıdayken meydana
dönerek baş keser, meydandaki herkes de onunla
birlikte baş keserdi. Arkasından kıdem sırasına göre
bütün canlar birer birer kapıdayken meydana dönerek
baş keser ve asla arkalarını dönmeden meydandan
çıkarlardı.
Eskiden kalma bir gelenek olarak meydana muhibler,
yani henüz derviş olamamış ancak bunun için çaba
sarf eden kişiler giremezdi. Zira meydanda bazen sohbet olur, bazen dedelere emirler tebliğ edilir, bir kabahat işleyen varsa gerekli cezalar verilir, çilesi bitmeye
yaklaşan varsa ona gerekli talimatlar verilir ve bunun
gibi birtakım meseleler görüşülürdü. Yani kısaca tekkenin ve tarikatın mahremlerinin uygulandığı meydan,
henüz derviş olamamış kişilere kapalı idi.

Meydân-e Sherif
(The Sacred Courtyard)
Once the Ism-i Celâl dhikr as explained above ends
following the dawn prayer, the dervishes enter the the
meydân-e Sherif (sacred courtyard). Everybody takes
his place according to seniority and “seals” the feet by
placing the right toe on the left (ayak mühürlemek). And
finally, if it was the Âsitâne (principal lodge) in Konya, it
was the the sheikh efendi to enter the scene (or alternatively and the ashchi bashi (head cook / sertabbah) in
the other lodges, and together with him, everybody in the
meydân altogether delivers the Mawlawi salutation by
tilting the head. Then, once the ashchi bashi sits down,
those present in the meydân sit down altogether and
prostrate kissing the ground. The red sheepskin (pôst) in
the meydân belongs to the sheikh efendi, while the black
and white ones to his right and left belong to the kazancı
dede (the elder of the cauldron) and meydancı dede (the
elder in charge of disciplinary affairs).
Once everyone enters the meydân, the taşra meydancısı
(the dervish in charge of delivering ashchi dede’s instructions to the other dervishes) would bring on a tray a
few morsels of bread and offer it first to the ashchi bashi,
and later to the ones to his right and his left. Following
these morsels named “chorek” (cupcake), the people
were also served coffee on the same order.
Once they are done with coffee and chorek, the cups
are collected, and then they started the muraqaba (contemplation). This term refers to the effort of the sâlik on
the path of spiritual evolution (seyr-i sülûk) to exclude
everything but the Creator from his heart and unite his
own existence with his spiritual guide (murshid) through
the path of heart. This act of communication through
contemplation (hâlleşme) represents the effort of attaining “wahdat al-wujud” (Unity of Being). During the
muraqaba, everyone kept their fingers open and on their
thighs. Shutting their eyes, they tried to move away from
the material realm. Everybody present in the assembly
tried to bring his murshid before his eyes and awaited his
share to be inspired. After a while, the ashchi bashi recited “Audhu Basmala”, and then Surah al-Nasr and Surah
al-Fatiha. In its wake, he recited a gülbang (prayer) with
the following text:
“May this glorious hour be auspicious, goodness be conquered, and evils be dismissed. May the hearts of lovers be open. May breath (dem) and purity abound. May
the souls of benefactors (sahib al-khayrat) be blessed
and rest in peace. Breath of Hadrat Mawlana, secret of
Shams Tabrizi, grace of Imam Ali; let us say hu.”
Once everyone said “hu” altogether, they stand up again
after kissing the ground. Firstly, as he is at the door, the
ashchi bashi turns back to the meydân and tils his head,
a gesture followed by everyone present. Then, based
on seniority, all other dervishes, one by one, leave the
meydân by tilting their heads, without ever turning their
backs.
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Meydân-ı Şerîf

81

H Z. PÎ R M E V L Â N Â C E L Â L E D D Î N -İ R Û M Î V E M E V L E V Î L İ K K Ü LT Ü R Ü

82

Mesnevî-i Şerîf
Mathnawi-ye Sharif
“Tanrı uğruna ekmek verirsin, ekmek verirler sana.
Tanrı uğruna can bağışlarsın, can verirler sana.”
“If thou givest bread for Allah’s sake, thou shalt be given bread in return.
If thou givest thy life for Allah’s sake, thou shalt be given life in return.”
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Matbâh-i Şerîf
Hz. Mevlânâ zamanında dahi dergâhta yerleşik bir
mutfak olduğu bilinmekle birlikte kendisinden sonra
kurulan Mevlevîlik tarikatında da mutfak ve dolayısıyla yemek, pişirilmesinden yenmesine kadar çok
önemli sayılır ve birtakım hususî ritüellere ve kurallara sahiptir.
Dergâh mutfaklarının fizikî yapı itibarıyla aslında
diğer mutfaklardan pek de farkı bulunmamaktadır.
Ancak fonksiyonel olarak Mevlevîlikte mutfak, her
şeyden önce yemek pişirilen yer değil, “adam pişirilen” yerdir. Zira Mevlevîlikte eğitim mutfakta, yani
matbâh-ı şerîfte başlar. Dervişliğe niyet eden kişi ilk
olarak matbaha sokulur; burada üç gün boyunca çalışmaları izleyeceği bir yer ve yeni canların da semâ
öğrendiği bir yer mevcuttur.
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Mutfakta başta aşçı dede olmak üzere, kazancı
dede, içeri meydancısı, bulaşıkçı ve halife dedeler
buranın idarecileriydiler ve “zâbitân-ı dergâh” adıyla
anılırlardı. Aşçı dede dergâhı yönetir, yemekten ziyade dervişleri “pişirir” ve bütçeyi idare ederdi. Kazancı dede ise, onun yardımcısıydı. Halife dede de,
mutfağa yeni girenleri yetiştirir, onlara usûl - erkân
öğretirdi. Meydancı dede, doğrudan şeyh efendiye
bağlı, onun emri altındaydı.
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Tekkeye derviş olmak isteyen bir kişi, evvelâ ailesinin izniyle gelir, aşçı dede huzurunda ikrar verir ve
eğer kabul edilirse mutfak girişinin sol tarafında bulunan yüksek yere serilmiş saka postu üzerinde üç
gün oturup buradaki çalışmaları izlerdi. Üç günün
sonunda tekkede kalmaya karar verirse bu sefer kazancı dedenin huzuruna götürülerek kararını bildirir
ve kazancı dede de onaylarsa geldiği kıyafetlerle on
sekiz gün boyunca “ayakçılık hizmetleri” yapardı. On
sekiz gün de böyle bittikten sonra kazancı dede, aşçı
dededen kıyafet temini ister ve semâ tennuresinden
biraz daha dar ve kısa olan mutfak tennuresi ile diğer derviş elbiseleri getirtilirdi. Derviş olmak isteyen
kişi üzerindeki kıyafetleri bunlarla değiştirerek, dervişliğe “soyunurdu”. Soyunan “nev-niyâz” derviş,
“mutfak canı” adıyla kazancı dedenin gözetiminde
tam bin bir gün sürecek olan çilesine mutfak hizmetleriyle başlamış olurdu.
Mutfak canı çile esnasında sınanır, aynı iş olmamış
diye defalarca tekrar ettirilerek sabrı ölçülür, emirlere
uyup uymadığı titizlikle ve disiplinle kontrol edilirdi.
Eğer can bu sınamalara dayanamayacağına kendisi

As part of a time-honored tradition, the muhibbs (i.e.
the new initiates who have not yet become a dervish but
strive to do so) were not allowed to enter the meydân.
For the meydân was sometimes the site of private talks,
(sohbet) and at times the dedes received there instructions. Further, there took place discussions on matters
such as the punishment (if necessary) of those who
committed offences and necessary instructions concerning those who were about to complete their ordeal
(çile). In brief, as it was the venue where the confidential
matters of the tekke and the orders were discussed, the
meydân was closed to those who have not yet become
a dervish.

Matbâh-e Sharif
(The Noble Kitchen)
At the time of Hadrat Rumi there was already a fullfledged kitchen at the dergâh (convent). Further, in the
Mawlawi order founded after him, kitchen and therefore
food, from the cooking to the dining, are considered to
be of great importance, and involves certain special rituals and rules.
The kitchen of a dergâh actually does not differ much
from any ordinary kitchen in physical terms. However, functionally speaking, the kitchen in Mawlawiyya is
primarily not a room used for cooking but also a place
where one is “cooked” (“maturated”) in the first place,
for education in Mawlawiyya starts in the matbâh-e
sharif (the noble kitchen). One who intends to become a
dervish is first sent to the kitchen: Here there is a place
where he can monitor the ongoing work for three days
and where the new initiates also learn, the semâ‘.
The kitchen was run by several dedes, chiefly the ashchi
dede (the head cook/ sertabbah), and then the kazancı
dede (the elder of the cauldron), icheri meydancısı (the
elder in charge of the lodge’s internal affairs), bulashikchi dede (the elder responsible for cleaning works) and
caliph dede (the elder responsible for training the new
initiates in the kitchen), who were altogether known as
“zâbitân-ı dergâh” (officers of the convent). The ashchi
dede was the one running the dergâh: Rather than the
food, he “maturated” the dervishes, and controlled the
budget. The kazancı dede was his deputy. As for the
caliph dede, he trained the new initiates and taught them
the customs and ways of the order. Finnally, meydancı
dede was directly answerable to the sheikh efendi and
under his command.
Anybody who intended to become a dervish first had to
obtain his family’s permission and then give his pledge
(ikrâr) before the dede. If he was admitted, he had to
sit on the water carrier’s sheepskin (saka pôstu) laid on
a higher place to the left of the kitchen’s entrance and
watch the works for three days. If he decided to stay in
the tekke by the end of three days, he was brought before the kazancı dede to inform him about his decision.

Mevlevîliğin Türk sosyal hayatının hemen her alanında bugün dahi görebildiğimiz geniş etkileri mutfak
adabında da kendini son derece yoğun bir şekilde hissettirmektedir. Mutfakta yemeği pişiren aşçı
dede, malzemeleri tencereye besmeleyle koyar, gönül kaşığı ile karıştırır, yine besmeleyle kapağı kapatırken sevgi ateşiyle pişirir ve lokmaya gönül güzelliklerinden katardı. Yemek pişip de canlar kazanı
yere indirirken ise şu gülbangı çekerdi:
“Tabh-ı şîrîn ola, Hakk berekâtın vere, yiyenlere nûr-ı
îmân ola! Dem-i Hazret-i Mevlânâ, sırr-ı Ateşbâz-ı
Velî, kerem-i İmam-ı Alî, Hû diyelim, Hûû...”
Yemek vakti gelince mutfakta üçayaklı bir iskemle
üzerine yuvarlak tahtadan yapılmış sofralar kurulur,
etraflarına postlar serilir ve sofranın kenarına da peçete görevi yapacak uzunca bir peşkir dolanırdı. Sofrada çatal kullanma âdeti olmadığı gibi kaşıklar da
sapları sağa ve genel alışkanlığın aksine yüzleri yere
bakacak şekilde sıralanır, kaşığın bu şekline “niyazda” yahut “şükürde” denirdi. Ama işin aslı kaşığın
iç tarafında yemek artığı kalır da kirli görünür endişesidir. Zira Mevlevîlikte kiri göstermemek, ayıpları örtmek esastır. Herkesin önüne birer tutam tuz
konur, dervişler yemeğe tuzla başlar, yemeği tuzla
bitirirdi. Sofralar hazır olduktan sonra dervişlerden
biri hücrelere umumî bir çağrıda bulunur ve, “Somata salââââ! Hûûû!” diye seslenirdi.
Bir Mevlevî dervişi, her an tecelli bekler bir halde
nefes almaktadır. Onun için Allah her an, her işte
tecelli buyurabilir ve bu yüzden Mevlevî anbean vahdet murâkabesinde bekler. İşte bu nokta-i nazardan
bakıldığında, yemeğin “Nefsiniz binek atınızdır, ona
iyi bakın” hadis-i şerîfi üzerine Mevlevîlikte önemli
bir yeri vardır. Onun için bu mânâda yemek yemek de
bir ibadettir ve Mevlevî mutfağı bir mabed kutsallığı
taşır.
Hücrelerden çıkanlar, matbaha varıp kapıda baş keserek, sağ ayaklarıyla içeriye girerler, şeyh efendi de
gelir; beraberce sofraya oturulur, sofrayla görüşülür.
Sofrada herkes diz çökerek otururdu. Her somatın
bir şeref mevkii ve onun tam karşısında da bir somatçısı bulunurdu. Yemeklerin değiştirilmesini, şeref
mevkiindeki zat (ki genel olarak şeyh efendi olurdu)

Once approved by the kazancı dede, he would carry out
“footman tasks” in his existing clothes for eighteen days.
At the end of eighteen days, the kazancı dede demanded clothes from the ashchi dede, and he was brought a
kitchen tennure, a sleeveless long white tunic a little bit
narrower than the tennure for semâ‘, as well as other
dervish garments. Replacing his clothes with the new
one, the aspirant novice would “undress” to become a
dervish. Thus started the thousand-and-one-day ordeal
(çile) for the novice (nev-niyâz) with the title “matbâh
cânı” (kitchen dervish) and under the supervision of the
kazancı dede.
The matbâh cân was put to a hard test during his ordeal
for trying his patience, with the same task being repeated over and over again under the pretext that it has not
been properly done, and his obedience to the commands
was checked in a very rigorous and disciplined manner. If
he decided himself that he would not be able to stand all
these tests, he could “break his ordeal” (çile kırmak). If
such decision was on the part of the dedes, he would be
kindly and gently granted permission to leaveby turning
his shoe toes towards the door. If he was dismissed from
the tekke on grounds that he committed an offence, he
was seen off through the back door called “door of the
insolent” (küstah kapısı).
Even seen today in almost every field of Turkish social
life, the vast impacts of Mawlawiyya were strongly felt as
well in the kitchen etiquette.
The ashchi dede responsible for cooking in the kitchen
puts the ingredients into the pot with Basmala, and stirs
them with the spoon of heart. Likewise, he closes the
lid with Basmala again, cooks the food with the fire of
the heart and adds the beauties of the heart into the
morsels. While the dervishes put it down to the ground
once the food is done, he recites the following gülbang
(prayer):
“May it be a delicious food. May God grant its barakah
and those who eat it may have the light of faith (nûr-ı
îmân). Breath of Hadrat Mawlana, secret of Ateshbaz
Wali, grace of Imam Ali; let us say hu, hu...”
When the supper time was at hand, wooden round trays
were set up on tripod stools, with sheepskins (pôst) laid
around and a long piece of cloth (peshkir) to serve as
napkin was placed at the edge of the table. There was
no habit of using fork at the table. Contrary to the accustomed practice, spoons were arrayed in such a way
that their tips looked to the right and their concave sides
faced the ground. This layout of the spoon was called “in
supplication” (“niyazda”) or “in gratitude” (“şükürde”).
However, the essence of the matter is the concern that
the spoon would seem dirty due to food leftover, for
what constitutes the basis of Sufism is concealing dirt
and covering up the faults. A pinch of salt was offered to
everyone, as dervishes used to begin and end off eating
with salt. Once the tables were ready, one of the dervishes would call out to all the cells, saying “Somata salââââ!
(praise the food) Hûûû!”.
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karar verirse “çile kırar”, buna dedeler karar verirse de ayakkabılarının burnu kapıya doğru çevrilerek
büyük bir incelik ve edeple yol verilirdi. Can eğer bir
kusur işlediği için tekkeden uzaklaştırılırsa da “küstah kapısı” denilen arka kapıdan yolcu edilirdi.
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Mesnevî-i Şerîf
Mathnawi-ye Sharif
“İnsanın asıl gıdası Allah ışığıdır.
Ona hayvân gıdası vermek layık değildir.”
“Man’s essential food is the divine light,
Animal food is improper for him”
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işâretle emrederdi. Canların önündeki ekmeklerin
tükenmemesine dikkat etmek, tükenince ekmek vermek, su isteyene su vermek, sahanları değiştirmek
somatçının vazifesiydi. Çünkü daha önceden su, ekmek ve yemekler somatçının arka tarafında yerleştirilmiş ve hazırlanmış olurdu.
Ortaya önce çorba gelir, çorba beraberce aynı kaptan
içilir, yemekler tek kaptan yenir, yemek yerken asla
konuşulmazdı. Çorbadan önce her can, şehâdet parmağı ile önündeki tuza banıp tattıktan sonra yemeğe
başlardı. Bu, Peygamberimizin (SAV) “Yemeğe tuz ile
başla, tuz ile son ver” meâlindeki hadîs-i şerîfine riâyet etmek demekti.
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Yemek yerken ağız şapırdatmak, başkasının önünden yemek ve sağa sola bakmak caiz değildi. Çorba
bitince, hizmetli derviş, boşalan tası alırken, yerine
diğer yemek kabını koyardı. Cemaatin kalabalık olup
olmamasına göre iki-üç cân, ayaklar mühürlü, sol
ellerinde testi, sağ ellerinde bardakla bekler, su isteyecek olanları gözetirlerdi.
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Su içmek isteyen, bir lokma ekmek koparır, sağ elindeki lokmayı sol omuz hizasında tutar ve su verecek
cana bakar. Bu hareket su isteme anlamına gelir. Can
hemen su bardağının alt tarafı ile görüşerek suyu, isteyene sunar. Suyu alan suyunu içinceye dek, herkes
yemekten el çeker ve bekler. Suyu içene şeyh, “aşk
olsun” der gibi, elini kalbinin üzerine koyup hafifçe
baş keser. O da aynı tarzda mukabelede bulunurdu
ve bardağın alt kısmı ile görüşüp onu “sâkî”ye sunar,
o da alıp gene aynı tarzda görüşerek, yerine gider,
testiden su doldurup ayak mühürlü eski hâlini alır ve
beklerdi.
Su ve kahve gibi şeyler içilirken kesinlikle şapırdatma, höpürdetme gibi çirkinlikler yapılmazdı. Yemek
yerken ağız kapalı tutulur, yemekte üç parmak kullanılırdı. Yemekler az tuzlu pişirilir, sonra icab edilirse tuz ilâvesi yapılırdı; yemek dökmemeye etrâfı
kirletmemeye özen gösterilirdi. Son yemek sahanı
ortaya gelince, (ki bu genellikle pilav olurdu) sofraya
başkanlık eden zat, her iki elinin dörder parmağının
uçlarını, aşağı bakacak şekilde somatın kenarına
koyar. Herkes de öyle yapardı, somatçı uzunca bir
“eyvallâh” çeker ve sofrabaşı gülbanga başlardı:
“Mâ-sôfyân-ı râhîm, mâ tabla-hâr-ı şâhim
Pâyende dâr yâ Râb în kâserâ vü henrâ.”

A Mawlawi dervish breathes in expectation of self-manifestation (tajalli) that could happen any moment. For him,
the self-manifestation of Allah may take place any time
and in any deed, and that is the reason why he awaits
every moment in contemplation of unity (murâqabe-e
wahdat). Thus, from this point of view, food occupies an
important place in Mawlawiyya as attested by the hadith sharif “Your self (nafs) is your mount, take care of it
well”. Therefore, eating in this sense is also considered
as worship and the kitchen has somewhat the sanctity of
a sonctuary in Mawlawiyya.
Those coming out of the cells, once they arrive in the
kitchen, deliver the Mawlawi salutation by tilting the head
and then enter stepping the right foot first. Upon the arrival of sheikh efendi, they would sit altogether at the table and greeted the table (sofrayla görüşmek). Everybody
at the table sit on their knees. Every somat (table) had an
honorary position and a somatçı (table attendant) opposite to the former. It was the honorary person (who was
usually the sheikh efendi) who commanded the serving
of new dish with a gesture. It was the responsibility of
the somatçı to make sure that the câns do not run out
of bread, give them bread when they are out of it, offer
water to whoever requested and replace the plates. Because extra water, bread and dishes were already available, placed behind him.
First the soup was brought and everyone had the soup
and other food from the same plate at the center and
nobody ever talked while eating. Prior to the soup, everybody would dip his index finger into the pinch of salt in
his front and taste it, and only after then would they start
to eat. This meant to follow the hadith of our Prophet
(pbuh) “Start eating with salt and end off eating with
salt”.
It was not deemed appropriate acts to smack the mouth,
eat from someone else’s side and stare around while
eating. Once everyone had the soup, the dervish in
charge took the empty bowl and put the next dish in its
stead. Depending on the number of those present, two
or three câns waited up standing, with their feet sealed,
water jug in the left hand and glass on the right hand,
watching for the ones to ask for water.
He who desired to have water snatched a morsel of
bread and held it in his right hand up to level of his left
shoulder and stared at the dervish to offer water. This
gesture meant asking for water. The cân would offer
the water by greeting (kissing) the bottom side of the
glass. Until he drank up the water, everybody else at
the table would wait, keeping hands off the table. The
sheikh would place his hand on the heart and slightly
tilted his head, as if he would say to him “May it be love”
(“Aşk olsun”). In response he would also do the same
and greet the bottom of the glass and offered it back
to the “saqi” (cup-bearer). He also would do the muqâbala (“encounter”) in the same manner, return back to
his place and refill the glass from the water jug. Finally,

“Nân-ı merdân, ni’met-i Yezdân, berekât-ı Halilür-rahmân. Elhamdülillâh, eşşükrü lillâh; Hakk berekâtın vere; yiyenlere nûr-i îman ola, erenlerin nân u
ni’metleri müzdâd ola. Sımat sâhibinin nezri makbûl
ola, cümle geçmişlerinin ve geçmişlerimizin ervâh-ı
mukaddesleri handân ü şâdân ola. Muradlarımız
hâsıl ola. Kulûb-i âşıkân küşâde ola, demler safâlar
ziyâde ola. Dem-i Hazret-î Mevlânâ, sırr-ı Cenâb-ı
Şems-i Tebrîzî, sırr-ı Âteş-bâz-ı Velî, hûû diyelim
hûû”
deyince, herkes şeyhle beraber, soluk miktarı uzatarak, bu son “hûû”ya iştirak ederdi.
Son olarak sofraya gelen pilav Özbek pilavı olurdu ve
buna “tekke pilavı” denilirdi. Helva varsa, gülbang,
helva gelince çekilirdi. Yemek bitince gene şahâdet
parmağı ile tuza banılır ve tadılır, sofrayla görüşülerek şeyhle berâber kalkılırdı. Sofra gülbangının,
yemeğin hepsi bittikten sonra okunduğu da olurdu.
Gülbangdan sonra bağdaş kurularak bir müddet
daha oturulabilir ve isteyen sofradan ayrılırdı.
Bayram somatının gülbangı da farklı olurdu:
“İy zebân kasır zi add-i cûd-i lâ tuhsâ-yı tu
Key zebânem şükr kerded der hôr-ı alâ-yı tu
Özr-i taksirât-ı mâ çendan ki taksîrât-ı mâ
Şükr-i ni’methâ-yı ku çendan ki ni’methâ-yı tu”
(Ey sayısız cömertliğini saymakta dilin âciz kaldığı
Tanrı, nerde bende o dil ki, senin nimetlerine, lâyık
olduğu derecede şükredebilsin? Bizim kusurlarımıza
karşı özür bildirmemiz, kusurlarımız miktârıncadır;
nimetlerine şükretmemizse, nimetlerin mikdârınca
gerek.)
dendikten sonra somat gülbangı çekilir, ancak gülbanga, “Hak erenler, hayırlı emsâl-i kesîresiyle müşerref eyleye.” cümlesi ilâve edilirdi.
Akşam yemeklerinin bir başka husûsiyeti vardı.
Meydân-ı şerîfe girilince, herkes somatların etrafında sıralanır ve ayakta beklenirdi. Sofra başkanı olacak şahsın önüne, uyandırılmış bir şamdan konurdu.
Başkan gelince yerine oturmadan ayakta şu gülbangı
çekerdi:
“Çerâğ-ı rûşen, fahr-i dervişân, ziyâ-yı imân, kanûn-i
merdân, dem-i Hazret-i Mevlânâ, hûû diyelim hûû.”

he got back to his initial position with his feet “sealed”,
waiting there as usual.
While drinking beverages such as water and coffee, obnoxious acts such as smacking the mouth and slurping
were of course out of the question. People kept their
mouth closed while eating and used their three fingers.
The meals were cooked using less salt, which was added later on as the case may be. Further, the dervishes
responsible for cooking took care not to spill the food
around and not to dirty the place. Once the final dish was
brought to the table (which was generally rice (pilav), the
person presiding at the table put the tips of his four fingers, to face downwards, at the edge of the somat, a
gesture which was followed by everyone else present.
Then the somatçı recited a prolonged “eyvallah” (“by Allah”) and the sofrabaşı (head of the table) began reciting
the following prayer (gülbang):
“Ma sofiyan-e rahim, ma tabl-e khwar-e shahim
Payanda dar ya Rabb in kasa-ra o khwan ra.”
ما صوفیان راهیم ما طبل خوار شاهیم
پاینده دار یا رب این کاسه را و خوان را
“Salli wa sallim wa barik ala ashraf wa as‘ad nur jami‘
al-anbiya wa al-mursalin wa al-hamdu lillahi rabbil-alamin, al-Fatiha”.
May peace, mercy and blessings of be upon the most
honorable of the prophets and messengers. All praise be
to Allah, the Lord of the Worlds. Al-Fatiha.
صيل و سمل و بارك عىل أرشف و أسعد نور مجيع
األنبياء و املرسلني و امحلد هلل رب العاملني الفاحتة
And once the sheikh said the following words;
“Bread of the people, blessings of God and grace of
Khalil al-Rahman. Praise be to Allah and gratitude be
to Allah. May God grant its barakah and those who eat
it may have the light of faith (nûr-ı îmân), and may the
saints (erenler) abound with bread and blessings. May
the offerings (nazr) of the owner of the table be accepted, May the sacred souls of all his and our predecessors
rest in peace. May we all attain our wishes. May the
hearts of the lovers be open. May breath (dem) and purity abound. Breath of Hadrat Mawlana, secret of Hadrat
Shams Tabrizi, secret of Ateshbaz Wali, grace of Imam
Ali; let us say hu, hu”,
together with him, everyone, as much as his breath
would allow, would prolong and recite altogether aloud
this final exclamation “hu”.
The last dish, pilav (rice), brought to the table was often the Uzbek pilaf (Özbek pilavı), which was also called
lodge pilaf (tekke pilavı). If there was halwah offered as
dessert, gülbang was recited once it was brought. After the meal, everyone tasted salt again by dipping their
index fingers and stood up altogether with the sheikh
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“Salli ve sellim ve bârik alâ eşrafi ve es’adi nûri
cemî’il enbiyâi vel mürselin vel hamdülillâhi Rabbil
âlemin, el fâtiha” der.
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Bu gülbangdan sonra oturulur, yukarıda anlatıldığı
veçhile yemek yenirdi.
Bir de “Elifî somat” vardı. Meşinden ince uzun bir
yaygı şeklinde bu elifî somat, bayramın ilk günlerinde
yayılan ve üzerinde yemek yenilen masasız bir yer
sofrası idi. Yemekten sonra bu sofra tomar halinde
toplanır, dolanır, dürülüp kaldırılırdı. Bu sofra, ince-uzun olduğundan, Arap harflerinden “elif”e benzetilerek adına elfî veya elifî somat denmiştir.
Bu sofraya şeyh ile şeyhzâdeler, tekke zâbitleri,
dedeler ve canlar katılır, muhibbân ile ziyaretçiler
katılmazdı. Sofra, meydânın ortasına doğru uzunlamasına yayılır, oturacak kişiler için de iki kenarına
kilim serilirdi. Ortaya sahanlar konur, herkesin önüne
ekmek ve kaşıklar sıralanırdı. Bu sofralarda karşılıklı
ikişer kişi yemek yerdi. Birinci sahan ortaya konulurken, diğer sahanlar, su kabı ve yemişler oturup
yemek yiyenlerden birinin arkasına sıralanarak hazır
bekletilirdi.
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Elifî somata, her derviş resmî kıyâfeti ile katılır, şeyh
efendi, destârlı sikkesiyle bulunurdu. Yemek, diğer
sofralardaki gibi sessizce yenir; iki diz üstüne oturulur; fazla olarak sol kol bükülüp kucağa alınır ve
sadece sağ el ile yemek yenirdi. Yemek öne doğru
eğilerek yenir, şeyh doğrulunca herkes de doğrulur
ve yemek değiştirilirdi. Burada şeyhin yemek yeme
şeklini görmemek gibi ziyâde bir edep görülmektedir.
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Mevlevî matbahına, başta balık olmak üzere, deniz
ürünleri girmezdi. Mevlevî matbahına, haram olan
şeylerden ve balıktan başka her şey girerdi. Herhalde bunda balığın hem kokusunun hem de fosforlu
bir besin maddesi olup şehveti tahrîk edişinin te’sîri
olsa gerek. Balığın Mevlevî mutfağına girmemesi ve
balığa fazla iltifat edilmemesi hakkında, “Bu davranış, canlılara duyulan merhametten kaynaklanıyor”
diyenler olmuşsa da, balığa rağbet edilmemesinin
ayrıca nedeni, Konya’nın bir sâhil şehri olmamasından; o devrin nakliye şartları içerisinde Konya’ya
fazla balık gelmemesinden, dolayısıyla balık yeme
alışkanlığı kazanılmamış olmasından kaynaklandığı
sanılmaktadır.

after greeting the table (sofrayla görüşmek). In certain
occasions, they could also recite the gülbang after they
finished off all the meal. After the gülbang, people could
also sit cross-legged and those who wished to part could
leave the table.
On eid days, the table gülbang would also be different
as follows:
“Iy zaban qasir zi ‘edd-e cud-e la-tohsa-ye to
Key zabanem shokr kerded dar khor-e a‘la-ye to
Ozr-e taqseerat-e ma tchendan ke taqseerat-e ma
Shokr-e ne‘matha-ye ku tchendan ke ne‘matha-ye to”
اى زبان قارصعد جود الحتصا ى تو
زبامن شكر كردد در خور اعالى تو
عذر تقصیرات ما چندان که تقصیرات ما
شکر نعمت های تو چندان که نعمت های تو
(O He whose boundless generosities the tongue falls
short of describing. Do I have such tongue that can duly
express its gratitude? Our apologies for our sins is only
as many as our sins. Our gratitude for your blessings
should only be as many as those blessings)
Following the above expression, the table prayer (somat
gülbangı) was recited, this time adding the expression
“May the saints honor it with further auspicious examples” (“Hak erenler, hayırlı emsâl-i kesîresiyle müşerref
eyleye”)
Dinners had also another specialty. Once everybody entered the meydân-e sharif (sacred courtyard), everyone
would line up around the tables and waited standing up.
A lit candle was placed in front of the sofrabaşı (head
of the table). Once he arrived, the sofrabaşı recited the
following gülbang before sitting down:
“Bright candles, pride of dervishes, light of faith, law of
the people. Breath of Hadrat Mawlana, let us say hu,
huu.”
Following the gülbang, all sat down and had their meals
as explained above.
There was also another type of table called “elifî somat”
(spread in the form of aleph). In the form of thin and
long leather spread, this elifî somat was used as a floor
spread without a table which people laid on the first day
of Eid to eat meal. After the meal, they would pick this
spread in a roll, fold it and put it aside. Since it was
a long and thin spread, it was compared to the Arabic
letter aleph, after which it was named elfî somat or elifî
somat.
It was customary for the sheikh, his sons, officers
(zâbitân), dedes and câns to join the meal upon this
spread but the muhibbs (initiates) and visitors were not
allowed to do so. The spread was laid longitudinally towards the middle of the meydân, while rugs were laid
on both sides for people to sit on. In the middle of the

Every dervish joined the elifî somat in official garments;
and the sheikh efendi would attend wearing his destârlı
sikke (cone with a turban wrapped over). As was with
other tables, they had their meal quietly, sitting on both
knees, with left arm folded and placed on the lap and
they would only use the right hand while eating. The dervishes would eat by bending slightly over and they would
straighten up once the sheikh did so; and that was when

a new course was served. Here there was an additional
courtesy (edeb) of not watching how the sheikh had his
meal.
Seafood and fish were uncommon in the Mawlawi kitchen. Everything but the haram (prohibited) food and fish
were present there. This was probably because of the
smell of fish and also because it aroused lust since it is
abundant in phosphorus. Although some claim that “this
was due to the compassion felt for the living” to account
for the absence of and lack of interest in the Mawlawi
kitchen, this was also because Konya was a landlocked
city. Given that it was hardly imported to the city with
the available means of transport at the time, the people
there did not make habit of eating fish.

Kütahya
Mevlevîhânesi
(Dönenler Cami)
Kutahya Mawlawi
Convent
(Dönenler Mosque)
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spread were placed the dishes, and bread and spoons
were laid in front of everyone. Two persons facing each
other would eat from the same dish on the spread. The
first dish was placed in the middle, while the other dishes, water jugs and fruits were kept ready for serving behind one of the dervishes.
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Semâ nedir biliyor musun?

Dost thou know what semâ‘ is?

Belî (evet) sesini işitmek, kendini unutup
ALLAH’a kavuşmaktır.

It is to hear the sound “belê” (yes) is to forget
about thyself and reunite with Allah.

Semâ nedir biliyor musun?

Dost thou know what semâ‘ is?

Semâ nedir biliyor musun?

It is to know the state of the beloved and to
hear the secrets of Allah from beyond the
curtains of the divinity (lâhut).
Dost thou know what semâ‘ is?

Varlıktan habersiz olmak ve mutlak fânîlik
içinde bekâ zevkini tatmaktır.

It is to remain unaware of the existence and
taste the pleasure of eternity amidst absolute
mortality

Semâ nedir biliyor musun?

Dost thou know what semâ‘ is?

Nefisle savaşmak, yarı boğazlanmış
tavuk gibi toprakta kanlı bir hâlde
çırpınmaktır.

It is to battle with the self, to convulse on the
ground washed in blood like a half-slain hen.

Semâ nedir biliyor musun?

It is to smell the cure for Jacob, or the smell
of reunion with Joseph on his shirt.

Yakup Peygamber’in ilâcını ve Yusuf’a
kavuşma kokusunu gömleğinden hissedip
koklamaktır.
Semâ nedir biliyor musun?
Musa Peygamber’in âsâsı gibi her dem
Firavun’un sihirlerini yutmaktır.
Semâ nedir biliyor musun?
Meleğin sığmadığı “li mâ ALLAH” sırrına
vâsıtasız olarak ulaşmaktır.
Semâ nedir biliyor musun?
Şems-i Tebrizî gibi gönül açmak ve kudsî
nûrları görmektir.

Dost thou know what semâ‘ is?

Dost thou know what semâ‘ is?
It is to continuously devour the sorcery of
Pharaoh like the staff of Moses.
Dost thou know what semâ‘ is?
It is to attain without intermediary the mystery
of “li ma‘Allah” (I am with Allah), where the
angels cannot penetrate.
Dost thou know what semâ‘ is?
It is to open up the heart to see the holy lights
like Shams Tabrizi.
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Dostun hâlini görüp bilmek ve lâhut
perdelerinden ALLAH’ın sırlarını
işitmektir.
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Mevlevîlikte Semâ
ve Mukâbele

Semâ‘ and Muqâbala in
The Mawlawiyya

Semâ, lügatte duymak, işitmek anlamına gelmektedir. Bu kelimenin kazandığı tasavvufî anlam ise bir
cezbe hâli, Tanrı’ya ulaşmanın özlemi içinde sûfînin
dünya kayıtlarından sıyrılarak kendinden geçişidir.
Bu temel üzere şekillenen semâ, Mevlevî literatüründe ritim ve musikî eşliğinde yapılan, sağdan sola kalbin etrafında çark atıp dönerek icrâ edilen bir vecd
hali olarak nitelendirilmektedir.

The lexicon meaning of the word semâ‘ is “to hear, to
listen”. Its meaning in the context of Sufism refers to
a state of ecstasy or to a state in which the mystic
goes beyong the worldly restrictions and is entranced
in the longing to unite with Allah. Based upon this understanding, semâ‘ is defined as in the Mawlawi literature as a state of ecstasy (wajd) performed by whirling
around the heart counterclockwise in accompaniment
of rhythm and music.

Kelimenin evveldeki kullanım genişliğinden anlaşılacağı üzere semâ Hz. Mevlânâ ve Mevlevîlikle başlamış bir olgu değildir. Bu hal ve ritüellerin temellerinin
İslam öncesi hak dinlerden itibaren vahye dayalı tüm
dinlerde var olduğu kabul edilmektedir.

As is clear from the diverse uses of the word previously, semâ‘ is not a phenomenon that originated from
Hadrat Rumi and Mawlawiyya. Such states and rituals
are acknowledged to take their origins from all religions
based on relevations starting with the true religions
preceding Islam.
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Bazı tasavvuf büyüklerince İslam anlayışı içindeki
semâ olgusunun menşei Hz. Peygamber (SAV)’e,
hatta daha geçmişe dayandırılmaktadır. Fakat büyük
bir maneviyat taşıyan bu vecd hali Hz. Mevlânâ’yla
rağbet görmüş, dinî ve tasavvufî yönünü kuvvetlendirmiş ve nihâyetinde Mevlevîlik tarikatı içerisinde
sistemleşerek tarikatın önemli rükûnlarından olmuş,
yüzyıllar içerisinde de günümüzdeki malum halini almıştır.
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Hz. Mevlânâ’nın bizzat kendisinin de semâ ettiğini
biliyoruz. Ancak onun icra ettiği semâ bugün dergâhlarda gördüğümüzden çok daha farklı, çekiç
darbelerinin verdiği cezbeyle, herhangi bir kurala
bağlı bulunmayan bir kendinden geçiş, dünyadan
elini eteğini kesme ve manevî âlemin verdiği derin
bir sarhoşluk halidir. Hz. Mevlânâ, semâ ile kendisinin merkezinde olduğu bir girdap oluşturmuş, bu
girdabın etkisine ve çekimine kapılan gönüllere de
aşk vermiş, aşk ile derinden etkilemiş olduğu bütün
gönüllere şifa olmuştur. O girdaba kapılan her âşık
da içinden geldiği gibi meşk etmiş ve içinde bulunduğu cezbe hali, semâya herkes için farklı yansımıştır.
Rivayete göre semâ Sultan Veled zamanıyla birlikte
ele alınmaya başlanmış, Ulu Ârif Çelebi’nin çabaları
ve katkılarıyla bazı kurallara bürünmüş ve birtakım
mânâ ve semboller de yüklenerek Pîr Âdil Çelebi
(V.1460) ve Pîr Hüseyin Çelebi (V.1666) sayesinde
bugünkü şeklini almıştır.
Mevlevî mukabelesindeki her hareket ve süreç, mutlaka görülen ve duyulanın ötesinde mânâlar ile tezyin
edilmiştir. Örneğin, semâzenin kollarını giymeden

Some leading Sufi figures trace the semâ‘ as an Islamic
concept back to Prophet Muhammad (pbuh), or to a
much older past. Nevertheless, this state of ectasy encompassing a deep spirituality gained prominence with
Hadrat Rumi, who strengthened the religious and sufi
aspect of the concept and finally, this state was systematized within the Mawlawi order and became one of
the main pillars of the order, assuming its present-day
shape over the centuries.
We already know that Hadrat Rumi also performed
semâ‘ himself. However, his version of semâ‘ was quite
different than what we see in the convents of the present day: It was a state of trance that was not bound by
any rule in a kind of ectasy aroused by hammer strokes
or a profound intoxication that revealed itself through
ascetism and as a product of the spiritual world. With
semâ‘, Hadrat Rumi created a vortex at the center of
which was himself, and inspired love to the hearts
moved by the attraction of this vortex, and healed all
those hearts he touched deeply with love. And every
lover attracted by the vortex practised semâ‘ in his own
way, with different reflections of ecstasy to the semâ‘.
Reportedly, semâ‘ was first addressed by Sultan Walad; developed into certain rules with the efforts and
contributions of Ulu Arif Chelebi; and assumed its present shape thanks to Pîr Adil Chelebi (d. 1460) and Pîr
Huseyin Chelebi (d.1666), who ascribed new meanings
and symbols to the concept.
Every movement and process in the Mawlawi muqâbala (Mawlawi ceremony meening “soul encounter”) is
certainly adorned with meaning beyond what is seen
and heard. For instance; the hırka (cloak) that the
semâzen (one who performs semâ‘, whisler) takes on
his shoulders without wearing the sleeves symbolizes
the grave of his self; while his tennure (sleeveless long
white tunic) is the symbol of his shroud and his sikke
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omuzlarına aldığı hırka nefsinin kabridir; tennûresi
kefeni, sikkesi ise mezar taşıdır. Semâ etmeyi layıkıyla öğrenmiş bir derviş, açtığı tennûreyi aşkı, ilmi,
irfânı, kemâli ve muhabbeti ile doldurmalı, semânın
bir ritüel olmaktan öte ilâhi aşkın bir tezâhürü olduğu
gerçeğini idrak edebilmiş olmalı ve aşkını semâ ile
dile getirmelidir.
Toplumda, yaygınlığı münasebetiyle, semâ denince
akla gelen Mevlevî semâ âyin-i şerifinin resmî adı
Mevlevî mukâbelesidir. Bu tasavvufî tören, eskiden
yalnızca Mevlevîhânelerde, günümüzde ise âdâb ve
mekân açısından semâ yapmaya uygun olan her yerde icra edilebilmektedir.

H Z. PÎ R M E V L Â N Â C E L Â L E D D Î N -İ R Û M Î V E M E V L E V Î L İ K K Ü LT Ü R Ü

Geleneklere göre yapılan bir Mevlevî mukâbelesinin
icrâsı ise şöyledir:
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Mukâbele-i şerîfin olacağı gün veya gece, görevli meydancı dede namaz vaktinden biraz önce,
semâhâneye girerek yere ters olarak serilmiş tecelli
rengi olan kırmızı renkli şeyh postunu alır, sol omzuna koyar ve şeyh efendiden semâ izni istemeye
gider. Şeyh, “Eyvallah” diyerek izin verdiğini belirttikten sonra meydancı dede, dervişlerin duyabileceği
kadar yüksek sesle ve özel okunuşu ile, “Abdeste,
tennûreye salâ” diye seslenir ve postu semâhâneye
götürüp kıble istikâmetinde, postun yönü karşı tarafa
yerleşecek ve mutrıb heyetine bakacak şekilde usûlünce serer. Konya’daki mukâbelelerde kırmızı post,
post kubbesinin altına serilir ve mukâbele esnasında
boş bırakılır. Ezan okunduktan sonra semâya girecek
dervişler, semâ kıyafetlerini giyerler. Tersine katlanmış olan tennûreler koltuklarında tutulur ve öylece
kıbleye karşı diz üstü oturup Hz. Pîr Mevlânâ’nın rûhuna üç İhlâs bir Fâtiha okunur. Yine oturmakta iken
tennûrenin yakası öpülerek baştan aşağıya geçirilir.
Böylece tennûre, ters iken düz olmuş olur. Sonra
ayağa kalkılır, “elifî nemed” veya “elif-lâm bend” adı
verilen bel bağı kemer gibi bağlanır ve özel şekilli bir
yelek olan “deste-gül” sırta giyilir. “Resim (Tören)
Hırkası” denen geniş kollu, siyah renkli, uzun ve geniş hırka da omza alınır ve başa geçirilen sikke ile
kıyafet tamamlanmış olur.
Meydancı dedenin “Buyurun Yâ Hû” nidâsı ile dâvet
edilen müntesibler kıdem sıralarına bakılmaksızın
teker teker semâhâneye girerler. Semâhâneye girerken eller göğüste ve ayaklar sağ ayağın başparmağını hafifçe sol ayağın başparmağı üzerine koymak
suretiyle mühürlü, vücûdu öne eğerek ve başı sağ
tarafa doğru yıkarak, yüzü kalbe doğru dönmek

represents his gravestone. A dervish who has properly
learned how to perform semâ‘ is supposed to fill the
skirts of his tennure with his love, knowledge, wisdom,
maturity and affection. Likewise, he should have fully
comprehended the fact that semâ‘ is the manifestation
of divine love rather than a ritual and express his love
with semâ‘.
Mawlawi muqâbala is the official name for the holy
semâ‘ ceremony (âyin-i şerîf), which is the more commonly-known name for semâ‘. This Sufi ceremony used
to be performed only in Mawlawi convents; however,
today it can be performed in any proper place for semâ‘
in terms of etiquette and space.
Traditionally, a Mawlawi muqâbala is performed as follows:
On the day or night of the Muqâbala-e sharif , the
meydancı dede in charge enters the semâ‘ hall (semâ‘khâne) just before the prayer time and picks up the
sheepskin (pôst) – red is the color of divine manifestation – which was laid inside out on the ground. Then,
he places it on his left shoulder and goes to sheikh effendi to ask for permission to perform semâ‘. After the
sheikh grants his permission by saying “Eyvallah”, the
meydancı dede calls out aloud to the dervishes saying
“Abdeste, tennûreye salâ” (“Call to wudu and tennure”)
in its special intonation. He then takes the sheepskin to
the semâ‘ hall and spreads it on the ground towards the
direction of qibla to face the group of musicians (mutrıb
heyeti). During the muqâbalas in Konya, the redsheepskin is laid under the dome of the sheepskin (pôst kubbesi), which is left vacant throughout the ceremony.
Following the recitation of adhan (call to prayer), the
dervishes put on their semâ‘ garments. They carry their
tennures folded inside out on their arms and in doing
so, they kneel down towards the qibla and recite Surah al-Ikhlas three times and Surah al-Fatiha one time
for the soul of Hadrat Rumi. While seated, they first
kiss the collar of the tenure, which they then put on.
Thus, the tennures (skirts) are turned back inside. Then
they stand up and tie the around their waists the belt
called “elifî nemed” or “elif-lâm bend”, and put on the
“deste-gül”, which is a specially-designed sleeveless
tunic. They also put on their shoulders the official cloak
(resim hırkası), a large, long and black tunic with large
sleeves, and complete their outfit by finally putting on
their sikkes.
Upon hearing the call “Buyurun Yâ Hû” by meydancı
dede, the affiliates (müntesib) enter the semâ‘ hall one
by one in mixed order, regardless of their seniority.
Upon entering the hall, they salute each other by placing their hands on their bosoms and the right toe on
the left (“sealing” the feet), with the body tilted to the
front, the head bent down to the right, and the face
looking towards the heart. This posture is called “bash
kesmek” (tilting the head, lit., “to cut off the heat”).
Thereafter, everyone takes up their positions accord-

Şeyh, sağ arkasındaki meydancı ile birlikte semâhâneye girip ayak mühürleyerek başını eğmek sûretiyle
selâm verir ve herkes aynı biçimde sessizce şeyhin
selâmını cevaplar. Sonra şeyh postuna geçer. Bu sırada herkes, hırkasının kollarını giyerek semâhânenin ortasına doğru yürür, saflar düzülür ve namaza
başlanır. Câmideki ile aynı usûlde kılınan namaz,
şeyhin Fâtihâ’sı ile sona erer.
Namaz bittiğinde, saflar bozulur ve yüzler “Mesnevî
Kürsüsü”ne döner. Şeyh veya kâr-i Mesnevî denen
Mesnevî okumakla görevli dede, daha önce meydancı
tarafından kürsünün altına serilmiş olan seccadeye,
yüzü kıbleye karşı gelecek şekilde oturur ve Mesnevî
şerhi başlar. Mesnevîhân dede, Mesnevî’den beyitler
okur ve şeyh efendi bunları açıklar. Mesnevî’ye başlarken 1. ciltteki,
“Tû megû mâ râ ber ân şehbâr nîst
Bâ kerîmân kârhâ düşvâr nîst”
(Sen bize o padişaha varmaya izin yok deme
Kerem sahibi olanlarla işler güç değildir)
anlamına gelen 221. beyit ve bitirirken 4. ciltteki,
“Ne nücûmest û ne remlest û ne hâb
Vahy-i Hakk’ullâh a’lem bi’s-sevâb“
(Bu ne yıldız bilgisidir, ne remil, ne de rüya

ing to their ranks and seniority, and start awaiting the
sheikh with “sealed” feet, with their left hands on their
right shoulders and vice versa. Representing the oneness of Allah, this posture is called “Niyâz Vaziyeti”
(Supplication Posture).
Entering the hall with meydancı dede following him behind to his right, the sheikh delivers salutation to all by
tilting his head with sealed feet, and everyone salutes
him back quietly by doing the same. Then the sheikh
sits on the res sheepskin (pôst). Meanwhile, all the
dervishes put on the sleeves of their tunics and walk
towards the middle of the hall. Then stey stand in rows
and start praying. Performed in the same way as in the
mosque, the prayer ends with the Fatiha recited by the
sheikh.
Following the prayer, they stand out of the rows and
face towards the Mathnawi Pulpit (Mesnevi Kürsüsü).
The sheikh or the dede in charge of Mathnawi recitation called kâr-e mathnawi sits on the prayer rug, which
was previously laid under the pulpit by the meydancı,
facing towards the qibla, upon which Mathnawi commentary session begins. The Mesnevî-khan (Mathnawi
reciter) dede starts reciting couplets from the Mathnawi, which are then explained by the sheikh. Mathnawi
recitation starts with couplet 221 in Book I:
“To megu ma ra ber-an sheh bar nist
Ba kariman karha doshvar nist”
تو مگو ما را بران شه بار نیست
با کریامن کارها دشوار نیست
meaning,
“Do not say we have no admission to that King. Dealings with the generous are not difficult”
and ends with Couplet 1852 in Book IV,

Allah daha iyi bilir; bu Tanrı vahyidir)

“Ne nujum est o ne reml est o ne khab

anlamındaki 1852. beyit okunur.

Wahy-e Haqq wa Allah a‘lam bi al-savab”
نه جنوم است و نه رمل است و نه خواب
وحــي حـق واهلل اعــلـم بــالـصـواب

Mesnevî şerhi bittikten sonra da mutrıbhânede kısa
bir Aşr-ı Şerîf okunur ve sonrasında şeyhin kürsü
üzerinde yaptığı “post duası”nın ardından Fâtihâ
okunur. Şeyh, kürsüden inerken, herkes yer öpüp
ayağa kalkarak semâhânedeki yerini alır.
Bütün tarikat âyinleri gibi Mevlevî Âyin-i Şerîfi de
Hz. Peygamber’e olan saygı ve sevginin ifâdesi olarak salavât ile başlar. Mevlevî Âyini’nde ise bu ifade, Hz. Mevlânâ’nın, Mustafa Itrî Efendi tarafından
Rast makamında bestelenmiş olan Na’t-ı Şerîf’i ile
gerçekleştirilir. Na’t besteleri arasından en tanınmış
olan bu beste 200 yıldan fazla bir süredir hem Mevlevîhânelerde hem de gerektiğinde diğer tekkelerde
okunmuştur:

meaning “This is no astrology, no fortune-telling, no
dream. Allah knows best; this is a revelation from Him”.
Upon completion of Mathnawi commentary session,
a brief Asr-ıe Sherif (ten verses of the Holy Qur’an) is
recited at the mutrib-khane (music hall), which is followed by the “pôst duası” (opening “pôst” prayer) performed by the sheikh and then the recitation of Surah
al-Fatiha. As the sheikh steps down from the pulpit, all
kiss the ground and then stand up to take position at
the semâ‘ hall.
Just as the ceremonies in other orders, the holy Mawlawi semâ‘ ceremony also starts with salawat (“salla
Allahu alayhi wa sallam”), which is an expression of
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sûretiyle selâm verilir. Buna “baş kesmek” adı verilmektedir. Görev rütbeleri ve kıdemlerine göre herkes, yerini alarak ayakları mühürlü ve sol eli ile sağ
omuz, sağ eli ile sol omuz tutulu vaziyette şeyhin gelmesini bekler. Hakk’ın birliğini temsil eden bu duruşa
“Niyâz Vaziyeti” denir.
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“-Yâ Hazret-i Mevlânâ hak dostYâ Habîballâh Resûl-i Hâlik-i Yektâ tüyî
Ber güzîni zül- celâl-i pâk ü bî hemtâ tüyî
Nâzenîn-i Hazret-i Hâk, sadr-ı bedr-i kâinât
Nûr-i çeşm-i enbiyâ çeşm-i çerâğ-ı mâ tüyî
Der şeb-i mi’râc, bûde Cebrail ender rekâb
Pâ nihânde ber serîn ü Kümbet-i Hadrâ tüyî
Yâ Resûlullâh tüdâni ümmetâned âcizend
Rehnümâ-yı âcizâni bi ser ü bî pâ tüyî
Serv-i bostân-ı risâlet nevbehâr-ı ma’rifet
Gülben-i bağ-ı şerîat bülbül-i bâlâ tüyî
Şems-i Tebrîzî ki dâret Nâ’t-ı Peygamber zi ber
Mustafâ vü Müctebâ ân Seyyid-i a’lâ tüyî
(Yâ tabîb-el kulûb, yâ veliyyallâh, Allah dost, dost)”
(Allah’ın sevgilisi; Yaradan’ın tek peygamberi sensin
Seçilmiş, zül-celâl, temiz ve eşsiz sensin.
Hazret-i Hakk’ın nazlısısın, kâinatın üstündesin
Enbiyâların göz nûrusun, göz ve ışığımız sensin.
Mîrâc gecesinde Cebrail, senin bineğinin üzengisini
tutmuştu.
Kümbet-i Hadrâ’nın en üstüne ayağını basmış sensin.
Yâ Resûlallah, sen biliyorsun ki, bütün ümmetlerin
acizdir.
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Ayaksız ve başsız kalmış acizlerin rehberi sensin.
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Peygamberlik bostanının çamı ve mâ’firetin ilkbaharısın.
Şerî’at bahçesinin gülfidanısın ve en yüksek bülbülüsün.
Şems-i Tebrizî ki, Nâ’t-ı Peygamber’i ezberlemiştir.
Saf ve seçkin en yüksek efendi sensin.)
Mevlevî mukabelelerinde ney taksiminden önce okunan bu besteden evvel ise, Hz. Mevlânâ’nın Peygamberimizi öven şiirleri doğaçlama olarak okunmuştur.
Hz. Muhammed (SAV)’in bütün peygamberleri temsil
etmesi ve hepsinin emanetini taşıması hasebiyle, bu
na’t sadece Hz. Muhammed’i değil onda tecelli eden
diğer peygamberleri de anlatmaktadır.
Nâ’tın okunması sessizlik içerisinde gerçekleştikten
sonra kudümzenbaşı kudüme Allah’ın “Ol” emrini sembolize eden birkaç darbe vurur ve akabinde
“post taksimi” başlar. Taksim bittiğinde kudümzenbaşının işâreti ve ilk darbesi ile birlikte âyin peşrevi
çalınır. Bu esnâda, şeyh efendi ve semâzenler, ellerini şiddetli bir şekilde yere vurup ayağa kalkarlar.

respect and love felt for Hadrat Prophet (pbuh). This
expression finds its true meaning in the Na‘t-e Sherif
(Eulogy in Honor of the Prophet (pbuh) of Hadrat Rumi
composed by Mustafa Itri Efendi in the rast maqam
(mode). The most famous na‘t composition, this work
has been performed in the Mawlawi convents and as
well as other lodges since more than 200 years:
“Ya Hadrat-e Mawlana haqq dust
Ya Habib Allah Rasol-e Khalik-e Yekta tuyi
Ber-gozin-e dhu al-jalal-e pak o bi-hemta tuyi
Nazanin-e Hadrat-e Haqq, sadr-e bedr-e ka’inat
Nur-e cheshm-e anbiya cheshm-e cheragh-e ma tuyi
Der sheb-e me’raj, bude Jabrail andar rekab
Pa nehande ber-serin o Gonbed-e Hadra tuyi
Ya Rasol Allah tudani ommetaned acizend
Rahnoma-ye ajezani bi ser o ba pa tuyi
Sarw-e bustan-e resalet newbehar-e ma‘refet
Golben-e bagh-e shariat bolbol-e bala tuyi
Shams Tabrizi ke daret na‘t-e Peyghamber zi ber
Mostafa o Mojtaba an Seyyid-e a‘la tuyi
(Ya tabib al-qulub, ya wali Allah, Allah dust, dust)”
يا حرضت موالنا حق دوست
ّ یا حبیب
الل لوسر خالق یکتا تویی
برگزین ذواجلالل پاک و ب یمهتا تویی
 صدر بدر اكئنات،نازنني حرضت حق
نور چمش انبيا چمش چراغ ما توىي
در شب معراج بوده جربائيل اندر راكب
پا هنانده بررسين و گنبد حرضا توىي
يا لوسر اهلل تو داىن امت اند عاجزند
رهمناى عاجزاىن يب رسو يب پا توىي
رسو بوستان رسالت نوهبار معرفت
گلنب باغ رشيعت بلبل باال توىي
مشس تربيزى كه دارد نعت پیغامرب ذى بر
مصتىف و جمتبی آن سيد اعال توىي
 دوست، اهلل دوست، يا ويل اهلل،يا طبيب القلوب
(Thou art the Beloved of Allah, and the Creator’s sole
Prophet,
Thou art the Chosen, the Glorious, the Pure and the
Unmatched,
Thou art the Precious of Hadrat Allah and above the
created,
Thou art the eye’s light of the Prophets, and our eye
and light.
On the Night of Journey held Gabriel the stirrup of your
mount,
The one who stepped on the Green Dome’s top, Thou
art,

Ayağa kalkmış bulunan semâzenler sağa doğru birbirlerine yaklaşırlar. Bu sırada şeyh, postun önüne
çıkıp baş keserek selâm verir ve herkes de onunla
birlikte baş keser. Sonra şeyh, sağına doğru dönüp
peşrevin temposuna da uygun bir şekilde sağ ayağını
atıp solu yanına çekerek, sonra solu ileri atıp sağı
yanına çekerek yürümeye başlar. Semâhânenin kenarında durmakta olan semâzenler de sağa dönüp
aynı şekilde yürümeye başlarlar. Şeyhin arkasındaki
kişi (aşçı dede veya semâzenbaşı) postun önüne geldiğinde ayak mühürleyip baş keser ve “hatt-ı istivâ”
denen postun ucu ile karşıdaki mutrıb heyeti arasında
çizili olduğu varsayılan ve hakikate varan yolu sadece şeyh bildiğinden ondan başkasının basamayacağı
çizginin üzerinden sağ ayakla atlayıp solu da attıktan
sonra, posta arkasını dönmeden yüzünü geliş yönüne çevirip yine ayak mühürler. Arkasındaki semâzen
ile postun önünde birbirlerinin yüzüne, gözüne ve
özellikle iki kaşının arasına bakarak ve hırkalarının
içinde sağ ellerini kalplerine götürerek selamlaşırlar.
Postun sağındaki kişi arkasını semâhâneye dönmeden yine sağa dönerek yürümeye başladığında, kendisinden sonraki semâzen aynı hareketleri tekrarlar.
Böylece herkes selamlaşmış olur ve buna “cemâl
seyri” veya “cemâl cemâle gelmek” denir. Bu selamlaşma bir bakıma Hz. Mevlânâ’nın insanı takdîsidir.
Hatt-ı istivânın semâhâneye göre sonundan posta
doğru yapılan hareket “seyr-i sülûk” denen manevî
olgunluğa erişme yolculuğunu anlatır.
Türbesi olan bir semâhânede semâ yapılıyorsa, türbenin yanından geçerken de baş kesilip selâm verilir.
Ayrıca bu karşılıklı niyazlaşma Konya’daki âsitânede
şeyh postu önünde değil, Hz. Mevlânâ’nın sandukası
önünde yapılır.
Birinci devir bitip de şeyh postun önüne geldiğinde
selamlaştığı kişi tekkenin en kıdemsiz dervişidir ve
şeyh efendi ile bu derviş de aynı şekilde selamlaşır. İkinci ve üçüncü devirler de aynı şekilde devam
ettikten sonra herkes semâhânenin etrâfını üç defa
dolaşmış olur. “Devr-i Veledî” (Sultan Veled Devri)
adı verilen bu selamlaşma ölümden sonra dirilmeye
benzer. Zira mutlak varlığın devri, adeta bir dairedir. Ayrıca semâhâne çevresini bu şekilde üç kere
dolaşmak “ilme’l yakîn, ayne’l yakîn, hakke’l yakîn”
(biliş, buluş, oluş) adları ile bilinen üç mertebenin de
timsalidir.

O the Messenger of Allah, all peoples of Islam are destitute, thou knowest,
Thou art the guide of the destitute left without head
and feet,
Thou art the pine of the forest of Prophethood and the
source of foresight,
In the garden of Sharia, Thou art the rosebush and
nightingale, the most eminent,
Shams Tabrizi, who memorized the Eulogy of the
Prophet
Of all Masters, Thou art the distinguished and the purest.)
Prior to this work performed before the ney (reed flute)
improvisation (taksim) during the Mawlawi muqâbala ceremonies, it was customary to improvise poems
of Hadrat Rumi prasing the Holy Prophet (pbuh). As
Prophet Muhammed (pbuh) represents and keeps the
trusts of all prophets, this na‘t (eulogy) is not merely
about Him but also all other prophets manifested in his
personality.
After the recitation of the na‘t in great solemnity, the
kudumzenbashi (chief drum player) beats the kudum (a
pair of kettledrums) a couple of times, symbolizing the
“kun!” (be! / )كنcommand of Allah, which is followed
by the “pôst taksimi” (pôst improvisation). At the end of
this taksim, the band performs the “âyin peşrevi” (cermeonial ouverture) upon the sign and the initial beat by
the kudumzenbashi. Meanwhile, the sheikh efendi and
semâzens fiercely slap their hands on the ground and
stand up. This gesture is called “darb-ı celâl”: Deemed
to be dead while seated, the dervish, once he hears
the ney, resurrects as if he hears the sound of the sur
(trumpet of the Resurrection Day) and stands up to take
part in the performance.
The semâzens, now on their feet, come close to each
other towards the right. Meanwhile, the sheikh comes
to front of the sheepskin, delivers the Mawlawi salutation by tilting his head (bash kesmek), a gesture which
all others repeat after him. Then the sheikh turns to
the right, and starts to walk with the rhythm of the
ouverture, taking a step with his right foot and then
dragging the left one, and taking a step forward with
his left foot and then dragging the right. The semâzens,
already standing on the edge of the semâ‘ hall (semâ‘khane), also turn to the right and begin walking in the
same way.
Once the one behind the sheikh (either ashchi dede or
the semâzenbashi – i.e. the head semâzen) arrives at
the front side of the sheepskin, he seals his feet and
tilts his head. Avoiding to step with his right foot on
the imaginary line “hatt-ı istivâ” (equator), which is assumed to extend between the end of the sheepskin and
the mutrıb (band of musicians) on the opposite side,
because no one but the sheikh is allowed to step on it
as he is the only one to know the path leading to the
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Buna “darb-ı celâl” denir. Oturur haldeyken ölmüş
sayılar derviş, ney taksimiyle adeta sûrun sesini duymuşçasına dirilir ve ayağa kalkarak icrâya katılır.
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Devr-i Veledî esnasında herkes sessizce Allah ismini
zikreder ve mutrıb, peşrev yürüyüş sırasında bitse
bile tekrar başa dönerek icraya devam eder. Üçüncü devir de bittikten sonra peşrevin çalınmasına son
verilir ve makamı gösteren birkaç cümlelik bir ney
taksimi geçilir.
Geçilen taksimin ardından âyinhânlar, yani mutrıb
heyetindeki okuyucular, tüm sazların refakatinde
âyini okumaya başlarlar. Hz. Mevlânâ’yı temsil eden
şeyh, mutlak varlık makamı olan postunun üzerinde; semâyı idâre edecek semâzenbaşı hâriç herkes
omuzlarındaki hırkaları çıkarıp oturdukları yere bırakır ve hemen niyâz vaziyeti alır. Şeyh, postun önüne
doğru üç adım atarak baş keser ve ayin icrasında
bulunan herkes de ona cevaben baş keser. Âyin icrâsı esnasında birtakım hareketlerin üç rakamı ile
birleştirilmesi de, Hz. Peygamber’in sünneti üzeredir.
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Şeyh, sağ eli üstte olarak ellerini kavuşturmuşken
semâzenbaşı şeyhe doğru ilerleyerek şeyhin açıkta
duran elini, şeyh de eğilerek onun sikkesini öper.
Semâzenbaşının sağ ayağını geriye çekerek veya
ileriye atarak verdiği işârete göre semâzenler, şeyh
ile semâzenbaşı gibi selamlaşır ve üç adımla meydana doğru yürümeye başlarlar. Şeyhin, postun üç
adım önüne çıkıp, “Kunû dâ’ireten ‘alâ vucûdiküm ve
‘âmileten ‘alâ şâkiletiküm” (Gerçek varlığınızın dâiresinde dönün, istidatınıza ve yaratılışınıza uyun, itaat edip amelde bulunun) demesi ile de semâ başlar.
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Omuzları tutmakta olan eller yavaşça aşağıya indirilip, elin dışı vücuda ve sikkeye temas ettirilerek
omuz hizâsından yukarıya kadar kaldırılır ve sağ el
yukarıya, sol el aşağıya bakar. Başlar hafifçe sağa
eğiktir. Bu şekil tam bir kılıç kabzasına benzer. İki
ayak bu kılıcın çatal ağzıdır ve bu sûretle bir zülfikâr
meydâna gelmektedir. İşte sâlik bu şekilde mevhûm
varlığı bir kılıç gibi kesmektedir. Aynı zamanda eller ve ayaklar, tersine birer ( الlâmelif harfi) temsil
etmektedir. Lâ ve İllâ, Müslümanlığın esas umdesi
olan “Lâ ilâhe illallâh” (Allah’tan başka ilâh yoktur)
sözünü temsil etmekle berâber, varlık birliği inancına
göre mutlak varlığı ispat, ondan başka bütün varlıkları da nefyeder.
Bu şekilde son semâzen de semâya girdikten sonra,
semâzenbaşı şeyhe baş kesip, semâyı idâre etmek
üzere semâhânede dolaşmaya başlar. Şeyh ise, postun gerisine çekilip, ayakta durarak semâyı izler.
Mevlânâ’nın, “Sol ayağımız şeriatta sâbit, sağ ayağımız yetmiş iki milleti gezer” sözünün bir misali olarak

truth, he then seals his feet, facing way back without
turning his back on the sheepskin. Subsequently, he
and the semâzen behind him look each other in the eye,
the face and the spot between the eyebrows in particular, and they greet one another by touching their hearts
inside their robes with their right hands. As the dervish
to the right of the sheepskin starts to walk to the right
without turning his back on the semâ‘ hall, the semâzen
behind him repeats the same movements. In doing so,
everyone greets one another, which is called “cemâl
seyri” (contemplation of the beauty) or “cemâl cemâle
gelmek” (confrontation of the beauties). This kind of
salutation is in a way Hadrat Rumi’s consecration of
man. The walk from the end of the hatt-ı istivâ on the
semâ‘ hall part towards the sheepskin represents seyr
u sülûk, the journey towards spiritual maturity.
If semâ‘ is performed in a semâ‘ hall with a shrine, the
dervishes also greet the shrine with tilted heads when
passing by. Furthermore, when the ceremony site is
the Âsitâne (Principal lodge) in Konya, this salutation
is performed in front of Hadrat Rumi’s tomb, not before
the sheikh’s sheepskin.
Once the first round of greetings is completed, the
sheikh greets the lowest-ranking dervish in the lodge
in the same way before the sheepskin. After the second and third rounds performed in the same fashion,
everyone has walked round the semâ‘ hall three times.
This salutation called “Devr-i Veledî” (Circle of Walad)
resembles life after death. In fact, cycle of the absolute existence is analogous to a circle. Moreover, circling around the semâ‘ hall three times also represents
the three stages called “ilm al-yaqin” (the knowladge
of Certainly), “ayn al-yaqin” (the eye of Certainly) and
“haqq al-yaqin” (the total reality of Certainly).
During Devr-i Veledî, everyone quietly recites the name
of Allah and even the mutrıb continues to perform the
musical piece over and over again, even if the ouverture is over during the walk. Once the third round is
over, the overture performance is directly followed by
a brief ney performance denoting the maqam (mode).
After the ney performance, the âyinkhans, or the vocalists in the mutrıb start reciting the ceremony (âyin)
accompanied by all musical instruments. Representing
Hadrat Rumi, the sheikh remains on the red sheepskin,
which is the abode of absolute existence, and except
for the head semâzen (semâzenbashi) who is supposed
to conduct the semâ‘, everyone takes off their cloaks,
leaves them on the ground and immediately assumed
the supplication posture. Then, the sheikh takes three
steps towards the pelt and tilts his head, upon which
everyone taking part in the ceremony responds to him
by doing the same. Repetition of certain gestures three
times during the ceremony is reminiscent of the Sunnah of Hadrat Prophet (pbuh).
The sheikh folds his hands with the right hand on top,
while the semâzenbashi walks towards him to kiss his

semâzenin sol ayağına “direk”, sağ ayağına “çark”
denir. Direk, şeriatta sabit olduğundan yerden hiç
kesilmez ve diz bükülmez. Çark ise, direğin etrafında
sola, yani kalbe doğru döndürülür. Vücudun bu şekilde kendi etrafındaki bir dönüşüne de “çark” denir.
Direği, yerden sürümeden sâbit durarak çark atmaya
da “direk tutma” adı verilmiştir. Semâzen çarkını yerinden kaldırırken “Al”, yere basarken “lah” hecelerini sessizce içinden söylemek sûretiyle İsm-i Celâl
okur.

right hand, and the sheikh responds by bending forward to kiss his sikke. Upon the head semâzen’s cue
done by taking one step backwards or forward with the
right foot, the semâzens also greet the sheikh exactly
as the head semâzen (semâzenbashi) has done and
start walking towards the meydân in three steps. The
semâ‘ begins once the sheikh takes three steps in front
of the sheepskin by reciting the verse Kunu da’iratan
‘ala wujudikum ve ‘amilatan ‘ala shakilatikum” (كنوا
ً
عاملة عىل شالكتمك
 داﺌر ًة عىل وجودمك و/ Turn inside the
circle of your true existence, follow your vocation and
predisposition, live in obedience and do good deeds)

Âyin bestesinde bir selâmın bitip diğer selâmının
başladığı, beste usûlünün değişmesinden anlaşılır.
Semâzenler bunu fark ettikleri anda bulundukları yerde, yüzleri “kutuphâne” denen semâhânenin
merkezine gelecek şekilde durarak niyâz vaziyetinde baş keserler ve ikili, üçlü gruplar hâlinde omuz
omuza yaslanırlar. Şeyh postun önüne doğru ilerleyip
baş kestiğinde, yine herkes onunla birlikte baş keser ve şeyh, sessizce “Selâm’ullâhi ‘aleyküm eyyüha’ed-dâ’irûn fî dâ’ireti’l-mahabbeti sellem’allâhu esmâ’iküm ve niyyâtiküm ve evsalâküm ile’l-mebde’i’l
-hakîkî bi’s-selâme” (Ey sevgi dairesinde dönenler,
Allah’ın selâmı sizlerle olsun. Allah, düşleriniz gibi,
niyetlerinizi ve sizleri selâmetle başlangıca ulaştırsın)
şeklindeki selâm duâsını yapıp yine postun gerisine
geçtiğinde tekrar berâberce baş kesilir. Daha sonra
semâzenbaşı ve semâzenler, birinci selâmda olduğu
gibi el ve sikke öpmeden yine semâya girerler.

Hands are raised above the shoulders, while the exterior sides of the hands touch the body and the sikke with
right hands facing the ceiling and the left hands facing
the ground. Heads are slightly tilted to the right. This
posture is completely reminiscent of the hilt of a sword.
The two feet represent the split blade of the sword and
all of these represent “Dhu al-Fiqar” (the legendary
sword of Hadrat Ali). So, the sâlik (initiate/seeker) cuts
the imaginary existence like a sword. At the same time,
each of the hands and feet represents an inverse ال
(Arabic letter “lâmelif”). In addition of representing the
main tenet of Islam “La ilahe illallah” (There is no deity
but Allah), the words la and illa attest to the absolute
existence and banish all beings other than Him, according to the belief “Unity of Being”.

Ayrıca bütün âyînlerde dördüncü selâmların güftesi
her zaman Mevlâna’nın şu rubaisidir:
“Sultân-ı menî, sultân-ı menî
Ender dil u can îmân-ı menî
Der men bedemî men zinde şevem

As a sample of the phrase of Rumi “Our left foot fixed
in Sharia and our right foot visits seventy-two nations”,
the left foot of semâzen is called “pole” and right foot is
called “wheel”. Since the pole is stationary in sharia, it
is never cut off from the ground and knee is not bended. As for the wheel, it is turned towards left, namely
towards heart. One turn of body around itself in this
way is also called “wheel”. And spinning the wheel
without dragging the pole on the ground is called “pole
holding”. By saying silently the spells “Al” when lifting
his wheel from its place and “lah” when stepping the
ground, Semâzen reads Ism-i Celâl (Allah ) (c.c.).
Completion and commencement of a greeting in the
observance composition is understood from a change
in the procedure of composition. At the moment when
the semâzens have noticed this, they stand in position of supplication and bow heads down at the place
where they were in a way their faces would look at to
the center of semâ‘ hâll called “library” and repose
shoulder-to-shoulder in double, triple groups. When
the Sheikh proceeded towards front of the sheepskin
(pôst) and bowed head down, again all bow head down
together with him and when the sheikh silently makes
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Şeyh efendinin, “Selâmün ‘aleyküm eyyuhe’s-sâ’irûne fî tarîki’l-meveddeti v’el-muhılleti ve keşfe ‘an
basari basîretiküme’l-ğışâvete hattâ terevne esrâre’d-devri ve’l-merkezi’l-hakîkî” (Ey sevgi ve aşk
yolunda yürüyenler, Allah’ın selâmı üzerinize olsun.
Allah can gözlerinizden perdeyi kaldırsın da bu devrin hakikî merkezinin esrarını görün) duasıyla üçüncü
ve “Selâm’ullâhi ‘aleyküm eyyühe’l-âşıkûne ve’s-sâdıkûne temmet edvâre-i küm ve tâbet esrâre-i küm
ve ce’ale-i kümü’l-vâsılîne ilâ hakîkati’l-yakîn” (Ey
âşıklar ve sâdıklar Cenâb-ı Hakk’ın selâm ve ism-i
şerîfi ile tecellisi üzerinize olsun. Devirleriniz tamamlandı ve sırlarınız temizlendi. Allah sizi yakînin gerçek makamına ulaştırdı) duası ile de dördüncü selâm
aynı şekilde başlar ve icrâ edilir.

After the last semâzen joins the semâ‘ ritual this way,
the head semâzen tilts his head toward the sheikh
and starts walking around the semâ‘ hall to conduct
the ceremony. And the sheikh withdraws behind the
sheepskin and supervises the semâ‘ in standing position.

107

Yek can çi şeved, sad cân-ı menî”
(Benim sultânımsın, benim sultânım; gönlümde ve
canımda imanımsın. Bana üflersen dirilir, canlanırım;
bir canda ne oluyor ki! Sen benim yüzlerce canımsın.)
Dördüncü selâm artık gönül aynasında hakikati
görmüş olmak demektir. Bu selâmda semâzenler,
semâhânenin etrâfında sıralanarak semâ ederler.
Orta yer boş bırakılır. Son semâzenin de semâya
girmesinden sonra, bütün semâzenler yerlerinden
kıpırdamadan, direk tutarak semâ ederler. Semâzenbaşı niyâz edip semâzenleri de yerleştirdikten
sonra, şeyhin solundaki yerine geçer ve orada kalır.
Şeyh ise postundan öne ilerleyip niyâz eder ve semâya girer. Şeyh, sol el ile hırkasının sağ tarafını bel
hizâsından, sağ eli ile de yakasından tutup, hırkanın
göğüs kısmını sağ tarafa doğru hafifçe açarak hatt-ı
istivâ üzerinden semâ etmek sûretiyle semâhânenin
merkezine kadar gelir ve orada direk tutar. Bu semâya “post semâsı” denir. Semâzenbaşı da bulunduğu
yerde post semâsı yapar.
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Bu dört selâm “şeriat, tarikat, hakikat ve marifet”
mertebelerini sembolize eder. Tarikat, şeriattan hakikate, yani dinin görünen zahirî kısmından içine doğru
giden bir manevî yoldur. Marifet ise, hakikate ulaştıktan sonra sırrı gizlemek ve edebe riayet etmektir.
Bu dört prensip üzerine kurulu olan bütün tarikatlarda olduğu gibi Mevlevîlikte de amaç, kişinin önce
kendi ile karşılaşıp tanışması, sonra Allah’ı anlayıp
mutlak hakikatin sebebine vâsıl olması, kainatın aşk
olduğunu hissetmesi ve tüm benlik telaşlarından sıyrılıp vahdâniyyete ermesidir.
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Âyin bestesinin dördüncü selâmının güftesi bittikten
sonra sazlar son peşreve geçerler. Ama eğer segâh
makamındaki Niyaz İlahisi icra edilecekse, sazlardan
biri segâha geçiş taksimi yapar. İlahi icrasının ardından da kutuphânede direk tutmakta olan şeyh yavaş yavaş postuna doğru ilerler. Taksim, şeyh posta
vardığı zaman bitirilir ve Kur’ân-ı Kerîm okunmaya
başlanır. Bu arada şeyh postuna oturur, semâzenler oldukları yerde veya topluca şeyhin sol tarafında
otururlar, bir can arkadaşlarının üzerlerine hırkalarını
koyar ve hep beraber Kur’ân dinlenir. Kur’ân bir yerde
şeriatla başlayan törenin çeşitli merhaleler geçildikten sonra yine şeriatla bittiğinin de bir alametidir.
Aşr-ı Şerîf bittikten sonra şeyhin sol tarafında uygun
bir yerde Duâgû Dede (Duâcı Dede) şu şekilde dua
eder:
“Bârekallâh ve berekât-ı kelâmullâh râ. Semâ râ safâ
râ vefâ râ vecd ü halât-ı merdân-ı Hüdâ râ. Evvel
azamet-i buzurgi-yi Hüdâ râ ve selâmet-i rûh-i pâk-i

the greeting prayer “Salâm’ullâhe ‘alaykum ayyuha’ad-dâ’erûn fe dâ’erate’l-mahabbate salam allâhu
asmâ ‘ikum wa neyyâtekum wa aw’salâkum ela’l-mabda’el-hakeke be’s-salâma” (Oo the ones spinning in the
love circle, May Allah’s (c.c.) salute be upon you, May
Allah (c.c.) make your intensions realize and you safely
reach at the beginning as in your dreams) and again
moved to beck of the post, rebowing the head down
is repeated.
ّ سالم اهلل عليمك أهيا الداﺌرون يف داﺌرة احملبة
سل اهلل
أمساﺌمك و نياتمك و أوصالمك إىل املبدء احلقييق بالسالمة
Later on, the head semâzen (semâzenbashi) and the
semâzens, as with the first greeting, begin performing
semâ‘ without kissing the hand and the sikke. Upon
prayer of Sheikh Efendi “Salâmun alaykum ayyuha’s
sâerûna fe tarekel mavaddate wal muhellate wa kashta
‘an basare baseratekuma’l geshâwata hattâ taravna
asrâra’d-davre wa’l-markaze’l-hakeke” (Oo the ones
spinning in the path of affection and love, May Allah’s
(c.c.) salute be upon you, May Allah (c.c.) remove the
veil from your eyes so that you can see the mystery of
true center of this age)
سالم عليمك أهيا الساﺌرون يف طريق املودة و احمل لّة و
كشف عن برص بصريتمك الغشاوة حىت ترون أرسار
الدور و املركز احلقييق
the third and with his prayer “Salâm’ullâhe ‘aleykum
ayyuhe’l ashekune was sâdikuna tammat advâra-e
kum wa tabat asrâra-e kum wa je’ala-e kumu’l vaselena ilâ haqeqate’l yakin” (Ooo the lovers and the loyals, may Allah (c.c.) salute you and the holy name and
transfiguration be upon you. Your cycle is completed
and secrets are cleared. Allah (c.c.) make you arrive
closer to His real authority),
ّ سالم اهلل عليمك أهيا العاشقون و الصادقون
مت ت
أدوارمك و تابت أرسارمك و جعلمك الواصلني إىل حقيقة
اليقني
In addition, the lyric of the fourth salutes in the ceremonies is always the following rubaie of Rumi
Sultân-ı menî, sultân-ı menî
Ender dil u can îmân-ı menî
Der men bedemî men zinde şevem
Yek can çi şeved, sad cân-ı menî”
 سلطان مىن،سلطان مىن
اندر دل و جان اميان مىن
درمن بدمی من زنده شوم
یک جان چه شود صد جان منی
(Thou art my sultan, my sultan; Thou art in my heart
and faith in my life. / If thou blowst me, I revive, begin
living; what counts only one life that! Thou art my hundreds of life).

Azamet-i Hüdâ râ… Tekbîr…
Allahu ekber Allahu ekber lâ ilâhe illâllâhu vallahu

The fourth salute means being to have seen the truth
in the mirror of heart. In this greeting, the semâzens
perform the semâ gathering around the semâ hâll. Middle space is left empty. Upon entry of last semâzen
to the semâ‘, without moving from their spaces, the
semâzens shall perform semâ‘ by holding pole. After
head semâzens made supplication and placed the
semâzens, He takes his place on the left side of the
sheikh and stays there. As for the Sheikh, he proceeds
towards the front of his sheepskin (pôst) and makes
supplication and joins to the semâ‘. Holding right side
of his cardigan with his left hand from the waist level
and holding from the collar of his cardigan and slightly
opening its upper part with his right hand towards the
right side, he comes up to the center of semâ‘ hall by
performing semâ‘ over the Hatte Estavâ Hatta and hold
the pole there. This is called “Pôst Semâ”. The head
semâzen, performs the semâ‘ right where he stands.
These four salutes symbolize the four stations (maqam)
of “Sharia, Tariqa, Haqiqa, Marifa” (sacred laws, sacred path, divine reality, gnosis or certain knowledge
of God). Tariqa is a spiritual path extending from sharia
to truth, namely, from visible external aspect of religion
towards the inner section hereof. As for the Marifa, it
is to conceal the mystery and abide the decency after
having reached the Divine Reality. Also the objective
in Mawlawiyya as with all other cults established on
these four principles is that the person firstly comes
across and meets with himself then understand Allah
(c.c.) and arrives at the cause the Absolute Reality and
feels that universe is made out of love and strips off all
selfishness flurries and arrives at the comprehension
of Oneness.
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Hazret-i Habîbullâh râ. Çihâr yâr-i güzîn-i bâ safâ
Hazret-i İmâm Hasen-i Ali ve Hazret-i İmâm Hüseyn-i
Velî, e’imme-i ma’sûmîn, ezvâc-ı mutahhere, evlâd-ı
resulillâh ve şühedâ-yı deşt-i Kerbelâ râ. Mecmû’-i
evliyâ-yi âgâh ve ârifân-ı bi’llâh, ale’l-husûs Hazret-i
Sultânü’l-Ulemâ ve Hazret-i Seyyid Burhânüddîn-i
Muhakkık-ı Tirmizî, kutbü’l-ârifîn, ğavsü’l-vâsılîn
Hazret-i Hüdâvendigâr râ. Ve Hazret-i Şeyh Şemsüddîn-i Tebrizi ve Selâhuddîn-i Zerkûb-i Konevî, Şeyh
Kerîmüddîn, Sultân İbn-i Sultân Hazret-i Sultân Veled
Efendi ve Vâlide-i Sultân râ. Ve Hazret-i Ulu Ârif Çelebi
ve sâ’ir Çelebiyân-ı kirâm-ı ihtirâm, meşâyıh, hulefâ,
dedegân, dervîşân, muhibbân ve fukarâ-yi mâzî râ.
Selâmet-i Hazret-i Çelebi Efendi ve selâmet-i Dede
Efendi râ. Ve devâm-ı ömr-i devlet-i pâdişâh-ı dîn-i
İslâm ve selâmet-i vezîr-i a’zam ve şeyhü’l-İslâm
Efendi râ. (Cumhuriyetin ilanından sonra: “Cumhûriyettü’t-Türkiyye, selâmet-i re’îs-i devlet ve hükûmet
ve vükelâ-yı millet râ”.) Ve rûh-i revân-ı bâni-yi în
dergâh dede(Burada tekkenin kurucusu ile o zamana
kadar şeylik edenler anılırdı.) efendi râ. Safâ-yi vakt-i
dervîşân, hâzirân, gâ’ibân, dûstân, muhibbân râ. Ez
şark-ı âlem tâ be garb-ı âlem, ervâh-ı güzeştegân
kâffe-i ehl-i îmân râ. Ve rızâ-yi Hüdâ Fâtihatü’l-Kitâb
behânîm, azîzân.
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ekbe, Allahu ekber ve lillâhi’l-hamd
Esselâtü ve’s-selâmu aleyke yâ Resûllâllah. Esselâtü ve’s-selâmü aleyke yâ Habîballâh. Esselâtü
ve’s-selâmü aleyke yâ nûra Arşillâh. Esselâtü
ve’s-selâmü aleyke yâ seyyide’l-evvelîne ve’l-âhirîn. Ve şefî’al müznibîn. Ve selâmün ale’l-mürselîn.
Ve’l-hamdü li’llâhi Rabbi’l-âlemîn. El-Fâtihâ.”
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(Aferin, tebrikler olsun Allah kelâmının bereketi, gökyüzü, berraklık, neşe ve Allah dostlarının vecd ve
hâlleri için; önce Allah’ın yüceliği ve büyüklüğü ve
Peygamber’in temiz ruhunun selâmeti için; seçilmiş
dört halife, Ali’nin oğlu İmam Hasan ve İmam Hüseyin, günahsız imamlar ve temiz eşleri, Allah Resûlü’nün çocukları ve Kerbelâ Çölü’nün şehitleri için;
(her şeyden) haberdâr olan evliyânın ve Allah velilerinin tamamı; özellikle Hazret-i Sultânü’l-Ulemâ ve
Hazret-i Seyyid Burhânüddîn-i Muhakkık-ı Tirmizî,
âriflerin kutbu, Allah’a ulaşmışların şeyhi Hazret-i
Mevlânâ için ve Hazret-i Şeyh Şemsüddîn-i Tebrizî
ve Konyalı Selâhaddîn-i Zerkûb, Şeyh Kerîmüddîn,
Sultân oğlu Sultân Hazret-i Sultân Veled Efendi ve
Sultân’ın annesi için ve Hazret-i Ulu Ârif Çelebi ve
geçmişteki diğer saygın, asil çelebiler, şeyhler, halifeler, dedeler, dervişler, muhibler ve fakîrler için;
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Hazret-i Çelebi Efendi ve Dede Efendi’nin selâmeti
için; İslâm dini padişahının devletinin ömrünün devamı ve baş vezirin ve şeyhülislâmın selâmeti için
(Cumhuriyetin ilanından sonra “ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin devamı, devlet başkanı, hükûmet
ve milletvekillerinin selâmeti için”) ve bu dergâhın
bânisi ..... Dede’nin göç eden ruhu için; dervişlerin,
burada bulunan ve bulunmayanların, Mevlevîlerin ve
sevenlerinin vakitlerinin güzel olması için; Doğu’dan
Batı’ya kadar tüm dünyadaki iman sahiplerinin ruhlarının tamamı için ve Allah rızası için Kur’ân-ı Kerîm’in
Fatihâ’sını okuyalım ey dostlar!
Allah’ın yüceliği için Tekbir…
Allahu ekber, Allahu ekber, lâ ilâhe illâllâhu, vallahu
ekber, Allahu ekber ve lillâhi’l-hamd.
Esselâtü ve’s-selâmu aleyke yâ Resûllâllah. Esselâtü ve’s-selâmü aleyke yâ Habîballâh. Esselâtü
ve’s-selâmü aleyke yâ nûra Arşillâh. Esselâtü
ve’s-selâmü aleyke yâ seyyide’l-evvelîne ve’l-âhirîn. Ve şefî’al müznibîn. Ve selâmün ale’l-mürselîn.
Ve’l-hamdü li’llâhi Rabbi’l-âlemîn. el-Fâtiha)
Bu duadan sonra ayağa kalkılır, semâhâne içinde türbe varsa o tarafa doğru baş kesilerek Fâtihâ okunur

After completion of lyric of the fourth observance composition, the instrument team proceeds to final overture. However, if the “Niyâz İlâhisi (Supplication Hymn)
in Segâh improvision would be performed, a transition
overture is played. And following the performance of
the Hymn, the sheikh holding pole at the library slowly
proceeds towards his sheepskin. Soon after the sheikh
arrives at the sheepskin, the overture is ended and the
recitation of Holy Qur’an begins. Meanwhile the sheikh
sits on his sheepskin, semâzens sit on the very spot
or collectively on the left side of the sheikh and a cân
places the cardigans on his friends and altogether, they
listen to the Qur’an To some extent, Qur’an is also a
sign that the ceremony which began with sharia has
ended again with the sharia after having passed various stages.
After completion of Asr-i Şerif (Al-Asr Surah), Duâgû
Dede (Prayer dede) sitting at an appropriate place on
the left side of the sheikh makes the following prayer:
“Bârekallâh ve berekât-ı kelâmullâh râ. Semâ râ safâ râ
vefâ râ vecd ü halât-ı merdân-ı Hüdâ râ. Evvel azamet-i buzurgi-yi Hüdâ râ ve selâmet-i rûh-i pâk-i Hazret-i
Habîbullâh râ. Çihâr yâr-i güzîn-i bâ safâ Hazret-i İmâm
Hasen-i Ali ve Hazret-i İmâm Hüseyn-i Velî, e’imme-i
ma’sûmîn, ezvâc-ı mutahhere, evlâd-ı resulillâh ve
şühedâ-yı deşt-i Kerbelâ râ. Mecmû’-i evliyâ-yi âgâh
ve ârifân-ı bi’llâh, ale’l-husûs Hazret-i Sultânü’l-Ulemâ
ve Hazret-i Seyyid Burhânüddîn-i Muhakkık-ı Tirmizî,
kutbü’l-ârifîn, ğavsü’l-vâsılîn Hazret-i Hüdâvendigâr râ.
Ve Hazret-i Şeyh Şemsüddîn-i Tebrizi ve Selâhuddîn-i
Zerkûb-i Konevî, Şeyh Kerîmüddîn, Sultân İbn-i Sultân
Hazret-i Sultân Veled Efendi ve Vâlide-i Sultân râ. Ve
Hazret-i Ulu Ârif Çelebi ve sâ’ir Çelebiyân-ı kirâm-ı
ihtirâm, meşâyıh, hulefâ, dedegân, dervîşân, muhibbân
ve fukarâ-yi mâzî râ. Selâmet-i Hazret-i Çelebi Efendi
ve selâmet-i Dede Efendi râ. Ve devâm-ı ömr-i devlet-i pâdişâh-ı dîn-i İslâm ve selâmet-i vezîr-i a’zam ve
şeyhü’l-İslâm Efendi râ. (Cumhuriyetin ilanından sonra: “Cumhûriyettü’t-Türkiyye, selâmet-i re’îs-i devlet
ve hükûmet ve vükelâ-yı millet râ”.) Ve rûh-i revân-ı
bâni-yi în dergâh dede (Burada tekkenin kurucusu ile o
zamana kadar şeylik edenler anılırdı.) efendi râ. Safâ-yi
vakt-i dervîşân, hâzirân, gâ’ibân, dûstân, muhibbân râ.
Ez şark-ı âlem tâ be garb-ı âlem, ervâh-ı güzeştegân
kâffe-i ehl-i îmân râ. Ve rızâ-yi Hüdâ Fâtihatü’l-Kitâb
behânîm, azîzân.
Azamat-e Hudâ râ... Tak-beerrr...
Allahu akbar, Allahu akbar, la ilahe illâlâh, wallahu akbar, Allahu akbar wa lillahil-hamd.
Assalâtu wassalâmu ‘aleyka Ya Rasûllâllah. Assalâtu
was salamu’leyka Ya Habeb Allah. Asselâtu wassalâmu
aleyke Ya Nûra Arshellâh. Asselâtu wassalamu aleyka
Ya sayyedal awalena wal’âheren. We shafi’al muznibin.
Wa salâmun alel murselina. Wa’l hamdulillahil rabbil
âlemin. Al-Fatiha.”

“İnâyet-i Yezdân, himmet-i merdân ber mâ hâzır
u nâzır bâd, kulûb-i âşıkân güşâd. Dem-i Hazret-i
Mevlânâ, sırr-ı Cenâb-ı Şems-i Tebrizî, kerem-i Hazret-i İmâm-ı Ali ve şefâ’at-i Muhammedîni’n-nebiyyi’l-ümmî rahmeten li’l-âlemîn, Hû diyelim. Hû.”
(Allah’ın yardımı ve büyük kişilerin gayreti bizim
üzerimizde, burada ve de gören olsun! Hazret-i Mevlânâ’nın nefesi, Cenâb-ı Şems-i Tebrizî’nin sırrı, Hazret-i İmam-ı Ali’nin cömertliği ve âlemlerin rahmeti,
ümmî Peygamber Hazret-i Muhammed’in şefaatiyle
aşıkların kalpleri açılsın. Hû diyelim! Hû…)
Gülbang bitince hep beraber baş kesilip Hû çekilir ve
şeyh, “Esselâmu aleyküm” der, bu selâm semâzenlere olduğu için selâmı semâzenbaşı, “Ve aleyküm
esselâm ve rahmetullâhi ve berekâtü hû..” diyerek
alır. Semâzenler de baş keser. Şeyh bu sırada postun
tam karşısındaki kapıya doğru yürümektedir. Tam
orta yere geldiğinde yine selâm verir. Bu selâmı da
kudümzenbaşı veya neyzenbaşı alır. Şeyh semâhâneden ayrıldıktan sonra, herkes teker teker posta
selâm verir ve semâhâneyi terk eder. Meydancı dede
de şeyh postunu kaldırır ve böylece Mevlevî Mukâbelesi nihayete ermiş olur. Eğer Mukâbele Şeb-i Arûs
günü icra edilmişse semâ töreninin sonunda postnişîn, semazenbaşı ve kıdemlerine göre bütün semâzenler birbirleriyle ellerini öperek “görüşürler”. Buna
da “musafaha” denir.
Mevlevîlere göre, semâ merâsimlerinin üç safhası vardır: tabii semâ, rûhânî semâ, rabbânî semâ.
Sazla, sözle ve raksla semâ edenlerin kalplerinde
bir coşkunluk hâsıl eden semâ, tabii semâ; tasavvuf
yolunda olgunlaşmış kimselerin içlerine ilâhi sırların
doğmasına vesile olan semâ, rûhânî semâ; ilâhî sırlar
ile hemhâl olabilmiş tasavvuf ehlinin icra ettiği semâ
ise rabbânî semâ’dır.
Mevlevî mukâbelelerinde baştan aşağıya her şey
önce edebden geçer; sonrası ise aşk, sevgili ve
sevgiliye kavuşmadır. Edep ve Mevlevî geleneği
mukâbelenin bütün kurallarını bir çerçeve içine almış, bu kurallar da Mevlevîliğin yaşadığı asırlar boyunca değişmeden devam etmiştir.

 مساع را صفا را وفا را.بارك اهلل و براكت كالم اهلل را
 اول عظامت بذرگئ خدا را.وجد و حاالت مردان خدا را
 چهار يار گزين.و سالمت روح پاك حرضت حبيب اهلل را
با صفا حرضت امام حسن عىل و حرضت امام حسني
 اوالد لوسر اهلل و، ازواج مطهره، اﺌمۀ معصومني،وىل
 مجموع اولياى آگاه و عارفان.هشداى دشت كربال را
 عىل اخلصوص حرضت سلطان العملاء و حرضت،باهلل
 غوث، قطب العرفني،سيد برهان الدين حمقق ترمذى
 و حرضت شيخ مشس.الواصلني حرضت خداوندگار را
 شيخ كرمي،الدين تربيزى و صالح الدين زركوب قونوى
 سلطان ابن سلطان حرضت سلطان ولد افندى،الدين
 و حرضت اولو عارف چلىب و ساﺌر.و والدۀ سلطان را
، درويشان، دداكن، خلفاء، مشاخي،چلبيان كرام احرتام
 سالمت، مجهورية الرتكيه.حمبان و فقراى ماىض را
 و روح روان بانئ.رﺌيس دولت و حكومت و وكالى ملت را
، صفاى وقت درويشان.) افندى را......( اين درگاه دده
 از رشق عامل تا به. حمدبان را، دوستان، غاﺌبان،حارضان
 و رضاى. ارواح كذشتگان اكفۀ اهل اميان را،غرب عامل
 عزيزان،خدا فاحتةالكتاب خبوانمي.
تكبري....عظامت خدا را
، ال إله إال اهلل و اهلل أكرب،اهلل أكرب اهلل أكرب اهلل أكرب
اهلل أكرب و هلل امحلد.
 الصالة والسالم.الصالة والسالم عليك يا لوسر اهلل
 الصالة والسالم عليك يا نورعرش.عليك يا حبيب اهلل
 و. الصالة والسالم عليك يا سيد األولني و األخرين.اهلل
 و امحلد هلل رب. و سالم عىل املرسلني.شفيع املذنبني
 الفاحتة.العاملني
(Well done, congratulations to you for the fertility of
Allah’s words, the sky, clarity, joy and transfiguration
and spiritual states and ecstosy (wajd) of the lovers of
Allah; Firstly for the glory and greatness of Allah and
the salvation of the pure soul of the Prophet (pbuh); For
selected four caliphs, the sons of Ali, Imam Hasan and
Imam Huseyin, sinless imams and clean spouses, the
children of Allah’s Prophet and the martyrs of Karbala
desert; (being aware of all) saints and guardians of Allah; Particularly for the Hadrat Sultan of scholars and
Hadrat Sayyid Burhan al-Din Tirmidhi, gutb (axis) of
saints, the sheikh of those who reached Allah, Hadrat
Mawlana. And for Hadrat Sheikh Shams al-Din Tabrizi
and Salah al-Din Zarkub from Konya, Sheikh Karim alDin, son of Hadrat Sultan Walad Aphande and Sultans’
mother. And for Hadrat Ulu Arif Celebi and other distinguished and noble celebis, sheikhs, caliphs, dedes,
dervishes, followers and pious people at the past;
For the safety of Hadrat Chelebi Efendi and Dede Efendi. For the life continuity of Sultan’s state of Islamic
religion and the safety of the head vizier and the Sheikh
al-Islam (after the declaration of republic; “And for the
continuity of the State of Turkish republic and the safety of the State President, Government and Deputies”)
And for the soul of the founder dede of this lodge who
passed away; for the times of those ones present or
absent here, the times of the Mawlawis and lovers to
be; beautiful; for all faithful souls from the entire world
of East and West; And the consent of Allah, let’s recite
Fatiha Surah of Holy Qur’an, oo Friends!
Takbir for the glory of Allah....
Allahu akbar, Allahu akbar, la ilahe illâlâh, wallahu akbar, Allahu akbar wa lillahil-hamd.

H A D R A T M A W L A N A J A L A L A L- D I N R U M I A N D M A W L A W I Y Y A C U L T U R E

ve postnişîn, Yunus Sûresi’nin “Uyan, Allah dostuna
ne korku vardır ne de onlar mahzun olurlar” mealindeki 62. âyetini okuduktan sonra tekrar semâhâneye
dönerek aşağıdaki gülbangı söyler:
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Assalatu wassalamu ‘aleyka Ya Rasullallah. Assalatu
wassalamu ‘aleyka Ya Habib Allah. Assalatu wassalamu
‘aleyka Ya Nura Arshellah. Assalatu wassalamu ‘aleyka
Ya sayyedel awalena wa’l aheren. Wa shaphi’al muznibin. Wa salamun ale’l murselin. Wa’l hamdulillahi’l Rabbi’l
alemin. Al-Fatiha.”
Following this prayer, all stand up and if there is a shrine
inside the semâ‘ hall, bowing head down towards that
direction, Fatiha Surah is recited and after having recited 62nd Yunus Verse meaning “Now surely the friends
of Allah-- they shall have no fear nor shall they grieve”,
returning to semâ‘, the post owner recites the following
“gülbang”:
“İnâyet-i Yezdân, himmet-i merdân ber mâ hâzır u nâzır
bâd, kulûb-i âşıkân güşâd. Dem-i Hazret-i Mawlana,
sırr-ı Cenâb-ı Şems-i Tebrizî, kerem-i Hazret-i İmâm-ı Ali
ve şefa’at-i Mohammedîni’n-nebiyyi’l-ümmî rahmeten
li’l-âlemîn, Let us say Hu, Hu.”

H Z. PÎ R M E V L Â N Â C E L Â L E D D Î N -İ R Û M Î V E M E V L E V Î L İ K K Ü LT Ü R Ü

(May the help of Allah (c.c.) (and) the effort of great persons be upon us, here and be seeing! We wish that the
hearts of lovers are opened by the intercession of breath
of Hadrat Mawlana, mystery of Janâb-e Shams Tabrizi,
generosity of Hadrat Emâme Âla and the intercession of
Mercy of Universe, Illiterate Hadrat Prophet Mohammad
(pbuh). Let us say Hu, Hu…!)
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Upon completion of gülbang (pray), the heads are bowed
down altogether and Hu is recited and the sheikh says
“Assalamu aleykum”, since this salute is given to the
semâzens, the neyzenbashi receives the salute by saying “wa aleykum es-salaam wa rahmatullahi wa barakatu Huu”. Also the semâzens bow head down. Meanwhile
the sheikh is walking towards the door directly opposite
him. Once he came to the center, he wows head down
again. This salute is taken by the kudümzenbashı (chief
drum player) or neyzenbashı (chief ney player). After
sheikh has left the semâ‘ hall, everybody individually bows head down to the post and leaves the semâ‘
hall. And the Meydancı dede picks up the sheikh post
and thus Mawlawi muqâbala becomes ended. If the
Muqâbala was performed on Sheb-e Arûs, at the end of
semâ‘ ceremony, the post owner, head semâzen and all
semâzens according to their seniorities “negotiate” with
each other by kissing their hands. This is called “musafaha” (manifestation of friendship by hand-shaking).
According to Mawlawis, semâ observances have three
stages: Natural Semâ‘, Spiritual Semâ‘, and Divine
Semâ‘. The semâ‘ which generate effusiveness in the
hearts of those performing of semâ‘ with company of instrument lyric and dance is called the Natural Semâ and
the semâ‘ that leads to revelation of divine secrets inside
the ones who has got maturated in the path of Sufism is
the Spiritual Semâ‘ and the semâ‘ of Sufism competence
combined with the divine secrets Divine Semâ.
Everything throughout the Mawlawi muqâbala passes
through decency (edeb) before anything else and then
only comes love, the lover and reuniting with the beloved.
Decency and Mawlawi tradition have taken all rules of
the muqâbala into a frame and these rules have continued along the centuries they have survived without
altering.

Bir derviş elbette gün içerisinde vaktini yalnızca
namaz kılmak, Kur’ân okumak gibi ibadetlerle geçirmez. Herkesin olduğu gibi dervişlerin de gündelik
hayatlarında devam ettirdikleri dünyevî işleri vardır.
Ancak derviş, tüm işlerin Allah’ın işi olduğunu idrak
etmiştir. Yani yapacağı bütün işler birdir ve kendisinin ulaşmak istediği maksada göre değişik şekillerde
zuhur etmektedir. İşte buna fiilleri bir eylemek mânâsına gelen “tevhîd-i ef’âl” denmektedir. Sonra derviş, yaptığı bütün bu işlerin, sıfatların bir tezahürâtı
olduğunu, yani tek bir sıfatın, kendi ulaşmak istediği
mazharın derecesine ve istidadına göre değişik şekillerde vücûd bulduğunu idrak eder; buna da sıfatları bir eylemek mânâsına gelen “tevhîd-i sıfat” denir. En nihayetinde ise, tüm sıfatların tek bir zâta ait
olduğu sonucuna erişir ve bu noktada zâttan başka
bir şeyin aslında olmadığını anlar. İşte buna da “tevhîd-i zât” denir. İşte fenâ durakları adını verdiğimiz
bu idrak derecelerine erişen derviş ‘biliş, görüş ve
oluş’ duraklarını muvaffakiyetle geçmiş ve etrafında gördüğü her şeyin Allah’ın bir yansıması, yaptığı
her işin öyle ya da böyle ona ulaşma noktasında bir
vesile olduğunu kavrayarak, mevhum varlığı Allah’ın
gerçek varlığıyla eritmiş, yok etmiş olur.
Fenâ makamlarını tamamlayıp kendi varlığını Allah’ın varlığında eritmeyi başarmış olan derviş için,
seyr-i sülûkunu tamamlayabilmek adına artık bekâ
makamlarına seyahat başlar. İşte burada aynı yolu
geri dönüş söz konusudur. Ancak bu seyahat sırasında dervişte artık Yaradan ile yaratılmışları aynı anda
görme, her durakta her mazhara istidadına göre muamele edebilme melekesi hâsıl olmuştur. Tam da bu
noktada cem dediğimiz birlik olma hali ile fark, yani
ayrı durma hali adeta bir arada yaşanır ve bu durum
“fark-ı Muhammedî” adıyla ifade edilir.
Mevlevîlikte ayin-i cem adıyla anılan, özellikle geceleri namazlar kılınıp yemekler yendikten sonra,
bu törene mahsus geniş bir odada yapılan bu ritüele muhibler de iştirak edebilirlerdi. Evvelâ meydancı
odayı hazırlar; kapının tam karşısına şeyh efendiye
mahsus bir kırmızı post serer, posttan kapıya doğru,
oturulacak yerlerin önüne iki sıra, dokuzar tane olmak üzere on sekiz adet şamdan yerleştirir ve canlar
gelmeden bu şamdanlardaki mumları yakardı. Herkes birer birer niyaz ederek ayn-i cem odasına girer,
yerine geçip ayak mühürler ve bekler. En son şeyh
efendi gelerek kapıda baş keserken canlar da onunla
birlikte baş keser ve şeyh efendi yavaş yavaş postu-

Ayn al-Jam‘

(The Essential Union)
Surely, a dervish does not spend his daily time merely with services such as prayers (salât) and reciting
Qur’an. As with everyone else, dervishes also have
worldly affairs that they keep on during their day-today lives. Yet, a dervish truly comprehends that all the
things are the deeds of Allah. That is to say; all actions
he does are actually one and manifest themselves in
different forms depending on the goal he desires to attain. This is called tawhid al-af‘al, meaning “oneness
or unity of actions”. Later on, the dervish comprehends that all these actions he performs are actually
the manifestation of attributes; that is, one particular
attribute taking place in different forms according to
the degree of the manifestation (mazhar) he desires
to attain as well as his skills. This is called “tawhid
al-sifaat”, meaning “oneness or unity of attributes”.
And finally, he concludes that all attributes belong to
a single dhat (essence) he comes to realize that there
exists nothing but the essence. This is called “tawhid
al-dhat” (oneness or unity of the essence). Thus, a dervish who attains these degrees of recognition, which
are also called “stations of fanaa (annihilation of the
self)”, means to have successfully gone through the
stops of knowing, finding, being. Consequently, coming
to realize that everything he sees around is but a reflection of Allah and that every action he performs is, one
way or another, a means to attain Him, he annihilates
the imaginary (mevhûm) existence and fuses it with the
real existence of Allah.
For the dervish who succeeds in fusing his own existence in that of Allah by going through maqamat al-fanaa (stations of annihilation), now starts his journey
towards baqaa (subsistence) in order to complete his
spiritual evolution (seyr-i sülûk). Here, on the path he
has covered so far, he takes all the way back. However, during this journey, the dervish now acquires the
capability of simultaneously seeing the Creator and the
creation, as well as ability to handle every manifestation (mazhar) at every station according to their own
capacities. Right at this point, the dervish experiences,
so to speak, simultaneously the state of union (jam‘)
and state of distinguishing (farq), which is expressed
with the term “al-farq al-Muhammadi” (Mohammedan
distinction).
In Mawlawiyya, dervishes could take part in this ritual
known as ayn al-jam‘ (the essential union) performed
in a large special room following the supper and night
prayer. First, the meydancı prepares the room: Right
opposite to the door, he lays a red-colored sheepskin
(pôst) for sheikh efendi and placed eighteen candlesticks from the sheepskin (pôst) to the door (nine candles each in two rows in front of the seating space) and
lights up these candles before the arrival of the câns.
Then everyone enters the ayn al-jam‘ room one by one

H A D R A T M A W L A N A J A L A L A L- D I N R U M I A N D M A W L A W I Y Y A C U L T U R E

Ayin-i Cem
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na gidip oturduğunda canlar da onunla birlikte otururlar. Arkasında hep beraber yere kapanıp öpmek
suretiyle niyaz ederler. Kahveler içilip fincanlar toplandıktan sonra neyzenbaşı neyiyle bir taksim yapar
ve akabinde herhangi bir makamdan ayin okunmaya
başlanırdı. Dileyenler şeyh efendiye niyaz ederek
ortadaki geniş meydanda direk tutarak sema eder
ancak bu esnada tennûre giyilmezdi. Âyin bittiğinde
şeyh efendi aşağıdaki gülbangı okurdu:
“İnâyet-i Yezdân, himmet-i merdân! Mübarek vakitler
hayr ola, hayırlar feth ola, şerler def ola, sâhib-i cemiyyetin murâdı hâsıl ola, bil-cümle sâhib-i hayrâtın
ervâhı şâd ola, bu bitti ganisi gele, demler, safâlar
müzdâd ola, dem-i Hazret-i Mevlânâ, sırr-ı Şems-i
Tebrîzî, kerem-i İmam-ı Alî, Hû diyelim.”

H Z. PÎ R M E V L Â N Â C E L Â L E D D Î N -İ R Û M Î V E M E V L E V Î L İ K K Ü LT Ü R Ü

Hep beraber yine bir Hû çekilir, arkasından yere kapanıp öpülür ve herkes bağdaş kurarak yerine otururdu. İşte bu ayin tamamlandıktan sonra meclisteki
resmiyet kalkar, meydancı ortaya mevsim yemişlerinden getirir, sohbet başlardı. Bir aralık şerbet dağıtılır, mutrıb heyeti hususî terennüm etmeye başlardı. Âyinler, ilâhiler, sohbet derken sabah ezanları
okunmaya başlar, şeyh efendi “Fâtihâ” der, Fâtihâlar
okunduktan sonra her zamanki ritüel yerine getirilerek mescide geçilirdi.
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Dilediği zaman muhiblerden herhangi biri matbahın
meyve, şerbet ve kahve masraflarını karşılayarak,
şeyhe ve dedelere de niyaz sunmak suretiyle ayin-i
cem yaptırabilirdi. Hatta zaman zaman ayin-i cem
yapılması için bir şey vakfedenler de vardı yahut
ayin-i cem herhangi bir evde de yaptırılabilirdi.

Cezâ - Serpâ Etmek
Seyyâh vermek, her ne kadar dervişlikte sülûk esnasında var olan bir hareket olarak düşünülse de
Mevlevîlikte bu daha çok cezâ mahiyetindedir. Tekkede herhangi bir derviş yahut dede, tarikata aykırı
bir harekette bulunursa kazancı dede tarafından ya
bir müddet ayakta tutulur, veya muayen bir zaman
riyâzat verilir, yahut birkaç gün bir yere kapatmak
sûretiyle cezalandırılırdı. Bu ceza, tembih ve ikazdan sonra eğer can aynı kabahati işlemeye devam
ederse bu sefer meydanda yahut semâhânede türbe
önünde “peymançeye durdurulup” dövülürdü. Peymançe denen şekilde, derviş ellerini çapraz bir şekilde göğsüne koyar ve ayaklarını mühürleyerek niyaz
hali alırdı. Kazancı dede matbahta asılı duran, adına

following a niyâz (supplication), takes position sealing the feet and waits. Finally, once the sheikh efendi
comes in and tilts his head, a gesture to which all the
câns respond in the same manner. As sheikh efendi
slowly proceeds to his sheepskin and sits, the câns
also sit together with him. Thereafter, they altogether
perform niyâz by prostrating and kissing the ground.
After the coffee-drinking session ending with the collecting of cups, the neyzenbashı performs an improvisation (taksim) with his ney, which was followed by the
recitation of a ceremony in any maqam (mode). Those
who wish to perform semâ‘ could do so by asking the
sheikh’s permission, by “holding the pivot” (“direk tutma”) in the large space at the center; yet, they did not
wear the tennûre. Once the ceremony is over, sheikh
efendi recites the following gülbang (prayer):
“May the divine assistance (and) the ardour of eminent
ones be here with us! May this glorious hour be auspicious, goodness be conquered, and evils be dismissed.
May the wishes of the community-keeper come to fruition, may the souls of all benefactors rest in peace,
this one’s over, may the next one be soon. May breath
(dem) and purity abound. Breath of Hadrat Mawlana,
secret of Shams Tabrizi, grace of Imam Ali; let us say
hu.”
They once again recite “hu” altogether, which is followed by prostrating and kissing the ground. Then,
everybody sits cross-legged at his place. Here, upon
completion of this ritual, the formality is abandoned
in the assembly: The meydancı brings seasonal fruits
to the center space and talking begins. Meanwhile,
sherbet is offered as a drink, and band of musicians
(mutrıb) begins singing specially for the moment. With
time elapsing with ceremonies, hymns and talks, now
comes the adhan al-fajr (call to dawn prayer). At the
end, sheikh efendi says “al-Fatiha”. Following the
recitation of Surah al-Fatiha, all would proceed to the
mosque by fulfilling the routine formalities.
At any time, any muhibb could have ayn al-jam‘ performed by asking the permission of the sheikh and
dedes, and cover the costs of kitchen such as fruit,
sherbet and coffee. Besides, there were also occasions
where who donated anything for the performance of
ayn al-jam‘. Alternatively, this ritual could also be performed in any private house.

Punishing and Expulsion
(Serpâ)

Although the practice of “seyyâh vermek” (suspension)
is considered to be an existing method during the spiritual
evolution (sülûk) of the path of a dervish, this rather had
a punitive nature in Mawlawiyya. In case when a dervish
or a dede of a lodge committed an act contrary to the
practices of the order, he was punished by the kazancı

Eğer derviş çok büyük bir kabahat işlemişse, o vakit
sikkesi ve hırkası alınır, kendisi bir müddet sikkesiz
ve hırkasız olarak yalnızca arakiyye ile kalırdı. Bu
süre on sekiz gün sürer ve on sekiz günün sonunda derviş, meydancı dede ile beraber şeyh efendinin huzuruna varır, diz çöker, meydancı dede sikke
ve hırkayı şeyh efendiye verir, o da gerekli ikaz ve
tembihleri yaptıktan sonra bu emanetleri dervişe
iade eder ve yeniden tekbirlerdi. Sikkesi ve hırkası
yeniden tekbirlenen derviş, gücü yettiğince matbah
masrafı verir, yahut bir ayin-i cem tertip ederdi.
Eğer ki dervişin suçu çok büyükse yahut sikkesi ve
hırkası yeniden tekbirlendikten sonra suçunu tekrarlarsa, bu kez de kazancı dede meydancıya haber
verir. Meydancı bir sabah meydân-ı şerîften çıkarken
o dervişin hırkasını sırtına verir ve usûle aykırı olarak ayakkabılarının uçlarını dışarı doğru çevirir. Bunu
gören derviş itiraz etmeden ayakkabılarını giyip çıkar, eşiği öpüp hücresine gider ve eşyasını toplayıp
çıkar. İşte bu duruma “yolsuz olmak”, bu cezalara
sebebiyet veren hareketlere de “yolsuzluk yapmak”
adı verilirdi.
Mevlevîlikteki en büyük cezâ ise, “serpâ” etmekti.
Türkçedeki karşılığı baş (ser) ve ayak (pâ) olan bu
tabir, başlar tâcıyken ayaklar yapmak anlamına gelebileceği gibi, dervişin başsız ve ayaksız olduğuna
(yani varlığının kaybolmuş olduğuna) ancak kabahati
büyük olduğu için tekrar bu mefhumlara sahip olduğuna da delalet eder. Serpâ etmek, dervişi muvakkat
yahut müebbet olarak tarikattan çıkarmak demektir.
Serpâ edilen kişi daha sonra tekrar tarikata dönmek
isterse, çile kırmış sayılır ve bütün seyr-i sülûkuna
en baştan başlar.

dede, who either kept him on his feet for some time, or
prescribed him riyâzat (austerity of the self) for a certain
period of time. Alternatively, he could also be punished
by being locked up in a room for a couple of days. If
the cân kept on committing the same offense even after
such admonition, reproof and warning, then he would
receive corporal punishment in the peymançe position
in the courtyard or in front of the shrine in the semâ‘
hall. In this peymançe position, the culpable dervish took
the position of supplication (niyâz hâli) by crossing his
hands on his chest and sealing his feet. Then the kazancı
dede would gently strike the back of the dervish with a
stick called “çelik” (which was about one meter long and
was hanged on the wall of the kitchen) nine or eighteen
times for the most part. During this corporal punishment
of striking with the çelik (çelik vurmak), it was obligatory
to keep the elbow close to the body. Here, the actual aim
was not to hurt the punished person. That is, the practice
of çelik vurmak was solely a warning.
If the dervish committed a grave fault, then his sikke
(cone) and hırka (cloak) were seized, and he was supposed to remain only with his arakiyye (thin felt cap) for
a while. This period would last for eighteen days, at the
end of which the dervish went before the sheikh efendi
together with the meydancı dede, and kneel down. Then,
the meydancı dede would hand the sikke and hırka to the
sheikh efendi, who returned them back to the dervish
after the necessary warning and sanctified them once
again through the recitation of takbir (tekbirleme). With
his sikke and hırka sanctified, the dervish was now supposed to contribute to the kitchen costs as much as he
could afford, or organize an ayn al-jam‘.
If the offense of the dervish is a very grave one or should
he commit the same offense after this tekbirleme ritual, then the kazancı dede reports the case to meydancı
dede. At the time when everyone leaves the meydân-e
sharif (sacred courtyard) one morning, the meydancı
dede puts the dervish’s cloak on his back and unlike the
normal procedures, he turns the toes of his shoes outwards. In return, realizing the situation, the dervish puts
on his shoes, goes to his cell after kissing the threshold, picks up his belongings and leaves. Here, the case
of such dervish was called “yolsuz olmak” (dismissal),
while the behaviors leading to punitive action were called
“yolsuzluk yapmak” (misbehavior).
The greatest penalty in Mawlawiyya was “serpâ” (expulsion). Consisting of the words “ser”, meaning “head”,
and “pâ”, meaning “foot”, this refers to “turning upside
down while being held in high esteem”, or alternatively, a situation whereby the dervish is left headless and
footless (i.e., he loses his existence) but as his offense
was so grave, he could also recover these concepts. The
practice of serpâ meant suspending the dervish temporarily or permanently from the order. Even if the person
subjected to serpâ desires to join the order again, he is
considered to have broken the ordeal and is supposed
to go through all stages of his spiritual evolution (seyr-i
sülûk) from the very outset.
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“çelik” denen yaklaşık olarak bir metre boyundaki
bir sopayla hafifçe, ekseriya dokuz veya on sekiz kez
bu dervişin arkasına vururdu. Çelik vurulurken vuran
kişinin dirseğinin vücudundan ayrılmaması şartı vardı. Burada amaç dövülen kişinin canını acıtmamaktı.
Yani çelik vurmak yalnızca bir ikazdı.
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Hastalık - Ölüm - Defin

Disease, Death and Burial

Hz. Mevlânâ’dan beri cenazelerin neyler üflenerek,
besteler okunup semâ edilerek götürülmesi ve bu şekilde defnedilmesi adeti vardı. Daha sonra âyin okunup kudüm çalınması yalnızca cenazenin yıkanması
ve kefenlenmesi sırasında icra edilmeye başlandı.

In Mawlawiyya, Ism-i celâl was recited beside the
dervish who had his disease progressed. Likewise, if
he passed away, Ism-i celâl and the sacred litanies
(evrâd-e sharif) were also recited during the bathing
of his corpse. During the bathing of the deceased
sheikhs, Mawlawi ceremony (âyin) was recited to the
accompaniment of ney and kudum.

Mevlevîlikte hastalığı ilerleyen dervişin yanında ism-i
celâl okunur, cenazesi yıkanırken de yine ism-i celâl
çekilir ve evrâd-ı şerîfe okunurdu. Şeyhlerin cenazeleri yıkanırken de ney ve kudüm eşliğinde âyin
okunurdu.
Cenaze mezara götürülürken de ism-i celâl çekilerek
götürülür, fakat bu ism-i celâller normal zamanlarda
yapılan zikirlerin başında, ağır ağır üç defa tekrarlanan ve uzatıla uzatıla söylenen “Allaahh” tarzında
olurdu.
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Şeyh efendilerin ve dedelerin tabutlarına kendi hırkaları sarılır, sikkeleri de tabutun baş tarafına konurdu. Defin esnasında kefenin baş kısmı açılır, sikkesi
meyyitin başına konur, varsa icazetnâmesi de göğsüne iliştirilir ve defin ondan sonra yapılırdı.
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Âsitâne şeyhleri, dergâhın matbâh-ı şerîfinde, tekke şeyhleri de kendi tekkelerinde gasledilip tekkenin
“hâmuşhâne”sine defnedilirdi. Definden sonra da
canlar mezarın etrafında halka olur, adedine bakılmaksızın beş dakika boyunca ism-i celâl çekilirdi.
İsm-i celâl bitince bir Mevlevî büyüğü tarafından, şu
gülbang çekilirdi:
“Vakt-i şerif hayr ola, hayırlar feth ola, şerler def ola,
Derviş ... Efendi merhum, garga-i garîk-i rahmet-i
yezdân, hâcesi hoşnûd ola. Dem-i Hazret-i Mevlânâ,
sırr-ı Şems-i Tebrîzî, Kerem-i İmâm-ı Âlî, hû diyelim
hûûû...”
Gülbangın ardından hep birden baş kesilir ve mezarlık
terk edilirdi. Mevlevî mezarlarına “Susmuşlar yurdu”
mânâsına gelen “hâmuşhâne”, mezarlıkta yatanlara
da “suskunlar” mânâsına gelen “hâmuşân” denir.
Tekkelerde genellikle semâhânelerdeki türbeden
başka, dergâhın etrafında bir yerde de hâmuşhâneler olurdu. Buraya dergâha mensup şeyh efendiler,
dedeleri mutrıblar “sırlanırdı.”
Cenazenin defnedildiği gece, ölen kişinin hatırasına
bir âyin-i cem yapılarak, rûhu ta’zîz edilirdi. Âyin-i
cemde yenilir, içilir, âyinler okunur, Kur’ân-ı Kerîm tilavet edilirdi. Hz. Mevlânâ’nın Hakk’a vuslatı, kamerî

Ever since the time of Hadrat Rumi, there was the
custom of carrying and burying the deceased to the
accompaniment of ney and semâ‘ performance with
Mawlawi melodies. Later on, this practice was only
confined to the moment of bathing and shrouding.
Also, when the dead body was taken to the cemetery,
ism-i celâl was again recited. However, it would be the
word “Allaahh”; that is, uttered gently and in an overextended fashion for three times in the beginning of the
dhikr recited under normal circumstances.
The hırka (cloak) of sheikh efendi and dede were
wrapped onto their coffins, with their sikkes placed on
the head side. During the burial, the head part of the
shroud was opened up, with his sikke put on the head.
If any, his icazetnâme (diploma of authority) was put on
his chest, which was followed by the burial.
The sheikhs of âsitâne (principal lodge) were ghuslbathed at the matbâh-e sharif (noble kitchen) of the
convent and the sheikhs of tekkes (lodge) were bathed
at their own lodges, and they were then buried at the
hâmuşhâne graveyard of their lodges. Following the
burial, the câns would form a circle around the grave
and recites Ism-i celâl for five minutes, as many as
they could. Upon completion of the dhikr, the following
gülbang (prayer) was recited by a Mawlawi elder:
“May this glorious hour be auspicious, goodness be
conquered, and evils be dismissed. May the dervish
late …. Efendi be immersed in divine mercy, may his
guide (hâce) be contented. Breath of Hadrat Mawlana,
secret of Shams Tabrizi, grace of Imam Ali; let us say
hu.”
Following the gülbang, all the audience tilted their heads
altogether and then left the cemetary. Mawlawi graves
are called “hâmush-khane”, meaning “abode of the
silent ones” and those who are interred “hâmuşhân”,
meaning “the silent ones”.
Usually in the lodges, other than the shrine at the semâ‘
hall. Here were also graveyards around the convent.
Here, sheikh efendis and dedes of the convent as well
as their musicians (mutrıb) were “buried” (sırlanmak,
lit. “glazed”).
On the night of the burial, the dervishes performed
“ayn al-jam‘” as a sign of respect for his soul. During this performance, they ate, drank, uttered prayers

and recited the Holy Qur’an. On every anniversary night
of Hadrat Rumi‘s reunion with Allah (according to the
lunar calendar), the Sufis laid reed mats and rugs on
the ground around the pool in the front of the courtyard room in Konya, where everyone gathered, recited
prayers, had talks and set up a semâ‘ assembly. Finally,
a gülbang was recited to conclude this “ayn al-jam‘” of
special occasion. This particular night is called “Sheb-e
Arûs” meaning “wedding night”. If the “Sheb-e Arûs”
happened to be in winter, then the ceremony would be
performed in the courtyard room.
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takvime göre her yıl dönümü gecesi ise, Konya’da
meydan odasının önündeki havuzun başına hasırlar,
halılar serilir, herkes toplanır, âyinler okunur, sohbetler edilir ve bir semâ meclisi oluşturulurdu. Sonunda da bir gülbang çekilerek bu hususi âyin-i ceme
son verilirdi. O geceye düğün gecesi anlamına gelen
“Şeb-i Arûs” denir. Şeb-i Arûs eğer kışa rastlarsa bu
tören meydan odasında icra edilirdi.
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SİKKE

HIRKA

TENNÛRE

DESTEGÜL

ELİFÎ-NEMED
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Bir Mevlevînin Kisvesi

Cover of a Mawlawi

TENNÛRE: Mevlevî dervişlerinin giydiği kolsuz, yakasız, göğse kadar önü açık ve bele kadar olan kısmı
dar olup, belden aşağıya doğru gittikçe genişleyen
bir elbisedir. Etekleri, üstüyle kıyaslanamayacak kadar geniştir ve altı parçadan meydana gelir; etek kısmına içten dört parmak enliliğinde kalın ve yünlü bir
parça dikilir. Semâ tennûresi denen bu fistan beyaz
olur ve semâzen, semâya başlayınca elif-nemedle
sıkılmış olan belden aşağı kısım açılır ve hafif bir dönüşle açılan etek, artık semâzeni idare eder, semâzen, âdeta onun dönüşüne uyar. Hizmet tennûresi
denen ve matbah canları tarafından çile müddetinin
sonuna kadar giyilen tennûre ise semâ tennûresine
nispetle kısadır, yani ayaklara kadar uzanır ve rengi
umumiyetle siyahtır.

TENNÛRE (SKIRT): It was the clothing worn by the
Mawlawi dervishes, which is sleeveless, collarless,
opens up to chest which narrows down to the waist
and widening below the waist. Its skirt is too large to
be compared with its upper part and it consists of six
parts and is internally sewn to the skirt section with
a four finger width – woolen fabric piece. This dress
so – called Semâ skirt is white in color and when the
semâzen begins performing semâ‘, its section below
the waist squeezes with an alef-nemed (felt fabric in
form of Arabic first letter “a-lef “l” ) opens and the skirt
opened upon a slow turn now controls the semâzen
almost he follows its turn. As for the skirt called service
skirt worn by the kitchen câns throughout ordeal term
is shorter than the semâ‘ skirt, namely, it extends down
to the feet and its color is usually black.

HIRKA: Mevlevîlerin, ince kumaştan dikilmiş kıyafetlerinden biridir. Omuzlardan itibaren bedeni
kaplar. Bol cübbeye benzer, kolları hayli geniş ve
uzundur. Önü açık, yakasız ve düğmesizdir. Ayaklara
kadar inen uzunlukta bir üst kıyafetidir. Genellikle siyah renktedir. Gri olanları da vardır.
Boyun tarafına dikilmiş, ters “lâm-elif” şeklini teşkil eden şerit, koyu yeşil kumaştan olup, bir parmak
kadar enliliktedir; aşağıya doğru inerek eteği tamamen dolaşır. Bu şerite de “istivâ” denir. Hırkanın istivâsı (orta dikişi), ilâhî isimleri bir araya getirmeye
işarettir. Zâhirde “hatt-ı istivâ”, Mekke’nin dışında
iki saatlik mesafede bir yerin adıdır. Bâtında ise,
marifete yükselerek, “hatt-ı istivâ”ya erişmektir.
Mevsim şartlarına göre, keten veya yünlü kumaştan
dikilir. Bu özel kıyafeti dervişler, kollarına giymeden

HIRKA (CLOAK): It is one of the clothes of Mawlawis
sewn from a fine fabric. Starting from the shoulders, it
covers the whole body. It looks like an oversized robe
and its sleeves are considerably wide and long. Its front
section is open, collarless and has no button. It is a top
dress extending down to feet. It is usually in black color.
Its gray ones are also available.
The ribbon sewn on the side of neck constituting the
figure of a reverse word of “laam ‘alif” is made of a
dark green fabric and in one – finger width; encircles
the whole skirt by descending downwardly. This ribbon is called “hatt-ı istivâ”. The “hatt-ı istivâ” of the
cloak is the indication for combining the divine names.
Physically, “Hat-te-e Es-te-vâ Hat-te“is the name of a
place at a two – hour distance outside Mecca. Its hidden meaning is to reach at “hatt-ı istivâ”. According to
the seasonal conditions, it is sewn from linen or wool
fabric. Dervishes take this special garment onto their
shoulder without wearing it. By internally holding its
front part, they get covered with it as if it was a robe.
It is a tradition not to wear its sleeves. Nevertheless,
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Tennûre, Arap alfabesindeki lâmelif harfinin ters çevrilmiş şekline benzer. Bunu giyen insan, harfin ortasına çekilmiş bir elif gibi görünür ve bu suretle bir yanı
ters “lâ”, bir yanı “illâ” şeklini alırdı ki bu, “lâ ilâhe
illallâh” sözündeki nefiy, yani yok saymak medlûlünü
ifade eden “lâ” ile varlığını sabit kılmak medlûlünü
ifade eden “îllâ”ya işaret sayılır. Mevlevî’nin mutlak
varlıktan başka bütün varlık sûretlerinin mevhum
olduğunu bilip, kendi varlığıyla beraber nefyettiğine ve hepsinin, mutlak varlığın zuhûru bulunduğunu
ve ancak tek varlığın var olduğunu ispat eylediğine
işarettir. Aynı zamanda tennûrenin açık olan önünde,
her iki tarafta on sekiz sık dikişten yahut oraya dikilmiş ve tennûre renginde tek bir kaytandan meydana
gelen bir zırh da vardı ki bu zırh, tam ensede bir “lâ”
resmeder ve yine bu inancın remzi sayılır.

The skirt (tan-nu-ra) looks like the Arabic combination
letter “laam ‘alif” (laam and aleph) made upside down
shape. A person who wore this garment resembles an
a-lef pulled towards to center of the letter and thus,
he turns into a reverse “lâ“ (sublation) with one side
seems to be “illâ” (confirmation) and this as a whole it
illustrates the phrase of “Lâ ilâhe illallâh” (There is no
Al-lah, but Al-lah). This proves that Mawlawi comprehends that all presence images other than the absolute
presence (being) are unreal and he denies all including
his own being and all beings are the occurrence of the
absolute being and there is only one being, Allah, the
Creator (c.c.). At the same time, there is a fabric shield
of the skirt on both sides of its open front section consisting of eighteen tight stitches or a single ribbon in
color of the skirt sewn thereto and this shield illustrates
the Arabic word of “lâ” which is again considered a
symbol of monotheism.
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omuzlarına alırlar. Önünü içeriden elleriyle tutup
kavuşturarak bir cübbe gibi bürünürler. Kollarının
giyilmemesi bir gelenektir. Ancak, namazlarda, bayramlaşmalarda ve merasimlerinde giyilir. O görüşme
sona erdirdiğinde, hemen kollar çıkarılarak omuza
alınır. Şeyh efendiler ise hırkalarının kollarını, her
zaman giyerler. Daha çok resm-i merasimlerde ve
semâ törenlerinde giyildiği için buna “resm hırkası”
da denilir. Ayrıca hırka giyildiği zaman, başta sikkenin muhakkak bulunması gerekir.
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Dervişlerin bir de “dışarı hırkası” vardır. Yakasız,
kolları genişçe ve düzdür. Topuklara kadar iner.
Resmî görevde olunmadığı ve dergâh dışına çıkılacağı zamanlarda giyilir. Semâhânedeki devirler, hırkalı
ve sikkeli olarak yapılır. Semâya kalkılırken hırkadan
sıyrılarak hırka yavaşça yere bırakılır. Bu, dirilişin
lâhuti âleme kanat açışın ifadesidir. Semâ sonunda
aşr-ı şerîf dinlenirken tekrar omuza alınarak bürünülür.
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“Hırka” giymeye hak ve liyakat kazanmak bir mazhariyettir. Hücre çilesini tamamlayan derviş, şeyh
efendiye “biat” ederdi. Bunu takiben de şeyh efendi
tarafından tekbirle “resm hırkası”, özel dua, gülbang
ve merasimle giydirilirdi. Böylece şeyh ile mûrid arasında son derece sağlam bir gönül irtibatı kurulmuş
olurdu. “Hırka” giymek, şeyh efendiye teslimiyetin
ifadesidir. Bunda, Asr-ı Saâdet’te Sevgili Peygamber
Efendimiz (SAV)’in sahabelerine “hırka” armağan
edip giydirmesi sünnetine ittibâ vardır. Nitekim Hz.
Mevlânâ’nın bazı kimselere hırka armağan ettiği bilinmektedir.
ELİFÎ-NEMED: Mevlevîlerde bu söz, “eliflâmet”
tarzında söylenirdi. Arap alfabesindeki ‘elif’ harfine
benzer, uzun, mustatîlî, dört parmak enliliğinde, iki
ucu birer üçgen teşkil edecek tarzda sivri, içi düz yün
kumaşla kaplı, üstüne, nispeten ince bir kumaş geçirilmiş, kenarlarına zemin rengine nispetle daha koyu,
yahut daha açık renkte kumaştan bir zırh çekilmiş,
aşağı yukarı bir buçuk metre uzunluğunda bir kemerdi. Sola doğru, bele, tennurenin üstüne sarılır ve
bedenin biraz sol tarafına rastlayan ucu, öbür kısmın
üstüne gelirdi. Bu uca dikilmiş uzun bir şerit vardı. Bu
şerit, kuşağın tam ortasından ve üstten bele dolanır
ve ucu, dolanmış kısma sıkıca sokulur, bu suretle
elifî nemed, bu şeritle bağlanmış olurdu.
Gerekli basamağa liyakat kazanan mûride “elifî-nemed” şeyh efendi tarafından özel bir törenle kuşatılarak tasdiklenir. Elifî-nemed, tennûrenin üzerinde

they are worn in prayers, Eid celebrations and ceremonies. At the end of the sleeves are put out immediately and the cloak put again on the shoulders. As
for Sheikh Efendis, they always wear their cloaks as
a whole. Since it is mostly during official ceremonies
and semâ‘ ceremony, it is also called “Resm Hırkası”
(Formal Cloak). When the cloak is warn, the sikke must
certainly be put on.
In addition, dervishes have an “dışarı hırkası” (outdoor
cloak). It has no collar and its sleeves are large and
plain descending down to the heels. It is worn when
not being in charge of any official duty and at times of
going out of lodge. The whirling performed at semâ‘
halls are carried out with cloaks and sikkes. When
standing up for semâ‘, the cardigan is taken off slowly
and left on the ground softly. This is the expression
of resurrection and wing stretching towards unknown
realm (âlem-i lâhut). It is taken onto shoulder again and
they get fully covered after listening to Asr-e Sharif at
the end of Semâ.
Earning the right and merit to wear a cloak is a privilege. A dervish who has completed his ordeal would
give promise (“biat”) to Sheikh Efendi. Followed by
this, the “Resm Hırkası” (Formal Cloak) was put on
the dervish with takber, special prayers, a gülbang and
ceremony by Sheikh Efendi. Thus, highly sound hearty
liaison has been constituted between the sheikh and
advisory student. Wearing an “hırka” is the expression
of submission to Sheikh Efendi. Here, there is a Sunnah – abidance of our Dear Prophet (pbuh) who used
to give during the times of an “hırka” and put it on
his companions (sa-ha-ba). Indeed, it is known Hadrat
Rumi has also bestowed cloaks to some of his followers.
ELİFÎ-NEMED (WAIST BELT): In Mawlawis, this
word was pronounced as “eliflâmet”. It used to be a
belt which looked like the Arabic letter Aleph (A), long,
plaid, in four finger width, both ends sharp so as to
constitute a triangle, internally coated with a fine, plain
fabric, relatively fine fabric dressed on top, a fabric
shield made on its edges in darker or lighter than the
background color and in approximately one and a half
meter long. It was wrapped towards left on the waist
above the skirt and its other end extending slightly to
the left side of the body where it coincided on its other
end. There was a long ribbon sewn to this end. This
ribbon was wrapped around the waist from the middle
and above the belt and its end was tightly driven into
the wrapped section so that elifî-nemed would have
been secured.
The elifî-nemed of the advisory student who has had
acquired the privilege for the present step was approved and wrapped by Sheikh Efendi with a special
ceremony. The elifî-nemed is wrapped by being turned
around the waist and on the skirt three times on the
skirt. It is wrapped from left to right. It is adjusted in

DESTE-GÜL: “Taze, güzel görünüşlü ilkbahar güllerinden oluşan demet” anlamına gelir. Tennûrenin
üstüne hırkanın içine giyilen, vücuda oturacak şekilde dikilmiş bir tür erkek yeleğine benzetilebilir. İnce
ve daha çok beyaz kumaştandır. Bele sarılmış kuşak
olan elif-nemede kadar iner. Kolları, bedenden düz
olarak çıkar. Dar ve uzun kolludur. Düğmesizdir. Önü
açıktır. Ön kısımdaki sol parçanın ucunda, parmak
eninde bir çeşit kaytan vardır. Bu kuşağın tam orta
yeri üstten getirilerek kuşağın arasına iyice sokulup
sıkıştırılarak, semâda sol tarafın açılmaması temin
edilmiş olur. “Deste-gül”ün altına, göğsü örten biçimde, yakasız ikinci bir gömlek daha giyildiği olur.
Buna, “içlik” denir.
“Deste-gül”ü Mevlevî dervişleri, hücrede bulundukları sırada da giyerlerdi.
SİKKE: Mevlevîliğin en önemli alâmet-i fârikası olarak kabul görmüş sikke, üst üste geçmiş iki kat dövme yünden yapılan 45–50 cm uzunluğunda bir başlıktır. Yazlık olan sikkelerin daha dövülmüş ve ince,
kışlık sikkelerin ise az dövülmüş ve daha kalın keçeden mamul olduklarını görmekteyiz. İlk kullanımından günümüze doğru gelişte sikkelerin önce uzun
daha sonra kısalmış ve son dönemde tekrar uzamış
olduklarını söyleyebiliriz. Eski sikkelerde keçe katının bir, daha sonraki sikkelerin ise keçelerinin çift
katlı oldukları görülmektedir.

a way so as to allow it be on the left side of the waist.
At this end, there is quite a long ribbon (string). It is
wrapped from the middle section of the belt and tightly
placed between the belt and the skirt.
DESTE GUL (ROSE BUNDLE): It means “a bundle
of roses from fresh, good looking spring roses”. It can
be described to some kind of mensewn so as to fit the
body tight, worn inside the cloak and over the skirt. It is
made of fine and mostly white fabric. It extends down
to alef namad being wrapped on the waist. It sleeves
come out of body being flat. It has narrow and long
sleeves. It has no buttons. Its front section is open.
There is some kind of string being one finger in width at
the end of left part of its front section. By being brought
from over the middle section of the belt and inserted
and tightened in-between the belt, it is ensured that
this belt does not get loose during the semâ‘. There
might be occasions when a second collarless shirt is
worn under the “deste-gul” in a way to cover the chest
too. This is called “içlik” (echleek).
Mawlawi dervishes used to wear “deste-gul “when they
were at the cell too.
SIKKE (CONE): Accepted as the most significant heallmark of Mawlawiyya , sikke is a head wear made of
45-55 cm log two-layered overlopped wrought wool.
We see that the felts of summer sikkes are made of
wrought fine wool and the ones used in winter from
much wrought and thicker felt. When we look at its
development starting from its first use, we can say that
formerly they were longer, then got shorter and lately
they become longer again. It is seen that old sikkes
were made of one layer felt, yet the former ones made
of two layers.
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bele, üç defa dolanılarak sarılır. Sarma, sağdan
başlanarak, sola doğru yapılır. Ucu belin sol tarafına
gelecek şekilde ayarlanıp, öbür ucu, üstüne getirilir.
Bu uçta, uzunca bir şerit (kaytan) vardır. Bu, kuşağın
orta yerinden ve üst taraftan bele sıkıca dolanan uç,
kuşağın arasına iyice yerleştirilir.
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Micmer-i ûd-ı mahabbetdir külâh-ı mevlevî
Devr-i gül-bang-ı hüviyyetdir külâh-ı mevlevî
Rûşenâyî-bahş-ı çeşm-i mû-şikâfân-ı fenâ
Sürmedân-ı ehl-i dikkatdir külâh-ı mevlevî
Kûşe-gir-i hücre-i seyrân olan âriflere
Dûr-bîn-i çeşm-i ibretdir külâh-ı mevlevî
Tâk-pîrâ-yı nihâlistân-ı cemü’l-cem-i gayb
Hûşe-i engûr-ı vahdetdir külâh-ı mevlevî
Sübha-i seyr ü sülûk-ı râhyân-ı hazrete
Ser-nîşân-ı bed ü gâyetdir külâh-ı mevlevî
Zîver-i bûstân-ı envâr-ı tecelliyât-ı Hak
Lâle-i bâğ-ı hakîkatdir külâh-ı mevlevî
Gerçi ihvân-ı zamâne pür-meşakkat zann eder
Çâh-ı Ken‘ân-ı selâmetdir külâh-ı mevlevî
Kıblegâh-ı ma’nîye her dem huzûr-ı kalb içün
Nakş-ı mihrâb-ı ibâdetdir külâh-ı mevlevî
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Leşker-i nefs üzre Gâlib harbgâh-ı aşkda
Top-ı kahr-endâz-ı himmetdir külâh-ı mevlevî
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Hazret-i Şeyh
Gâlib el-Mevlevî
Hadrat Sheikh
Ghalib al-Mawlawi

Muhabbet odunun (ûdunun) buhurdanıdır Mevlevî külâhı
Hû gülbangının zikridir Mevlevî külâhı
Yokluğu inceden inceye araştıranların gözüne aydınlık bahş eden
Dikkat ehlinin sürmedânıdır Mevlevî külâhı
Seyrân hücresinin köşesini tutan ârifler için
İbret gözünün dürbünüdür Mevlevî külâhı
Gaybda cem olmuşların meclisinin fidanlığının kubbesi süsleyen
Vahdet üzümünün salkımıdır Mevlevî külâhı
Hazretin yolcularının seyr u sulûk seyr ü sülûk tesbihi
Baş ve son için bir nişândır Mevlevî külâhı
Tecelliyât nûrlarının bahçesinin ziyneti
Hakîkat bağının lâlesidir Mevlevî külâhı
Zamanın dervişleri pek meşakkatli zannetse de
Kenan ilinin selâmetli kuyusudur Mevlevî külâhı
Mana kıblesine dönüşte her an kalbin huzuru için
İbadet mihrabının nakşıdır Mevlevî külâhı
Aşkın harp meydanında Gâlib; nefsin askerlerine karşı
Himmetin kahredici toplarıdır Mevlevî külâhı
Thurible for the agarwood of devotion is the Mawlawi cap
Hymns for God’s existence, their invocation is the Mawlawi cap

For gnostics secluded in the retreat of beholding
Binoculars of learning eyes is the Mawlawi cap
Decorating the arch of nursery for the union of the unseen
The grape bunch of Unity is the Mawlawi cap
For the rosary of the spiritual journey in the path of Hadrat
The first and last stopper is the Mawlawi cap
Jewelry in the grove of the lights of manifestation
Tulip in the garden of truth is the Mawlawi cap
Though the brethren of the times consider it to be toilsome
Pit of salvation in Canaan is the Mawlawi cap
Towards the qibla of spirituality, for the peace of heart every second,
Ornament for the mihrab of prayer is the Mawlawi cap
O Ghalib! In the battlefield of love against the army of the self
Devastating artillery of zeal is the Mawlawi cap
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Shining to the eye contemplating the annihilation
Kohl-box for the watchful ones is the Mawlawi cap
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Mevlevîliğin
Alâmet-i Fârikası

“Sikke”

The Hallmark of Mawlawiyya
“Sikke”
“Anlar külehlerinde dahi terki terk eder
Soydu o rütbe nefy-i sivâ Mevlevîleri”

“Even in their cones, they renounce the renounced
Denial of existence stripped the Mawlawis to such extent"

M

evlevîliğin en önemli alâmet-i fârikası olarak kabul görmüş sikke, üst
üste geçmiş iki kat dövme yünden
yapılan 45–50 cm uzunluğunda bir
başlıktır. Yazlık olan sikkelerin keçeleri daha dövülmüş ve ince, kışlık
sikkelerin ise az dövülmüş ve daha kalındır. İlk kullanımından günümüze doğru gelişte sikkelerin önce uzun
daha sonra kısalmış ve son dönemde tekrar uzamış
olduklarını söyleyebiliriz. Eski sikkelerde keçe katının
bir, daha sonraki sikkelerin ise keçelerinin çift katlı oldukları görülmektedir.
Sikke isminin etimolojik olarak bu başlıklara verilmesinin sebebi konusunda iki ayrı fikir bulunmaktadır.
Birinci düşünce, sikke kelimesinin bir anlamının “alâmet-simge” kelimelerinin karşılığı olması sebebiyle
başlıklara bu ismin verilmiş olduğudur. İkinci fikir ise
kelimenin bir anlamının da “tazyik edilen-dövülen”
mânâsına gelmesidir.
Kelimenin anlamları bir yana “sikke” kelimesi Mevlevîlik ile o kadar hem-hâl olmuştur ki genel olarak

Regarded to be the most significant hallmark of Mawlawiyya, sikke is a 45 to 50-cm-long headwear made
out of two-layered overlapped wrought wool. The felts
of summer sikkes are made of more wrought and finer
felt, while the ones used for winter are made of less
wrought and thicker felt. Since its first usage to our
present time, we can say that sikkes were formerly longer, then became shorter and got longer again
eventually. It is seen that earlier sikkes were made of
one-layer felt while the latter ones' felt are two-layered.
There are two different opinions regarding the etymology of “sikke” and why this appellation was given to
this headwear. The first consideration suggests that
this name was given to these headgears as one of the
meanings of the word sikke is the equivalent of the
words “sign – symbol”. The second suggestion alleges
that another meaning of the word is “to be pressed –
thumped”.
Leaving its meanings aside, the word “sikke” has been
so interwoven with Mawlawiyya that even though it belonged to Seljuk tradition, sikkes have been inscribe
to Mawlawiyya and have become known as "Sikke-i
Mevlevi" (The Mawlawi Sikke). For they had a straight
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Keçecizâde İzzet Molla
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Metinlerde dal sikkelerin ideal rengi hususunda farklı
görüşlere rastlamak mümkündür. Bu renkler arasında “koyu kahve” yahut bal rengi olarak tabir edilen
kahverengine yakın renkler genel kabul görmüştür. Bu
renk için “devetüyü rengi” tabiri de kullanılmıştır. Eski
zamanlarda kırmızı renk veren “kırmız böceği” ile boyanarak yapıldığı söylenen kırmızı sikkeler de birkaç
metinde dile getirilmiştir. Fakat bu sikkeler ile ilgili elimizde tarihî bir döküm mevcut değildir.
En eski Mevlevîlik tarihi metinleri olarak kabul edilen
Mevlevîlik menâkıbnâmelerinde bulunan minyatürlerden yola çıkarak sikkelerin ilk zamanlarda kalıpsız ve tepelerinin çok sivri şekillerde kullanıldıklarını
görmekteyiz. Bu şeklin tam tarifi literatürde “seyf”
ya da “elifî” olarak karşılık bulmaktadır. Daha sonra
sikkelerin tepelerinin bu sivriliğini kaybederek daha
yarımküre şekline benzer bir hal aldığı görülmektedir.
Hz. Mevlânâ’nın giydiği sikkelerin büyük bölümü bugün Konya müzesinde korunmaktadır. Müzedeki sikke ve kıyafetlerde yapılan araştırmalar genel olarak
bu giysilerin Belh’ten gelen bir gelenek mi yoksa eski
Anadolu ve Türkmenistan kültürüne ait geleneksel bir
giyim mi olduğu hususunda bir kanaate varamamıştır.
Fakat Hz. Pîr’in giydiği serpuşların Türkmenistan’daki ilim ekolüne ait bir kisve şekli olduğunu söylemek
mümkündür. Kısacası Hz. Mevlânâ’nın bugün Mevlevîlerce çok önemli olan kıyafetlerinin ve oluşturduğu
kültürün temelleri pek araştırılamamıştır.
Osmanlı coğrafyasının üç cihana yayılmasının bir neticesi olarak tasavvuf da bu coğrafyada yerini almıştır.
Bütün olguların kemâle erdiğini gördüğümüz bu yüzyıllarda tasavvuf ve alâmetleri de, bu kemâlât imbiğine tâbî olmuştur. Osmanlı coğrafyasındaki Mevlevîlik
tarikatının da bu süreçte gelişim yaşadığını söylememiz yerinde bir tespit olacaktır. Bu yüzyıllarda oluşan
sikkeler de formunu tamamlamış, sivri sikkeler daha
konik ve düz bir şekil almıştır. Sikkelerin üst kısımları basık bir şekil alarak düzlenmiş, kalıplı ve ütülü bir
şekle bürünmüştür. Sikkelerde kullanılan bu son tepe
şekli “üstüvâne” olarak adlandırılmaktadır. Sikkeler
son zamanda bediiyatının kemâlini yaşamış, zamklanan ve ütülenen sikkeler pırıl pırıl kullanılmıştır.

and simple shape, they were also named “dal sikke”. It
would eventually be right to remind that the attribution
of “dal” (branch) is a philosophy-based pseudonym derived from the root “delil” (guide; evidence) in the tradition of cult (tariqa) crowns. In addition to these philosophical meanings, we know from Asaf Halet Chelebi
who stated in his book –with reference to Ahmet Remzi
Dede’s biographical work on Prophet Mohammad
(pbuh), that sikke was a Sunnah of the Prophet (pbuh).
So as conveyed by Remzi Dede, the Prophet (pbuh) was
himself wearing a woolen cone made of camel wool
shorter and narrower than its known shape.
In texts, it is possible to come across different opinions
regarding the ideal color of dal sikkes. Among these
colors, a range of brown colors mostly named as “dark
brown” or honey color have gained recognition. This
color has also been called “camel hair color”. In a few
texts, it has been mentioned that in ancient times red
sikkes were painted with red color obtained by “cochineal insect”. However, we do not have any historical
record regarding those sikkes.
Based upon the miniatures found in Mawlawi menakıbname sources (hagiography) which are considered to
be the oldest historical texts of Mawlawiyya, we see in
earlier times that sikkes were non-molded and had very
sharp tops. In literature, the full portraiture of this form
finds its correspondence through the words “seyf”
(sword) or “elifî” (Arabic letter aleph). Later on, it is
seen that these tops have lost their sharpness, leaving
their place to a somewhat hemispheric shape.
A large part of sikkes worn by Hadrat Rumi are currently preserved in Konya museum. Researches carried
out on sikkes and dresses found in the museum were
not able to clarify whether or not these garments are
part of a tradition originating from Belh or a traditional
mode of dressing appurtenant to ancient Anatolia and
Turkmenistan. Yet, it is possible to say that headgears
(serpuş) worn by Hadrat Pir pertain to a habiliment style
which was part of Turkmenistan’s school of knowledge.
Briefly, the clothing of Hadrat Rumi and the foundations
of the culture it constitutes and which are very much
important today among Mawlawis have not been investigated properly.
As a result of Ottoman’s propagation in a geographical zone defined as “the three worlds”, Sufism has
too taken its place within this geography. Within those
centuries where we see the ripening of all such facts,
Sufism and its symbols have being subject to this still
of refinement as well. It would be a sound determination to say Mawlawiyya –that was part of the Ottoman
geography– has too underwent a development during
this process. Such sikkes produced during those centuries have also gained their final form; sharper sikkes
left their places to a more conical and straight form.
Being flattened, the sikke tops have been leveled and
took a molded and ironed shape. This final form used in
the upper part of the sikke is being called “ustuvâne”.
Recently, sikkes have come through the final stage of
their aesthetical development; glued and ironed sikkes
have been used glitteringly.
Although the hallmarks of this Sufi school shaped
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Selçuklu geleneğine ait olmasına rağmen sikkeler
Mevlevîliğe ithaf edilmiş ve “sikke-i Mevlevî” olarak
anıla gelmiştir. Sikkelere düz ve basit bir başlık biçimi
olduğu için, “dal sikke” adı da verilmiştir. Aslında bu
“dal” nitelemesinin tarikat taçları geleneğinde “delil”
kökünden türetilen felsefî temelli bir rumuz olduğunu
hatırlatmak yerinde olur. Bu felsefî anlamlar yanında sikkenin bir Sünnet-i Peygamber icrası olduğunu,
Asaf Halet Çelebi’nin de bunu Ahmet Remzi Dede’den
okuduğu bir siyer kitabından hareketle eserinde dile
getirdiğini biliyoruz. Yani Remzi Dede’den nakille Hz.
Peygamber (SAV) de deve tüyünden mâmul, bilinen
şeklinden kısa ve dar biçimdeki bir arakiyyeyi giyerlerdi.
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Fakat belli rumuzlarla şekillenmiş bu tasavvuf ekolünün alâmetlerinin bir biçimselliği olmakla beraber, tam
ve keskin bir standardizasyona sahip bulunduğunu
söyleyemeyiz. Aslında bu gereklilik tasavvuf felsefesinin kendi özelliğinden kaynaklanmaktadır. Birer ruh
eğitimi merkezi olarak tanımlanabilecek tarikatların
düsturunda “şekiller” belli kurallar oluşturma ihtiyacına binaen ortaya konan şeyler değildir. Bu şekillerin tamamı ya “manevî hallerin zuhûrunun bir ürünü”
olarak nitelendirilmiş ya da tasavvufta “düşüncelerin
hal dili ile izhârının makbul olması” düsturundan yola
çıkarak bu ifadeyi sağlayacak araçlar olarak kullanılmıştır.
Bu konuda Mevlevîlik ve genel tasavvuf ekolleri için
önemli bir kaynak teşkil eden Hz. Mevlânâ’nın rubailerindeki kıyafetle ilgili bir bölümü derc etmeyi uygun
gördük,
“Sarığıma, cübbeme, başıma; bu her üçüne birden
paha biçtiler, her üçünü birden değerlendirdiler de
bunlara bir kuruştan daha az paha biçtiler. Sen, dünyada benim adımı hiç mi duymadın? Ben, bir hiçim,
hiçim, hiçim.”
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Bu beyitten de anlaşıldığı üzere genel tasavvuf ve bu
çember dâhilinde bulunan Mevlevîlik düsturunda “kıyafet” zâhiri ifade etmek için değil bâtını dışarı vurmak
için kullanılmıştır. Kısacası yukarıdaki bilgilerden hareketle önemli bir tasavvufî rumuz olan sikke-i şerîfler, Mevlevîlik tarikatının hem simgesel hem de bâtınî
hallerini ifade için önemli sembollerden biri olmuştur.
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Sikkeler kullanım alanlarına göre de farklı şekiller ve
isimler almıştır. Mesela “şeb-külâh” denen sikkeler
gece yatarken giyilir, arakiyyeden uzun olmakla birlikte kalıpsız olurlardı. Seyf biçimindeki ilk dönem külahlarından farklı olarak XVI. yüzyılda “külâh-ı seyfî” adı
verilen kılıca benzer ucu sivri külâhların da kullanıldığını görmekteyiz. Lakabı gibi ilginç bir kişiliğe sahip
olan Dîvâne Mehmed Çelebi’nin kalender meşrepliğinin bir nişanesi olan seyfî külah, kenarlardan itibaren
üste doğru basık ve tepesi keskin bir kılıç gibiydi. Kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Mehmed Çelebi kendisi ile birlikte gezen “Kalenderî Mevlevîlere” de bir
dönem bu sikkeyi taktırmıştır. Bu dervişlere “Şemsî
Mevlevîler” tanımlaması da yapılmaktadır.
Tasavvuf geleneğinde hilafet almış dervişlerin kullandıkları “tâc-ı şerîf” adı verilen tarikat başlıkları da Mevlevîlikte sikkenin destarlı biçimiyle kullanılmıştır. Takke,
taç, kavuk ve daha sonraları fes gibi başlık kenarlarına
sünnet icra etmek amacı ile kullanılan sarıklara tasavvuf kültüründe “destar” adı verilirdi. Amaç ve düşünce
bakımından sarık sarma geleneği Osmanlı’da, bugün
herkesin kullanabildiği usûlde değildi. Yani ehli olmayan kişiler sünnet icra etmek niyeti ile bile olsa sarık
saramazdı. Kısacası Osmanlı başlık geleneğinde sarık
sarmak “hüsn-i niyete” değil “ehliyete” tâbî idi.

through certain symbols have certain formalism, we
cannot however say it has a complete and keen standardization. In fact, this necessity originates from Sufi
philosophy’s respective feature. In the motto of tariqas which can essentially be determined as centers
for spiritual education, “shapes” are not such things
to be formed in order to set forth certain rules. All of
these shapes have either been qualified as “a product
of states of spiritual manifestations” or moving from
Sufism’s motto “disclosure of thoughts through the
language of spiritual state”, where used as tools which
would ensure this statement.
Here we have deemed to offer a facet on the clothing
in the quatrains (Ruba‘iyât) of Hadrat Rumi constituting
a significant resource for Mawlawiyya and Sufism principles overall.
"They have valued my turban, my robe, and my head,
all three of them, at one kurush (a small currency unit)
or somewhat less. Haven't you ever heard my name in
this world? 1 am nothing, nothing, nothing."
As understood from this couplet, in overall Sufism
and in Mawlawi principals contained within this circle,
“clothing” has been used to disclose the unseen (esoteric) not to express the apparent (exoteric). Shortly,
moving from what we have mentioned above, the “Sikke-e Sharif” is Sufism’s key sign that has been one
of the foremost symbols to express both symbolic and
esoteric states of the Mawlawi order.
Sikkes have taken different shapes and names according their area of use. For instance, sikkes called “ShabKulâh” are worn during sleep and are unmolded though
being longer than an headgear (arakiyye). Unlike early period headgears with the shape of sword (Seyf),
we see during the XVIth century that headgears with
a sharp top similar to a sword called “Kulah-e Seyfî”
(Sword Cone) were also being used. Being a mark of
the qalandar (ascetic Sufi dervishes) spirit (meshreb)
of Divane Mehmet Chelebi, the sword cone was flattening from its edging towards the upper side and its
top was like a sharp sword. From what we know of
the resources, Mehmet Chelebi had made "Qalandarî
Mawlawis" who were wandering with him wear this sikke for a while. These dervishes were also being called
"”Shamsî Mawlawis”.
The tariqa headgears called “tâc-e sharif” (holy crown)
were used in Sufi tradition by dervishes who were assigned to caliphate; in Mawlawiyya these headgears
were sikkes with a turban (destar) enwrapped around.
In the Sufi culture, turbans used around headgears like
cap (takke), crown (tâc), quilted turban (kavuk) and later on tarboosh (fez) as Sunnah were called “destar”.
In Ottomans, be it in purpose or idea, the tradition of
wrapping a turban was not like it is being use today. So
the unqualified persons could not wrap a turban even
if it was to fulfill Sunnah’s requirements. In short, in
Ottoman's headgear tradition, wrapping a turban was
“subject to license”" not to “good intention”.
In Sufism, these turbans called “destar” which in Persian mean “head fabric” have been used in Mawlawiyya too . During the initial period of Mawlawiyya whose
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Dal sikke formunda ta’lik istifli bir levha (imzasız ve tarihsiz) / Script levha packed in ta’liq in Dal sikke form (unsigned and undated)
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Tasavvufta Farsça “baş bezi” anlamına gelen “destar”
isimli bu sarıklar Mevlevîlikte de kullanılmıştır. Kurulumu Selçuklu dönemine varan Mevlevîliğin ilk dönemlerinde coğrafik Selçuklu geleneğinin tabii bir sonucu
olarak taçlar “örfî” adı verilen bir destarlama şekliyle
kullanılmaktaydı. İçi pamuklu bir kumaş ile sarılan bu
destar şekli, Selçuklularda ilim adamlarının kullandığı
bir başlıktı. Selçuklu’da örfî destarların sadece Mevlevîlikte değil genel olarak da kullanıldığını biliyoruz.
Sonraki dönemlere göre daha iri olan “örfî destar” biçimi kalın ve düz bir meyle sahipti. Bu destar biçiminin
sikke bölümü başa tam oturan bir şekilde değildi. Sikkeden çok destarın pamuklu bölümünün başa oturduğu bu sikkeler Ulu Ârif Çelebi vaktine kadar “örfî”
şekliyle kullanılmıştır. Ulu Ârif Çelebi’nin dal sikke formuna benzeyen, bugün kullandığımız sikkelere yakın
bir sikke kullanmasıyla “örfî sarım” bugünkü şekle
yakınlaşmaya başlamıştır. Örfî destarlara Osmanlı’ya
geçişle “müvecceze” denilen bir eklenti de yapılmıştı.
Bu kavuk ve taç tepelerinin kenarlarına destarın kendi
kumaşından oluşturularak ya da ayrı kırmızı bir kumaş
kullanılarak oluşturulan bir toptu.
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Tüm bunlarla birlikte Mevlevîlik geleneğinde “istivâ”
adlı bir kuşamdan bahsedilmektedir. Bu gelenek bugün Konya Âsitânesi’ndeki Türbe-i Şerif’te bazı Horasan erenlerinin sanduka taçlarında görülmektedir.
Abdülbâki Gölpınarlı’nın Hurûfîlik akımının bir nişanesi
olarak kullanıldığını söylediği istivâ, sikkenin önünden
arkaya doğru çekilen dar ve ince katlı yeşil yahut siyah
bir kumaştır. İstivâ kelimesini Hz. Pîr, Mesnevî’sinde
“olgunluk nişânesi” anlamında kullanmıştır. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi envanterinde bulunan
Nusretnâme adlı meşhur eserin Serdar Lala Mustafa
Paşa’nın Doğu Seferleri kısmında resmedilmiş olan,
Paşa’nın Konya Âsitânesi’ni ziyareti konulu bir minyatürde dervişlerin tamamının başında istivâ çekili
olduğunu görmekteyiz. Bu ve benzeri birçok kaynakta
görülen bu gelenek artık pek bilinmemektedir. Fakat
tarihte sikke hatıraları kadar istiva hatıraları da geniş
bir yer tutar. Örneğin Esrar Dede’nin “İstivânâme” adlı
bir eseri bulunmaktadır.
Osmanlı geleneğinde Bağdat ekolü ile birlikte kullanılmaya başlanan “Cüneydî” destar sarma stili de Mevlevîlikte kullanılmıştır. Sikke etrafına ince ve düz bir
bez ile sıralı bir meyil kullanılarak sarılan bu destar,
örfî biçimde yani içine pamuk doldurulan bir kumaşla
yahut düz ince tülbent kumaşı ile de yapılmıştır.
Halvetîlik ya da Rufâîlik gibi tarikatlarda kullanılan Cüneydî destar sarma biçiminin sikkeye uyarlanmış haline Mevlevîler “şeker-âviz destar” adını vermişlerdir.
Normal bir sikke üzerine düz bir bez ile aynı usûlde
sarılan bu destarlar, Mevlevîlerin Osmanlı geleneğinde
en çok kullandığı taçlardan biri olmuştur.
Şeker-âviz tacın, sarılması ve renkleri hususunda,
kişilere göre özel şekiller ve mânâlar bulunmakta idi.
Şeker-âviz destarı kafesli olarak saranlar bulunduğu

establishment goes back to Seljukid era, and as a natural result of the geographical positioning of Seljukian
tradition, crowns were used in a style called “örfî” (sikke wrapped in melon form). This type of turban (destar)
wrapped over with a cotton cloth inside was a headgear
used by Seljukid scholars. We do know that in Seljuks,
örfî destars were not only used in Mawlawiyya but generally as well. Being heftier than the following periods,
“örfî destar” form had a bold and straight lean. The
sikke part of this destar style was not perfectly sitting
on the head. These sikkes, in which the cotton part of
the destar was sitting on the head rather than the sikke
itself, were used in “örfî” style until the time of Ulu Arif
Chelebi. Similar to the dal sikke form of Ulu Arif Chelebi, the “örfî wrapping” style was close to the present-day sikkes we are currently using. Along with the
passage into the Ottoman empire, an extension called
“müvecceze” was added to these örfî destars. This was
a knob formed in the sides of the upper parts of quilted
turbans (kavuk) or crowns (tâc) either with the turban’s
own fabric or with a separate red fabric.
With all that, a fabric called "istiwâ" is mentioned in
Mawlawi tradition. This tradition appears on the sarcophagus crowns of some Khorasan saints in the
“Turbe-e Sharif” (Holy Shrine) in Konya Âsitâne. The
“istewa” is a narrow, thin and piled green or black fabric pulled back from the front of the sikke and is said
by Abdulbaki Gölpınarlı that it was used as a sign of
Hurufism. Hadrat Pîr had used the word of istiwâ in
sense of “sign of maturity”. In a miniature on Serdar
Lala Mustafa Pasha's visit to Konya Âsitâne, depicted
in Pasha's Eastern Expeditions section of the famous
work Nusretnâme found in the inventory of Topkapi
Palace Museum Library, we see that istiwâ was put on
heads of all dervishes. This tradition found in this and
many similar resources are no longer known by the majority. Yet, in history, istiwâ memoirs occupy a space as
much as sikke memories. Esrar Dede’s “istiwânâme”
we shall mention later on in literature sections is an
example to such.
In Ottoman tradition ,“Cuneydî” destar-wrapping style
which started to be worn during the school of Bagdat
has been used in Mawlawiyya as well. These destars
wrapped over the sikke aslope with a fine plain tissue
have too been made in örfî style with some cotton filled
in or with a plain fine turban fabric.
By adapting it to sikkes, Mawlawis have given the name
of “şeker-âviz destar” to Cuneydî turban wrapping style
used in tariqas like Khalwatiyya and Rufa‘iyya. These
destars wrapped over a normal sikke in the same manner with a plain cloth, had been one of the foremost
crowns used by Mawlawis in the Ottoman tradition.
There were specific personal forms and senses regarding the wrapping style and color selection of şeker-âviz
crowns. While some were wrapping the şeker-âviz destars in a latticed form, there were those who were
wrapping over a slanted type of istiwâ called "Huseynî".
Other than that, there existed a run-around destar style
used by caliphs. This style was simple as smoothly
wrapping over the destar in a circular manner. The literate class and imams were wrapping a white run-around
destar. In Sufi literature, this form of turban wrapping

Mevlevîlikte destar geleneği öncelikle Hz. Pîr soyundan gelen “çelebilerin” bir âdeti idi. Ondan sonra tekke
şeyleri, çile bitirmiş dedeler ve son olarak da Mesnevihânlık derecesine yükselmiş kişiler destar kullanma
yetkisine sahip oldular. Bu yetki kişilerin bağlı bulundukları şeyh efendiler tarafından kendilerine tekbirlenirdi.
Genel olarak bütün tarikatlarda âdet olan “taylasan”
bırakma geleneği Mevlevîlikte de bulunmakta idi.
Taylasan, mutasavvıfların Hz. Peygamber’den örnek
aldıkları, sarığın sol yanından bir bölümünü uzatma
adeti idi. Mevlevîlikte de taylasan geleneği bulunur
hatta bunun uzunluğunun durumu halife efendinin celallilik seviyesini gösterirdi. Kısa olan taylasan sahipleri daha yumuşak yapılı, uzun taylasan sahipleri ise
genelde daha sert mizaçlı olurlardı. Taylasanı uzatmış
bir Mevlevî dedesinin günlük hayattaki lisân-ı hâli “bugün celalliyim bana yaklaşma” demekti. Taylasanlar
bununla birlikte tasavvufta kıdemi de ifade eder; yeni
destar sarınmış bir derviş edeben taylasanı bir karış
uzunluğunda bırakırdı. Bu bir edep sembolü idi. Âgâh
Efendi’nin tarikat kıyafetleri ile ilgili risalesinde belirttiğine göre, taylasanı ilk defa bırakan sahabenin adı ise,
Cübeyr b. Mut’im’dir. Edebiyatımıza da bu taylasanlı
destarlar “destâr-ı giysûdâr-ı Mevlevî” tamlaması ile
geçmiştir. Hiçbir tasavvufî ekolde olmadığı gibi taylasanlar Mevlevîlikte de kesinlikle arkadan ve sağdan
uzatılmazdı. Çünkü Hz. Peygamber’in, bu şekildeki
taylasanı çok özel durumlarda bıraktığı biliniyor.
Sikke ile ilgili bunlardan başka bir de “risale” ismi
taşıyan önemli bir unsur daha bulunmaktadır. Pratik
olarak günümüze gelmiş hiçbir tarihî sikkede görülmeyen bu unsur, tacın destar bölümünün üstüne çekilen
çaprazlama beyaz bir kumaşın adıdır. Tasavvufta “hakikat sırrının ifadesi anlamına gelen” risale, daha çok
diğer tarikatlarda kullanılmıştır. Fakat bugün Sadberk
Hanım Müzesi envanterinde bulunan bir tuğra üzerindeki sikke örneği bunun doğruluğunu onaylamaktadır.
Hz. Mevlânâ’nın isminin altınla istiflendiği bu yazıda
tuğranın hançere bölümünün üstüne siyah destarlı bir
sikke resmedilmiştir. Bu sikkede sağdan sola doğru
yükselen bir risale bulunmaktadır.

style was called “fenâyî” (fenâ: mystical dead) destar.
Mawlawi sheikhs who were Sayyid (descendants of the
Prophet (pbuh) through Husayn ibn Ali) and Sharif (descendants of the Prophet (pbuh) through Hasan ibn Ali)
were wrapping dark green destars while other sheikhs
were wrapped white ones. As for the Chelebis, they
were wrapping a dark purple color destar seemingly as
dark as black. We learned from the menâkıb (hagiography) of Eflâkî that dark color purple destar tradition is
a holdover from the days of Rumi. While Hadrat Pîr was
wrapping a white destar until the departure of Shams,
he had later on used this dark purple destar as a symbol of mourning.
The tradition of destar in Mawlawiyya was mainly a
custom of “Chelebis”, descendants of Hadrat Pir. Then
Sheikhs of lodges, dedes who had completed their ordeal and finally those who had been eligible to become
Mathnawi-khan (Mathnawi reciter) were holding the
right to use the destar. This right was given to individuals by their Sheikhs through a sanctification rite called
"tekbirleme" (where both Sheikh and the sanctified one
are reciting 'Allahu Akber' before the dervish puts on
the appropriate destar).
Almost in all orders, there was the tradition of wearing
the taylasan, which also existed in Mawlawiyya. Taylasan was actually a Sufi tradition of extending some
part of the turban from the left-hand side following the
example of the Holy Prophet. The Mawlawiyya also had
the tradition of taylasan, and its length even served
to represent the halife efendi’s temper (celâl). Those
wearing shorter taylasans were usually much more tender-minded persons, while those with longer taylasans
were rather quick-tempered. The body language of a
Mawlawi dede with extended taylasan actually meant
to say: “I am bad-tempered today, do not bother me”.
Besides, taylasan would also signify seniority in Sufism:
A dervish who recently put on his destar generally kept
the length of his taylasan for about one hand-spanlong, which was a sign of Sufi decency. According to
Agah Efendi’s risale (treatise) on the garments of religious orders, the first sahabah (Prophet’s companion)
who wore taylasan for the first time was Jubayr ibn
Mut‘im. Likewise, in Turkish literature, these destars
with taylasan came to be known as “destâr-ı giysûdâr-ı
Mevlevî” (fringed Mawlawi cone). As was the case in
any other Sufi order, the taylasan was under no circumstances extended from back and right-hand side, for
Hadrat Prophet was known to have worn his taylasan in
very special instances.
In addition, as far as sikke is concerned, there is also
another important element called “risale”. This refers
to a white, diagonal fabric sewn onto the top of the
destar of the Mawlawi crown (tâc). Yet, it is practically
unseen in any historical cone that survived to the present day. Originally meaning “expression of the secret of
truth” in the context of Sufism, risale was rather used
in other orders. However, a sample of cone in a seal
(tuğra) found in the inventory of Sadberk Hanım Museum confirms its accuracy. In this calligraphic work,
a sikke with a black destar has been depicted on the
hançere (parallel lines) section of the seal where the
name “Hadrat Rumi” was superimposed and interlaced
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gibi “Hüseynî” adı verilen mâil yani yana yatık bir istivâda saranlar da olurdu. Bu destar biçiminden başka
bir de halifelerin sardığı dolama destar biçimi vardı.
Bu biçim, destarın düz olarak dairevî tarzda sarılmasından ibaretti. İlmiye sınıfı ve imam efendiler beyaz
dolama destar sararlardı. Bu sarık sarma biçimine tasavvuf literatüründe “fenâyî” destar adı da verilmektedir. Seyyid ve şerif olan Mevlevî şeyhleri koyu yeşil
destar sararlar, olmayanlar ise beyaz destar sararlardı. Çelebiler ise, bakınca siyah kadar koyu görünen
mor bir renkte destar sararlardı. Bu koyu renkli mor
destarın Hz. Mevlânâ döneminden kalma bir gelenek
olduğunu Eflâkî’nin menakıbından öğreniyoruz. Hz.
Pîr, Şems’in gidişine kadar beyaz bir destar sararlar
iken daha sonra bu koyu mor destarı matem simgesi
olarak kullanmışlardır.

135

136

H Z. PÎ R M E V L Â N Â C E L Â L E D D Î N -İ R Û M Î V E M E V L E V Î L İ K K Ü LT Ü R Ü

137

H A D R A T M A W L A N A J A L A L A L- D I N R U M I A N D M A W L A W I Y Y A C U L T U R E

Dervişler için destarlı sikke kullanma âdeti her güne
mahsus değildi. Bunu da yine bir Sünnet-i Seniyye’den
ilham edinen Mevlevîlerin bu âdeti sadece resm-i merasimlere has bir özellik idi. Destarlı sikkeler Mevlevî
mukabelelerinde takılır ya da önemli bir hadise cereyan ettiği zaman (cenaze, bayram gibi) kullanılırdı.
Bunun haricinde çelebi, dede, halifeler de dâhil olmak
üzere herkes “dal sikke” kullanırdı. Destarlı sikke kullanan kişi eğer sikkeyi özel bir yerde takacaksa özel
deriden yapılma “sikke zarfları” adı verilen kutular
içinde yanında götürürdü. Kullanılacak yerde baştaki
dal sikke çıkarılır, destarlı sikke giyilerek “çeyizlenir”
ve daha sonra işi bittiği zaman yine bu kabın içinde
muhafaza edilirdi. Yani destarlı sikkeler her gün kullanılan şeyler değildi.
Dal sikkeler dervişlerin de normal günde taktıkları
genel sikkelerdir. Mevlevîlikte derviş semâyı tamamladıktan sonra şeyh efendi tarafından kendisine bir dal
sikke “tekbirlenir”, yani özel merasim ile giydirilirdi.
Dal sikkeyi takan ve semâyı çıkaran derviş “muhiblik”
seviyesinden yükselerek artık bir “nev-niyâz” (yeni
derviş) olurdu.
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Sikkelerin başa giyiliş şekli de çok önemli bir anlam
ifade ederdi. Mesela sikkeyi kaşlarına kadar indiren
ve alnı görünmeyen dervişler “şems neşesine sahip”
özel kişiler olarak bilinir, onların o halleri ona göre
tartılırdı. Yahut sikkelerini alınlarının tamamını gösterecek şekilde giyenler “zahidân” kısmından sayılır,
onlara da o şekilde yaklaşılırdı.
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Mevlevîlik geleneğinde dal sikkelerin de mukabele
esnasında kullanılması büyük bir anlam ifade ederdi.
Mesela semâ esnasında sikkesi yere düşen bir dervişin bu hali bir kabahat sayılır ve kurban kesmesi icab
ederdi. Kurbanı kestikten sonra ise dal sikkesi tekrar
kendisine tekbirlenirdi.
Tıpkı sarık sarmak gibi Osmanlı sosyal toplumunda
bütün başlıklar ciddi bir özellik ve nitelik taşırdı. Kişinin hangi mesleğe, hangi tarikata bağlı olduğunu gösteren bu başlıklar büyük bir geleneğin önemli parçalarından biri idi. Bir saraylı, derviş kıyafeti ile gezemez
ya da bir derviş halife tacı takamazdı.
Fakat gelenek dairesinde kalmak kaydı ile tarihte bununla ilgili istisnâî durumlar görülmektedir. Biz bunlardan ikisini Mevlevîlik tarihi ve sikke konusunda önemli
olduğu için buraya derc etmeyi uygun gördük.
Asaf Halet Çelebi‘nin “Mevlânâ ve Mevlevîlik” adlı
eserinde belirttiği birinci önemli tarihî vakıa Osmanlı’nın kuruluş döneminde görülmektedir. İkinci Osmanlı
padişahı Orhan Gazi’nin ağabeyi ve veziri olan Alâeddin Bey bir Mevlevî dervişidir. Daha evvel başlık geleneğinde de belirttiğimiz üzere Osmanlılarda kıyafetin
şeklinin belli bir düstura bağlı olması geleneği gerideki
Türk-Selçuklu geleneğinden gelme bir âdettir. Aslında
bu adetin sadece Türklere mahsus değil her medeniyetin kendi içinde geliştirdiği bir hiyerarşinin ürünü
olduğunu söylemek yerinde olur.

(istifleme) using gold. On the sikke, there is an ascending risale extending from the right to the left.
The tradition of using the sikke with destar for dervishes was actually not a practice for every day. Inspired
likewise by the Holy Sunnah, this Mawlawi custom
was exclusively specific to the ceremonies. The sikkes
with destar (destarlı sikke) were put on either during
the Mawlawi muqabalas or were used on special occasions (funeral, eid etc.). Other than these, everybody
including the chelebis, dedes and halifes wore the dal
sikke (cone without destar). Should the person using
the sikke with destar wear it on a special occasion, he
carried it inside a box made of special leather, which
was called sikke zarfı (cone sheath). At the site of the
ceremony, the dal sikke was taken off to be replaced
with the destarlı sikke (which was called çeyizlemek),
and once he was done, it was preserved in the same
sheath. This meant that destarlı sikkes were not accessories that were used on a daily basis.
On the other hand, dal sikkes were worn by dervishes on
regular days. In Mawlawiyya, following the completion
of his semâ‘, sheikh efendi would sanctify a sikke for
a dervish through the recitation of takbir (tekbirleme);
that is, he would put the sikke on him with a special
ceremony. Putting on the dal sikke and completing the
semâ‘, the dervish was now promoted from the rank of
muhibb (initiate) to that of nev-niyâz (novice).
The way of putting the sikke also implied a very significant meaning. For instance, dervishes who wear the
sikke by lowering it down to the eye brows, covering the
entire their forehead, were known to be special persons
with “joy of Shams” and were considered accordingly.
Or those who wear it in a way to reveal the entire forehead were counted as “zahidân” (pious) and treated
accordingly.
Likewise, in the Mawlawi tradition, the use of dal sikkes
during the muqabalas had a substantial meaning. For
instance, a dervish who has his sikke fall down during
the semâ‘ was considered to be negligent, for which he
had to offer a sacrifice. After slaughtering the sacrifice,
the dal sikke was again put on his head through the
recitation of takbir (tekbirleme).
As was the case with wrapping the turban, all headgears had a very significant serious character in the
Ottoman society. Indicating the profession and order
affiliation of each and every person, they constituted an
integral part of a great tradition. That is why a courtier
could not walk around in the garments of a dervish, nor
could a dervish wear the tâc (crown) of a Caliph.
However, on the condition of remaining within the
boundaries of tradition, there could also be certain exceptions throughout the history of the Empire. As they
are of importance as regards the history of Mawlawiyya
and the sikke, we consider it relevant to cite two of
such exceptions here.
The first important case stated by Asaf Halet Chelebi in
his work “Mevlânâ ve Mevlevîlik” [Rumi and Mawlawiyya] belongs to the initial years of the Ottoman Empire.
Orhan Gazi, the second Ottoman sultan, had an elder

Bu sikke istisnalarından ikincisi ise İstanbul’da Saray-ı
Humâyun’da cereyan etmiştir. Türk müziği tarihine
damgasını vurmuş Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi,
saraydaki müezzinlik görevine rağmen sikkesini başından hiç çıkartmamış ve sarayda giyilmesi gerekli
özel elbiseyi bütün ısrarlara rağmen kullanmamıştır.
Sikkesini daim başında tutmuş ve onu mevki ve şöhret gibi şeyleri ifade edebilecek birçok şeyden üstün
görmüştür.
Tarihte sikke hatıraları ile ilgili birçok bilgi bulunmaktadır. Fakat F. Nafiz Uzluk’un “Dîvân-ı Sultan Veled”
kitabının girişinde Sakıb Dede’nin “Sefine-i Mevlevî”
adlı kitabından yaptığı bir alıntı bunların içinde önemli
bir yer teşkil etmektedir.
Mevlevîlik geleneğinde Osmanlı padişahlarına, eğer
muhabbetleri varsa, “teberrüken” sikke tekbir etmek
adet olmuştur. Böylece padişah tarikin muhiblerinden
birisi olmaktadır. Şehzâdelere ise eğer tarike muhiblik niyetleri varsa, sair kişilere uygulanan prosedür
aynen uygulanır ve arakiyye tekbir edilirdi. Sultan I.
İbrahim zamanında kendisinin kimi tarihçiler için “rûhî
hastalığı” kimileri için de “şiddetli baş ağrısı” olarak
nitelendirilen manevî hastalığı için çareler aranmaktaymış. Bu sebeple bir deva bulur ümidi ile Konya’da
çelebi bulunan Pîr Hüseyin Efendi, Sûret-i Mahsûsa’da
İstanbul’a davet edilmiş. Padişah huzuruna giren Çelebi, Hünkâr’a bir sikke tekbirlemek istemiş. Fakat Sultan İbrahim kendisine değil yanında duran şehzâdesi
Sultan Mehmed’e sikkenin tekbirini irade eylemiş. Bu
tepkiyi garip karşılayan Çelebi, geleneğe uygun olmasa da padişah sözünü dinlemiş ve sikkeyi şehzâdeye
tekbirlemiş. Konya’ya doğru yola çıkan Çelebi Efendi
yanında sır saklayan dervişândan birkaçına “Sultan
İbrahim’in saltanatı burada biter, yeni hünkâr Sultan
Mehmed’dir” demiş ve nitekim Çelebi’nin maiyeti daha
Konya’ya varmadan Akşehir yakınlarında iken, Sultan
İbrahim’in katledildiği haberi ulaşmış, bilindiği üzere
daha sonra da Sultan IV. Mehmed tahta oturmuştur.
Sikke hususunda onun bir çocuk oyuncağı değil velilik
nişanesi olduğunu düşünen Mevlevîler sikkeleri kullanırken katı kurallarını uygulamaktan çekinmemiştir. Mesela sikke kullanımı ile ilgili diğer bir gelenek
de Mevlevîlerin sikkelerini çıkartma hususunda çok
hassas davranmalarıdır. Kimi dervişler gece yatarken
bile sikkelerini çıkarmaz, çıkarsalar dahi “arakiyye“
adı verilen kısa kalıpsız ter emen başlıkları giyerlerdi. Bundan daha ötesi, tarihte sert meşrep dervişlerin
tıraş olurken bile sikkelerini çıkartmadıkları sağa ve
sola yatırarak kendilerini tıraş ettirdiklerini biliyoruz.

brother and vizier named Alaeddin Bey, who was a
Mawlawi dervish. As was previously stated concerning
the headgear customs, the subordination of clothing to
certain laws in Ottomans had actually its roots in the
preceding Turkish-Seljukid tradition. In fact, it would be
appropriate to claim that such tradition was not peculiar to Turks but was rather a product of a hierarchy that
every civilization developed.
As he was a dervish, Prince Alaeddin Bey abstained
from confining himself to particular clothing that would
serve as a tradition for the dynasty, despite his position
as the second man. Not only he did expressly adhere
to his dervish dress required by the regulations of his
order, he also appeared before his elder brother the
sultan with his “sikke” on his head, rather than as a
member of the dynasty, although he was supposed to
do so.
The second example of these exceptions took place at
the Saray-ı Humâyun (Imperial Palace) in Constantinople. One of the eminent figures in the history of Turkish
music, Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi, notwithstanding his duty as muezzin at the palace, never took
off his sikke and despite all insistence he never used
the special dress that was mandatory at the palace.
He always kept his sikke on the dead and thought it
to be superior to many things which would imply rank
and fame.
There exists abundant information in memories related to sikke throughout history. However, a quotation
that F. Nafiz Uzluk made in the introduction of his book
“Dîvân-ı Sultan Veled” from the book “Sefine-i Mevlevî” [The Mawlawi’s Ship] by Sakıb Dede is particularly
important among these.
In the Mawlawi tradition, it became customary to sanctify a sikke for a sultan as a sign of benediction (teberruken) if he was well-disposed towards the order. In
doing so, the sultan himself became a muhibb (initiate)
of the order. As for the princes, if they had intention
of becoming muhibbs, they underwent the procedures
applied to other people and the arakiyye (thin felt cap)
was sanctified (tekbirleme). During his reign, retinue
of the palace searched for a cure for the disease of
Sultan Ibrahim I, which was later labeled as “mental
disease” by some historians and “severe headache” by
some others. Thus, with a hope of finding remedy, Pîr
Hüseyin Efendi, who then served as “chelebi” in Konya,
was specially invited to Istanbul. Appearing before the
sultan, Hüseyin Efendi desired to sanctify (tekbirleme) a
sikke for him. However, Sultan Ibrahim instead instructed him to sanctify it for his crown prince Sultan Mehmed standing beside him, not himself. Finding such
attitude quite strange, the Chelebi, although it was
against the tradition, obeyed the Sultan and sanctified
the sikke for the crown prince. Then, on his way back to
Konya, Chelebi Efendi said to some of his reticent dervishes: “The reign of Sultan Ibrahim ends here, Sultan
Mehmed is the new sultan”. Subsequently, before the
arrival of Chelebi’s entourage in Konya, they received in
the vicinity of Akşehir the news about the massacre of
Sultan Ibrahim. As known, Sultan Mehmed IV acceded
to the throne later on.
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Şehzâde Alâeddin Bey “dervişliği” münasebeti ile
ikinci adam konumunda bir şehzâde olmasına rağmen
hanedânın geleneğini oluşturacak bir özel kıyafet kullanmaktan kaçınmıştır. Derviş kıyafetine tarikatının
kaçınılmaz bir düsturu olarak harfiyen bağlı kalmış,
hatta bununla da kalmayarak ağabeyi olan padişahın
huzuruna bile bir hanedân üyesi sıfatıyla çıkması gerekirken bu “sikke” ile çıkmıştır.
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Kısacası tasavvuf geleneğinde başlık, baş kapatıcı bir
nitelikten çok, kişinin başına taktığı, yani “başa taç
ettiği” bir sembol olduğu için çok önemli bir unsur halini almıştır. Bunun sebebi bir başlığın insana kazandırdığı dereceden, hem de yüksek ahlakla donanmış
insan başının onu takmasına vesile olmasından dolayı
olsa gerektir.
Biz sikke hakkındaki bu sözlerimizi Sultan III. Ahmed’e
ait Mevlevîlerce çok meşhur bir sikke menakıbı ile sırlayalım:
“Birçok Osmanlı padişahı gibi Sultan III. Ahmed de
Mevlevî tarikatına meclûb ve Mevlânâ’ya hürmetkârdı.
Bir gün o da muhib olmaya karar verdi. Fakat karinlerinin teşvikiyle ipekten bir sikke yaptırdı ve tekbirletmek
üzere Konya’daki çelebilik makamına gönderdi. O zaman bu makamda bulunan I. Sadrüddîn Çelebi böyle
ipek bir sikke görünce fenâ hâlde üzülerek ağır sözler
söyledi ve padişah eğer Mevlânâ’ya intisap etmeyi düşünüyorsa yünden bir arakiyyenin kâfi geleceğini söyleyerek âdî yünden bir arakiyyeyi tekbirleyip gönderdi.
Padişah, Çelebi’nin sözlerine aldırmadan, arakiyyeyi
alıp başına giydi.
(Asaf Halet Çelebi, Mevlana ve Mevlevîlik s.111)”

Considering the sikke as a sign of sainthood rather
than a child’s play, Mawlawis did never hesitate to implement strict rules in its use. For instance, another
custom pertaining to the use of sikkes was the utmost
sensitivity in taking them off. Some dervishes did not
take them off even when asleep, and even if they did
so they wore a short, shapeless, sweat-absorbing cap
called “arakiyye”. Further, we know from historical evidence that the quick-tempered dervishes even cut their
hair without removing their sikkes and by tilting them
to the left and right.
In brief, headgears became a very element symbol in
the Sufi tradition as it was considered to be a symbol
“treated with great respect” (so to speak, like a crown)
rather than a cap covering the head. The reason of behind such respect was that it bestowed a certain rank
upon persons and that it was worn by people endowed
with high morals.
We would like to conclude our remarks on the subject
with an anecdote of Sultan Ahmed III on sikke which
has been very popular among by Mawlawis:
“Just like many Ottoman sultans, Sultan Ahmed III was
also fond of Mawlawi Sect and had great respect for
Hadrat Rumi. One day, he also decided to become a
muhibb (initiate). Encouraged by his close circle, he
had had a sikke of silk manufactured and dispatched it
to the Chelebi in Konya for sanctification (tekbirleme).
When he saw the sikke, Sadr al-Din Chelebi I, who then
served as the chelebi, felt grieved and spoke in a harsh
tone: “Should the Sultan desire to affiliate himself with
Rumi, an arakiyye made of wool would be enough”. He
then sanctified an arakiyye made of regular wool and
sent it back. Ignoring the words of Chelebi, the Sultan
put the arakiyye on his head.”
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(Asaf Halet Chelebi, “Mevlânâ ve Mevlevîlik” [Rumi and
Mawlawiyya] p.111)
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Sikke formunda tezhiplenmiş 1292 tarihli sülüs yazı örneği - Ketebe: Mehmed Hilmi Ali bin Şükrî (Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin talebesi)
A Thuluth script example from 1292, illuminated in sikke form – Calligraphist Mehmed Hilmi Ali bin Şükrî (student of Kazasker Mustafa Izzet Efendi)
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Yenikapı Mevlevîhânesi / Galata Mawlawi convent
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imari bir üslûp olarak tekke, dergâh, zâviye, âsitâne, hankâh gibi
müesseselerin tümünün Hicrî
II. yüzyıldan itibaren var olduğu
kaynaklarda belirtilmektedir. Zira
bu eserlerin tümü, fonksiyonel
olarak kaynağını Mescid-i Nebevî’den almışlardır.

In sources, it has been notified that all institutions like
tekke (lodge), dargah (convent) zawiyah (hermitage),
asitane (central tekke), khanqah (general name given
to all kinds of Sufi lodges) appeared from the IInd century of the hegira onwards. In terms of functionality,
all of these monuments have taken their origins from
Al-Masjid an-Nabawī (Prophet’s Mosque).

Yukarıda adı geçen tasavvufî merkezlerden “sûfî”
lakabını ilk alan Ebû Hâşim’in 150 (M:767) yılında
Şam’ın güneyinde Remle’de kurmuş olduğu hankâh,
gelenek olarak ilk zaviye kabul edilmektedir. Kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre de bu ilk hankâhın,
ilhamını Hz. Muhammed (SAV)’in ev-mescidi olan
Mescid-i Nebevî’den almış olması son derece muhtemeldir. Zira bir mânâda Hz. Peygamber’in “müesseseleşmiş yaşayışı” denebilecek olan Mescid-i
Nebevî, işleyişindeki tasavvur bakımından bir İslam
merkezi, bir dergâh ve bir külliye bütünlüğü arz ediyordu. Diğer taraftan, ilk sûfî merkezlerinin de tek bir
bölgede değil, İslamiyet’in yayıldığı bütün sahalarda,
hemen aynı yıllarda belirmesi, bunların bir sevk-i
tabiinin sonucu olduğunu göstermektedir. Zira Mescid-i Nebevî’yi oluşturan bütün unsurlar dergâhlarda
da mevcuttur. Buradan hareketle açıkça görülmektedir ki, gerekli fonksiyonlara cevap veren mimari unsurlarıyla Mescid-i Nebevî’nin “ev-mescid” özelliği
dergâhlara tümüyle intikal etmiştir.

The first of the aforementioned centers given the soubriquet of “Sufi” was the khanqah establish by Ebu
Hashim at Remle, in the south of Damascus in 150
(767 AC), and traditionally is being regarded to be the
first zawiyah. From what we know from the records, this
very first khanqah was most probably inspired from the
residence-mosque Al-Masjid an-Nabawī of the Prophet
Mohammad (pbuh). For Al-Masjid an-Nabawī, which
we might call the “institutionalized life” of the Prophet,
had an integrality as it was envisioned to function as an
Islamic center, a dargah and a social complex (kulliye).
On the other hand, first Sufi centers appeared not only
in one specific region but throughout all Islamic lands,
almost in the same years, so this a posteriori shows it
was an instinctive incidence. For all the components of
Al-Masjid an-Nabawī are also available in the dargahs.
It is thus clear that with its components matching with
the architectural elements, the “residence-mosque”
feature of Al-Masjid an-Nabawī was completely inherited by the dargahs.

Gerek Anadolu’daki en eski tekke-zâviye-hankâh
örneklerinden, gerekse Türklerin tekke ve zâviyelerinden yola çıkarak, bunların hepsinde dört eyvanlı
Orta Asya Türk evi şeması ile aynı olan ev-mescid
motifinin bulunduğunu söylemek gerekir. Zira ilk şemalarda, Orta Asya’nın merkezî avlulu plan tipi görülmektedir.

From old Anatolian tekke-zawiyah-khanqah examples
as well as the Turkic tekke and zawiyah models, we can
say that all had this residence-mosque motive similar
to the four-iwaned Central Asian Turkish houses. For in
initial architectural plans, Central Asian central courtyard model can be observed. While Al-Masjid an-Nabawī was serving as an headquarter model in a way,
on a general and spiritual sense with its components
and motives it was a complete example for dargahs as
well. As it is known, ones Prophet Mohammad (pbuh)
went into Medina in 622, on the terrain his camel stood
he constructed a building serving as an abode, a place
for daily prayer (salât) and Islamic studies. Completed
in 623, the building was build in a yard-type country
house model.

Mescid-i Nebevî ise, bir nevî idari merkeze örnek
olurken diğer taraftan da ihtiva ettiği unsurlar ve
motifler münasebetiyle küllî ve derûnî anlayışla dergâhlara tümüyle örnek teşkil etmiştir. Bilindiği üzere,
622’de Hz. Muhammed (SAV) Medine’ye girdikten
sonra devesinin durduğu arazide hem ikâmetgâh,
hem günlük namazların kılınması hem de İslâmî eğitim için bir bina yaptırmıştır. 623 yılında tamamlanan
bu bina, avlulu bir kasaba evi tarzındadır.
Kaynakların bildirdiğine göre, Mescid-i Nebevî’nin
avlusunda oldukça hareketli ve çok yönlü bir hayat
yaşanıyordu. Günlük ihtiyaçların dışında, heyetler
kabul ediliyor, dîvânlar kuruluyor, kararlar alınıyordu.
Bu haliyle bir yönetim merkezi olarak da kullanılan
avlu; namaz, sohbet, öğretim ve tebliğlerle de tümüyle hizmet halindeydi. Yani, Mescid-i Nebevî, kendisinden sonra gelen ve kendisini örnek alarak oluşturulmuş tüm dergâhlarda da olduğu gibi, “kesret

According the sources, a remarkably animate and versatile life being experienced was in the courtyard of
Al-Masjid an-Nabawī. Other then daily necessities, delegations were amitted, councils were assembled and
decisions were taken. Used as an headquarter office
as is, the courtyard was also in complete service for
salaat, conversations, education and disclosures. In
a word, as with all subsequent dargahs established
following its footsteps Al-Masjid an-Nabawī was “the
living example of unity within the norms of diversity”.

Tekkelerdeki ibadet, eğitim ve barınma fonksiyonlarının zaman içinde bütünleşmesi ve çoğunlukla aynı
bölümde cereyan etmesi de, yine örnek almış oldukları Mescid-i Nebevî’nin eğitim sisteminden kaynaklanmaktadır. Geleneksel medrese eğitiminden yahut
Batı kökenli laik eğitimden tamamen farklı olarak,
nazariyattan çok tatbikatın ağırlık kazandığı, yani talib olan kişiye birtakım şeyleri öğretmekten çok ona
yaşatmayı amaçlayan ve bu sayede kemâle eriştiren
bu eğitim sistemi; muhabbet, ibadet, hizmet, sohbet,
tefekkür, halvet, cezbe gibi unsurlardan oluşan; dervişle şeyhi arasında “sır” olan ve tasavvufî literatürde seyr-i sülûk olarak adlandırılan şekliyle kaynağını,
Hz. Peygamber ile ehl-i suffe arasındaki eğitimden
almaktadır.

Integration of worships, education and sheltering functions in the tekkes over time and also their occurrence
mostly in one division again originates from the education system of Al-Masjid an-Nabawī. Unlike the traditional madrasah education or the Western oriented
secular education, this system of education was rather
focused on practice than theoretic. I.E. it was more
concerned to provide the aspirant the experience of
something rather than to teach him about the same
thing; and by doing so to help him attain perfection.
This type of education originates from the initiatic
training that existed between Prophet Mohammad and
Ashab-i Suffa (people of the way gathered around the
Prophet). It consists of affection, service, intimate conversation (sohbet), contemplation, seclusion and ecstasy, and is called “seyr-u sulûk” in Sufi literature; it is a
“secret” between the dervish and his sheikh.

Mescid-i Nebevî’nin birleştirdiği mescid-ev ikili fonksiyonu, mimari şema olarak İslamiyet’e geçmiş ve
çok fonksiyonlu camilere kadar ulaşmıştır. Hz. Peygamber’in vefat ettiği Hz. Aişe’nin odasına defnedilmesi ve daha sonra Hz. Ebûbekir ve Hz. Ömer’in de
buraya defnedilmeleri dikkat çekici diğer bir husustur
ki, vefat eden şeyh efendilerin tekke ve zaviyelerde
de mescid ve semâhânenin içine yahut hemen yanına defnedildiklerini bir gelenek olarak görmekteyiz.

The binary residence-mosque function combined by
Al-Masjid an-Nabawī has pass on Islam as an architectural plan and has even got through the mosques.
Hadrat Mohammad was buried in Hadrat Aisha’s room
and Hadrat Abu-Bakr and Hadrat Umar too were later
on buried in the same place, which is another noticeable aspect. So here we see that traditionally sheikhs
who decease are buried inside or next to the masjids
and sema‘ halls of the tekkes and zawiyahs.

Mescid-i Nebevî’nin duvarlarla çevrili avlusu etrafında bulunan, Hz. Peygamber ve ailesine ait olan
“beyt”ler de, harem olmaktan ziyade burada cereyan
eden hayatla kaynaşıyordu ki, bu da sonraları dergâhlara örnek olacak olan önemli bir unsurdu. Gerek
Mevlânâ Dergâhı gerekse diğer Mevlevîhânelerde bu
durum açıkça görülmektedir.

Prophet Mohammad and his family’s “beyts” (houses) surrounding the courtyard of the walled Al-Masjid
an-Nabawī were integrating with the daily life in there,
which was a particular aspect as it would later on become a model for dargahs. This aspect is especially
evident in the Mevlana Dargah as well as other Mawlawi convents.

Anadolu’daki ilk tarikat yapılarının da, Konya Sâhib Atâ Hankâhı (1279) ve Manisa Mevlevîhânesi
(1368-69)’nde görüldüğü gibi, merkezî kubbe ile örtülü, avlu etrafında tertib edilmiş dört eyvanlı plan
şemasına göre kurulmuş Orta Asya yapısıyla yakın
benzerlikler gösterdiği bilinmektedir. Kaldı ki, hem
Orta Asya evlerinde hem de külliyelerde görülen bu
haçvârî merkezî plan tasavvuru, en eski çağlardan
beri Türkler tarafından bilinen, ayrıca kudsiyeti de
olan bir husustur. Dolayısıyla, Budist inançların etkisi
altındaki Türklerin ev, külliye ve mâbed şemalarında kullandıkları bu haçvârî tasavvurları İslamiyet ile
bağdaştırmaları da son derece doğal bir sonuçtur.

The first Tariqa structures were seen in Konya Sâhib
Atâ Hankâh (1279) and Manisa Mawlawi convent
(1368-69), and were known to show similarities with
the Central Asian four-iwaned Turkish houses covered
by a central dome, surrounding a courtyard. Moreover,
this cross-like central structural plan seen in both Middle Eastern houses and social complexes is an aspect
known by the Turks since ancient times and is regarded to be holy. As a natural outcome, Turks who were
then under Buddhist influence adapted this cruciform
schemes they were using in house, social complex and
sanctuary structures into Islam.

Prototipleri hiç şüphesiz İslam öncesi Asya sanatına kadar inen bu dört eyvanlı, ortası avlulu binalar,
Türklerle birlikte Anadolu’ya gelmiş ve burada İslamiyet ile de hızlı bir gelişim sürecine girmiş ve yeni
şekillerin doğmasına zemin hazırlamıştır. Buradan
hareketle Selçuklu ve ilk beylikler dönemi mimar-

Undoubtedly, the prototypes of these four-iwaned
courtyarded buildings dating back the pre-Islamic
Asian art came into Anatolia with the Turks and underwent a fast evolvement in the hands of Islam which
it gave ground for new shapes to appear. Hence, it is
quite possible the architects of Seljuk and first seignio-

H A D R A T M A W L A N A J A L A L A L- D I N R U M I A N D M A W L A W I Y Y A C U L T U R E

kâideleri içinde tevhîdin yaşanışının bir timsali” idi.
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Kahire Mevlevîhânesi / Cairo Mawlawi convent

H Z. PÎ R M E V L Â N Â C E L Â L E D D Î N -İ R Û M Î V E M E V L E V Î L İ K K Ü LT Ü R Ü

ry (beylic) period established a variety of structures
with reference to this prototype.

Mevlevîhânelere gelince, buradaki fonksiyonların
mimari programa etkisi son derece büyüktür. Bu
sebeple bu konuyu tasnif ederek ele almak yerinde
olacaktır.

As for the Mawlawi Convents, the influence of the functions in here over the architectural programs is of great
measure. Therfore it will be more appropriate to elaborate this topic under classification.

İbâdet ve eğitim
mekânları

Worship and education
areas

Mevlevîhânelerde ibadet, eğitim ve barınma fonksiyonları kendi içinde girift bir bütünlük teşkil eder.
Bu sebeple bunları birbirlerinden kesin çizgilerle
ayırmak mümkün değildir. Bir mimari mekan, birkaç
ihtiyaca bir arada cevap verebilir ve zaten bu şekilde
tasarlanmışlardır. Örneğin, namaz kılınan ve mukabele-i şerîf icra edilen mekânlarda hadis ve tefsir
dersleri de yapılabilir. Aynı şekilde erkek misafirlerin
ağırlandığı bölüm olarak bilinen selamlıkta da sohbetler yapılır, musikî meşkleri icra edilir; selamlıklar
barınma ve eğitim ihtiyaçlarına birlikte karşılık verebilir. Dedegân hücrelerinde ise, barınmanın yanı sıra
muhibler yetiştirilir; semâ, musikî, hat, edebiyat gibi
dersler talim ettirilir ve hatta muhiblerin kıyafetleri
muhafaza edilirdi. Mevlevîliğe mahsus, dedelerin yetiştiği 1001 günlük çilenin doldurulduğu, yani 1001
gün süren bir eğitimin verildiği matbah-ı şerîf ise,
semâ meşk edilen, yemek hazırlanıp yenilen, çilekeş
canların devamlı yatıp kalktıkları bir yer olmasıyla
ibadet, eğitim, beslenme gibi birçok amaca hizmet
eden bir bölümdür.

Worship, education and sheltering functions in Mawlawi convents has complex integrity within itself. Therefore it is difficult to distinguish them from one another
with precise lines. An architectural space could meet
several needs at a time, and this is how it has been
designed anyway. For instance in spaces designed to
perform the daily prayer (salât) and run the Muqâbala-e
Sharif, hadith and exegesis lessons could be conducted as well. Likewise, in the selamlık area designated
for men only, conversations and musical entertainments could also be conducted; Selamlık could meet
the requirements of both housings and education. In
Dedegân cells alongside sheltering the devouts were
trained; Sema, music, calligraphy and literature lessons
were performed, even their clothing were preserved.
The matbâh-e sharif was a space designed for 1001
day ordeal (çile), in other word a place where a 1001
day long training was offered to the dedes. As a multi-purposed department serving for worship, education, nourishment and so on, the matbâh-e sharif was
a space where musical practices were conducted, food
was prepared and served; in short a regular residential
space for dervishes under ordeal.

Dünya üzerindeki tüm Mevlevîhâneler aynı mimari
özellikleri göstermemekle birlikte bir Mevlevîhâne en
geniş biçimiyle aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:

Although the architectural features of all Mawlawi convents on earth differ, in general terms a Mawlawi convent constitutes of the following sections:

Semâhâne: Mevlevî âyininin, yani mukabele-i şerîfin
icra edildiği bölümdür. Semâhâneler aynı zamanda
namaz kılınan yerler de olduğundan dolayı mihraba
sahiptir, bu fonksiyonu neticesinde bu tip semâhâneler için “mescid-semâhâne” tabiri kullanılır. Ancak Konya Mevlânâ Dergâhı, Yenikapı ve Bahariye
Mevlevîhânelerinde mescid ve semâhâne birbirinden
bağımsızdır. Bu tekkelerde dahi haftalık mukabeleden önceki vakit namazı semâhânede kılındığı için
buralardaki semâhânelerde de mihrab bulunur.

Semâ‘-khane (Semâ‘ halls): Area in which the
Mawlawi ritual, namely the muqâbala-e Sharif is performed. Since sema‘ halls are also designated to perform the prayer (salât) they have mihraps. Due to such
functionality the term “masjid-semâhâne” has been referred for this type of Semâ‘-khane. The masjid (small
mosque) and sema‘ hall sections of Konya Mevlâna
Dargâh, the Bahariye and Yenikapı mawlawi convents
are separate. nevertheless, as the daily prayer (salât)
is performed in the Sema‘ halls of these tekkes prior
to the weekly Muqâbala ceremonies, these sema‘ halls
have a mihrap as well.

Bazı Mevlevîhânelerde ise, semâhâne mihrabla beraber minber ve minareye de sahiptir. Buradaki amaç
çevredeki Mevlevî tarikatına mensup olmayan ahaliye de hitap eden bir cami niteliğine sahip olmaktır.
Bu tip yapılara da “cami-semâhâne” adı verilir.

In some Mawlawi convents alongside the mihrap the
sema‘ hall has a pulpit (minbar) and a minaret as
well. The purpose here is to acquire the quiddity of a
mosque catering the needs of surrounding community
non-related to the Mawlawi order. Such structures are
called “mosque-Semâ‘-khane”.
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larının, bu prototipten hareketle çeşitli bina tiplerini
meydana getirmiş olmaları kuvvetli muhtemeldir.
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Galata Mevlevîhânesi son şeyhi Kudretullah Dede ve dervişleri / Fotoğraf: Paskal Sebah, 1875
Last sheikh of the Galata Mawlawi convent, Dede Kudretullah and his Dervishes / Photo: Paskal Sebah, 1875
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Yenikapı Mevlevîhânesi / Yenikapı Mawlawi convent
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Semâhânelerde mihrab dışında bir son cemaat yeri
ve başmaklık, esas âyin mekânı, erkek ve kadın
mahfelleri, Mesnevîhân maksûresi, mutrıb maksûresi, naathân maksûresi, post kubbesi, kudümzenbaşı,
neyzenbaşı ve semâzenbaşı odaları, hünkar mahfili
ve hünkar dairesi bulunmaktadır. Elbette dünya üzerinde her Mevlevîhânede bu bölümler bulunmamakta, ancak bir semâhâne en geniş haliyle bu bölümlerden oluşmaktadır.
Meydân-ı Şerîf: Burası, yalnızca Mevlevîhânelerde
bulunan ve diğer tarikat merkezlerinde rastlanması
mümkün olmayan bir mekândır. Çünkü meydân-ı
şerîf Mevlevîliğe mahsus bir faaliyet için tasarlanmıştır. Meydan, sabah namazını müteakip dervişlerin
birbirleriyle görüştükleri, “çörek” yiyip kahve içtikleri
ve ardından “murakabe”ye geçtikleri bölümdür. Burada daha sonra zâbitân dedeler ve matbah canları
dışındakilere mahrem bir sohbet olur.
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Matbâh-ı Şerîf: Mevlevî âsitânelerinde aslında
canların 1001 günlük çilelerini doldurdukları yer olan
matbah-ı şerîfler, aynı zamanda yemek pişirilen ve
yenilen, şeyh ve halife cenazelerinin gasledildiği ve
çile dolduran canların geceleri yatıp kalktıkları yerlerdir. Burada büyükçe bir “Ateşbâz-ı Veli Ocağı”,
derviş olmak isteyen kişinin üç gün boyunca üzerinde oturacağı “saka postu” ve çile çıkaran canların
barınacakları yerler mutlaka olması gerekli bölümlerdir.

154

Kütüphâne: Kütüphâne, her Mevlevîhânede küçük
ya da büyük olsun mutlaka bulunan bir bölümdür.
Zira burası hem verilen dinî ve tasavvufî eğitimin
müfredatını belirlemekte hem de Mevlevîlerin de ortaya koymuş oldukları edebiyat, musikî, hat, tezhip
gibi alanlardaki eserlerinin kayıt altına alındığı ve
bulunduğu yerdir.

Ziyaret mekânları
Mevlevîhânelerde genellikle semâhânenin kıble tarafında yer alan türbelerde tekkenin Mevlevî bânîsi
veya ilk postnişîni merkez alınarak onun etrafına
diğer meşâyıh ve aile efrâdı defnedilir. “Hâmuşân”
(susmuşlar) veya “hadîkatü’l ervâh” (ruhlar bahçesi) denilen Mevlevî mezarlıkları veya hazirelerinde
Mevlevîhânenin dervişleri, muhibleri veya akrabalık
yoluyla dergâha bağlı olan kişiler defnedilmiştir.

In sema‘ halls there also exists a narthex and a ground
for shoes, the actual ceremony area, gathering places
(mahfel) for men and women, a private section (maksure) for the Mathnawi reciter (mesnevi-khan), a private
section for the musicians (mutribs), a private section
for the eulogizer (na‘t), a pôst (skin) dome, rooms
for the chief drum player (kudümzenbashi), the chief
nay player (neyzenbashi) and the leader of semazens
(semâzenbashi), Sultan’s private section (hünkar mahfili) and a small area exclusive to Sultan (hünkar dairesi). Naturally not all Mawlawi convents embody these
sections, yet in the larger extant a Mawlawi convent is
comprised of these sections.
Meydân-e sharif (Sacred Courtyard): Here is a
space uniquely found in Mawlawi convents, yet unlikely to come across in any other tariqa centers. For the
meydân-e sharif was designed for an activity exclusive
to Mawlawiyya. The meydân is the area in which dervishes meet after the morning prayer (salât), where
they eat “çörek”, drink coffee and do the “muqâbala”
(encounter). A private conversation (sohbet) excluding
anyone else than the zâbidan dedes (managers) and
the matbâh câns (kitchen dervishes) would later on be
conducted.
Matbâh-e sharif: Originally been a place in which
dervishes would complete their 1001 ordeal (çile), the
matbâh-e sharifs was in mean time a place to cook and
eat, a place in which corpses of sheikhs and caliphs
were washed before burial and where the dervishes
under ordeal used to spend their nights. A somewhat
large “Ateşbâz-ı Veli Ocağı” (Stove of Mawlana’s cook),
a “Saka pôst” for newcomers to sit for three days and
sheltering places for those under ordeal were indispensable parts of this area.
Library: Be it large or small, Mawlawi convents definitively had a library section. This place was where religious and spiritual curriculum were designated, and in
which Mawlawis’ works on literal, musical, calligraphic
and illumination domains were recorded and preserved.

Visit areas
Generally in the shrines located by the kiblah side of
sema‘ halls of the Mawlawi Convents, the Mawlawi
founder or first postneshîn (post owner) were buried in
the center and other sheikhs and individuals were buried around. Called “Hâmuşân” (quit ones) or “hadîkatü’l
ervâh” (garden of spirits), dervishes of Mawlawi convents, musicians or those having a relationship by affinity to the dargah were buried in the graveyards or
hazires of the order.

Barınma mekânları

Sheltering places

Harem: Burası, Mevlevîhânenin şeyhi ve ailesinin
oturdukları yerdir. Başlangıcından itibaren Mevlevîhâne olarak tasarlanmış ve inşa edilmiş bütün
Mevlevîhânelerde harem kısmı bulunmaktadır. Ancak burası yalnızca ikamet edilen yer olarak düşünülmemelidir. Zira hanım dervişler tüm talimlerini
burada yapar ve Mevlevîhânenin hanım ziyaretçileri
de burada ağırlanırdı. Haremin başında ise, “valide
bacı”, “bacı sultan”, “şeyh ana” gibi lakaplarla anılan, harem dairesinin hakimiyeti kadar Mevlevîhânenin idaresinde de görünmese bile sözü geçen şeyh
hanımları bulunmaktaydı.

Harem: This is the section in which the sheikh and his
family resided. This section was present since the very
first beginning in all Mawlawi convents designed and
constructed to serve as a Mawlawi convent. Yet this
place should not be considered as a residential place
only. For all lady dervishes would be trained in here and
all female guests would be welcome in here. Sheikh
women called “valide bacı” (mother sister), “bacı sultan” (sultan sister), “şayh ana” (mother sheikh) were in
charge of the harem and had a voice in the management of the convent as well.

Dedegân Hücreleri: Mevlevîhânede 1001 günlük çilesini tamamlayıp dedelik unvanını kazanmış
olanların tekke bünyesinde kendilerine ait birer
hücreleri olur ve bu kişiler orada yatıp kalklar; çile
çeken dervişlerin birtakım Mesnevî, hat, musikî gibi
eğitimlerini verirlerdi. Bu hücrelerin toplu mekanlar
değil de ferdî olmalarının nedeni ise, kıdemlerinden
dolayı edindikleri bir ayrıcalık değil dedelerin ferdî
ibadetlerini ifa ederken yalnız kalmaları gerekliliğidir.
Dedegân hücreleri ancak tam teşekküllü Mevlevîhânelerde bağımsız bir mimari bütünlük meydana getirirken, zaviyelerin çoğunda selamlık ile kaynaşmış
bir şekilde yer alır.
Çilekeş Canlar Odası: 1001 günlük çilesini henüz
bitirmemiş olan dervişler, matbah-ı şerifte yer alan
odalarda yatıp kalkarlardı. İlk baştan Mevlevîhâne
olarak tasarlanan binalarda bu oda matbah-ı şerîfin
fevkânî galeri kısmında yer alır ve buradaki pencerelerden Mevlevîhâne avlusunda olup bitenler izlenebilirdi.
Misafirhâne: Burası, seyyâh dervişler ve Mevlevîhânede konaklayan misafirlere ayrılmış olan bir
bölümdür. Bazı büyük Mevlevîhânelerde müstakil olduğu gibi çoğunlukla selamlığın bünyesine dahil olan
misafirhâneler, derviş hücresinde var olan her özelliğe ve bir yıkanma ihtiyacı için gerekli bir bölüme
de sahiptir. Daha küçük kapsamlı Mevlevîhânelerde
ise, özellikle misafir ağırlamak için tasarlanmış bir
yer bulunmazken gerektiğinde selamlıktaki odalardan yahut dedegân hücrelerinden bazıları misafire
tahsis edilirdi.

Selamlik: This is where men were host, private conversations (sohbet) were made, musical events were
conducted. The traits of the selamliks could vary from
two rooms adjoint to the convent up to a full-fledged
residence and consisted of a sheikh room, a coffee furnace, a chamberlain (mabeyin) room and a toilet.
Dedegân cells: Those completing their 1001 day
ordeal (çile) would assume the title of dede and get
a personal cell to stay; they would give Mathnawi, calligraphy, music and such lessons to dervishes under
ordeal. The reason for those cells to be personal and
not communal was not a privilege they owned for their
seniority, but the seclusion they needed to perform
their worships. While dedegân cells are constituting an
independent architectural complex in full-fledged Mawlawi convents, in most zawiyahs they form a compound
with the selamlık.
Çilekeş (sufering) dervish room: The dervishes who didn’t completed yet their 1001 ordeal would
stay in matbâh-e sharif rooms. In structures initially
designed as Mawlawi convents this room would be located in the fevkânî gallery part of the matbâh-e sharif
and what happens in the convent’s courtyard could be
seen from here.
Guesthouse: This place was reserved for travelling
dervishes and guests staying in the convent. Though
in some Mawlawi convents they form a separate unite,
they are mostly within the structure of the selamlık. The
guesthouses embody all features available in dervish
cells and a section fulfilling the needs for bathing. In
smaller Mawlawi convents there were no such place
specifically designed for visitors yet if needed selamlık
rooms or some of dedegân cells were provided for the
guests.
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Selamlık: Burada erkek misafirler ağırlanır, sohbet
toplantıları düzenlenir, musikî meşkleri yapılırdı. Nitelik olarak semâhâneye bitişik bir iki odadan tam
teşekküllü bir konağa kadar değişebilen selamlıklar
şeyh odası, kahve ocağı, mabeyn odası, helâdan oluşurdu.
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Yenikapı Mevlevîhânesi türbe bölümü / The tomb of Yenikapı Mawlawi convent
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Halep Mevlevîhânesi giriş kapısı / Entrance gate of Aleppo Mawlawi convent
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Beslenme mekânları

Spaces for food

Mevlevîhânelerde beslenme fonksiyonunun hitap ettiği dört zümre bulunmaktaydı: 1) Dergâhta devamlı
olarak ikâmet edenler (şeyh efendi ve ailesi ile mukim dervişler), 2) Mukabele, bayram, iclas merasimleri, aşûra gibi çeşitli vesilelerle Mevlevîhânede dolanan kalabalıklar, 3) Geçici olarak burada konaklayan
misafirler ve seyyah dervişler, 4) Çevredeki yoksullar
ve kimsesizler.

Food in Mawlawi convents were addressing four
groups: 1) Permanent residents (The Sheikh Efendi,
his family and resident dervishes), 2) Crowds gathered
in the Mawlawi convent on occasions like muqâbala
(Sema‘), bairam (Eid), enthronement ceremonies, ashoura, 3) Temporary visitors and travelling dervishes, 4)
Indigent and homeless people from neighborhood.
Ordinarily functioning like any other crowded house’s
kitchen, Mawlawi convents’ kitchens had all necessary
equipments to function as a seigniory kitchen in case
of need. It has been determined in endowments that
within the structures of Mawlawi convents conjoint to
a social complex with a seigniory (Like the Mevlânâ
Dargâh or Eskişehir Mawlawi convent), there wasn’t
any particular space designated for food; the convent’s
residents and guest were served by the seigniory of the
social complex.

Matbah (Mutfak) ve Harem Mutfağı: İyi tasarlanmış Mevlevî âsitânelerinde bu mutfak matbahtan
farklıydı. Eğer haremde müstakil bir mutfak yoksa
harem halkının yemeği de buradan çıkarılırdı.

Matbâh (kitchen) and Harem kitchen: In a
well-designed Mawlawi âsitâne (central tekke) this
kitchen would differ from the matbah. If the harem was
lacking of a separate kitchen unit, the meals of Harem
people would be offered from here.

Kiler: Mutfağın tamamlayıcı unsurlarından olan kiler, mutlaka mutfakla birlikte tasarlanır ve tekkenin
erzâkı burada muhafaza edilirdi.

Cellar: One of the subsidiary component of the kitchen, the cellar was explicitly designed together with
kitchen and tekke’s provisions were maintained in here.

Fırın: Mutfağa dahil olan bu bölüm, Mevlevîhânenin
ihtiyacı olan ekmeğin pişirildiği yerdir.

Bakery: As an inclusive part of the kitchen, this was
the section where the amount of bread needed by the
convent was baked.

Somathâne: Mevlevîhânelerde topluca yemek yenen bu mekânlarda ortalama 10 kişilik sofralar kurulurdu. Somathâne genel olarak mutfakla bir arada
olup, kalabalık yemeklerde selamlığa da somatlar
kurulurdu.
Şerbethâne: Kandil, doğum gibi özel günlerde yahut
âyinlerin akabinde ikram edilmek üzere şerbetlerin
hazırlandığı, muhafaza edildiği, dağıtıldığı yerlerdir.
Afyon ve İstanbul Mevlevîhânelerinde semâhâne bölümü ile bağlantılı şerbethâneler görülürken, daha
mütevazı olanlarında mutfağın şerbethâne olarak
kullanıldığı bilinmektedir.
Tarım Arazisi, Ahır ve Kümes: Büyük çoğunluğu
bostanlı, sebze ve çiçek bahçesi olan Mevlevîhânelerin arka bahçelerinde ahır ve kümeslerin bulunduğu
bilinmektedir.

Somatkane (table mat room): In these communal
dining areas, tables would typically be set by 10. The
Somat room was generally connected to the kitchen.
During crowded meals some somats (table mats) would
be set in the selamlık area as well.
Sherbetkane (Syrop House): Places where syrups
were prepared, stored and served on occasional events
like Kandil (holy night), birthdays or following the ceremonies. While some syrop houses are connected to
the sema‘ halls like in Mawlawi convents of Afyon and
Istanbul, some more modest ones are known to use
their kitchen for the same thing.
Farm land, barn and poultry-house: Most of the
Mawlawi convents had an orchard, a kitchen garden it
is known they had barns and poultry-houses in their
backyards as well.
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Normal günlerde herhangi kalabalık bir evin mutfağı
kadar faaliyet gösteren Mevlevîhâne mutfakları, icap
ettiğinde bir imaret mutfağı şeklinde çalışacak kadar
donanıma sahiptiler. İçinde imaret bulunan külliyelere bağlı olan Mevlevîhânelerde (Mevlânâ Dergâhı,
Eskişehir Mevlevîhânesi gibi) beslenmeye ilişkin
mekânların tasarlanmadığı, vakfiyelerde belirtildiği
üzere, Mevlevîhâne halkının ve misafirlerinin yeme-içme ihtiyaçlarının külliyenin imareti tarafından
karşılandığı tespit edilmiştir.
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Bahariye Mevlevîhânesi / Bahariye Mawlawi convent
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Temizlenme mekânları

Cleaning areas

Hamam: Konya Mevlânâ Dergâhı, Kütahya, Karaman, Tokat ve Antalya Mevlevîhânelerinde mustakil bir hamam bulunduğu gibi bu hamamların çoğu
büyük vakıf hamamları olup halka açıktı; ancak
Mevlevîhâne halkı buradan para vermeden faydalanabiliyordu ve geliri de Mevlevîhâneye aitti. Antalya
Mevlevîhânesi gibi bazı küçük Mevlevîhânelerde ise,
küçük bir hamam bulunmakta, yalnızca dergâhta kalanlar buradan istifade etmekteydi.

The hamam (bathroom): While Konya Mevlâna
Dargâh, Kütahya, Karaman, Tokat and Antalya Mawlawi convents have an independent hamam, most of
the rhem were pious endowment (waqf) hamams and
were public. However the place was free of charge for
people of the convent and the income belonged to the
Mawlawi convent. Yet in smaller convents as like the
Antalya Mawlawi convent the hamam was small only
those staying in the dargâh were allowed to use it.

Selamlık Hamamı: Eğer tekke bünyesinde bir hamam bulunuyorsa dervişler için ayrıca bir yıkanma
yeri tasarlanmıyor ve külliyenin tamamı burayı kullanıyordu. Ancak eğer böyle bir hamam bulunmuyorsa,
o zaman selamlıktaki misafirlerin ve tekkede kalan
dervişlerin kullanmaları için bir selamlık hamamı bulunurdu. Selamlığın yahut derviş hücrelerinin bünyesinde yer alan bu hamam genellikle tek halvetli ev
hamamı niteliğinde olup, bazen de yalnızca ocakta
ısıtılan suyun “dökünüldüğü” bir gusülhânedir.

Selamlık hamam: If the tekke had a hamam, no
separate hamam was designed for dervishes and all
habitants of the complex were using the same place.
However, if there wasn’t any hamam, there would be a
selamlık hamam for the use of guests and dervishes.
Situated within the structure of the selamlik or dervish
cells, this hamam would rather be like a single-niche
house hamam or a bathing cubicle (gusülhâne) where
hot water heated on stove would be use for “bathing”.
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Harem Hamamı: Şeyh ailesinin ihtiyacına cevap
vermek üzere Mevlevîhânenin harem kısmında bulunan bu mekân ya tek halvetli küçük bir mekan yahut
da büyük harem dairelerinde her odada yüklük içine
yerleştirilmiş müstakil gusülhâneler şeklinde planlanmıştır.
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Şadırvan, Çeşme, Abdest Teknesi, Abdestlik, Musluklar: Cami ve medreselerde olduğu gibi
özellikle namaz abdestinin alınması için tasarlanmış
şadırvanlar, asgari ölçülerde de olsa hemen her Mevlevîhânede mevcuttur. Bazı Mevlevîhânelerde ise,
daha küçük “abdest teknesi” denen minyatür şadırvanlar yer almaktadır.
Helâ: Daha ziyade kâgir yapılarda, avludan geçilen,
kokunun rahatsız etmemesi için diğer bölümlerden
ayrı tutulmuş bir grup helâ yer almakta, buna karşılık daha ziyade sivil mimariye yaklaşan ahşap Mevlevîhânelerde ise, tek birimli helâlar ve bunlara bağlı
olan abdesthâneler bulunmaktadır.
Mevlevîlikte şadırvan, musluk ve helâ temizliği, çile
dolduran canların dede olmadan evvel, geçmeleri
gereken önemli ve son hizmetti. Dolayısıyla Mevlevîhânelerde “abrizcilik” hizmeti açısından helâ, son
derece önemli idi.
Çamaşırhâne: Bazı geniş kapsamlı Mevlevî âsitânelerinde, dervişlerin ve misafirlerin çamaşırlarının
yıkandığı müstakil çamaşırhâneler yer alır; harem
halkının çamaşırları ise burada değil haremde yıkanırdı.

The harem hamam: In order to fulfill the needs of
sheikh’s family, this space was located in the harem
section of the Mawlawi convent and was rather planned
as a small single-niche space or as separate bathing
cubicles placed inside each room’s alcoves inside the
big harem apartment.
Water tank (şadırvan) , fountain, ablution tub,
ablution area, taps: As in mosques and madrasahs,
water tanks (sadirvans) exclusively designed for prayer
(salât) ablution, are available in every Mawlawi convent,
despite being in minimum dimensions. Some Mawlawi convents have much smaller miniature water tanks
called “ablution tub”.
Toilets: Often in masonry structures, reached passing
the courtyard, there would be a group of toilets which
were kept separate from other sections to prevent irritating odors. Whereas in wooden convents akin to civil
architecture this would rather be single-unit toilets with
lavatories connected to them.
In Mawlawism, cleaning the water tanks, the tap and
toilets was an important and final service the dervishes under ordeal had to undergo before they become a
dede. Therefore, in terms of “abrizcilik” (latrine cleaning) toilet was a substantial conponent in Mawlawi convents.
Laundry: In some all-inclusive Mawlawi Âsitâne, there
were independent laundry rooms where dervishe and
guest laundries were washed yet the laundries of harem people were washed inside the harem.
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Kasımpaşa Mevlevîhânesi / Kasımpaşa Mawlawi convent
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Galata Mevlevîhânesi türbe bölümünden mermer üzerine işlenmiş bir sikke detayı
From the tomb of Galata Mawlawi convent, a sikke detail engraved on marble

Su Sarnıcı, Kuyu: Mevlevîhânelerin hemen hemen
hepsinde su ihtiyaçlarının karşılandığı su kuyuları ve
çatıya yağan yağmur sularının ziyan edilmemesi için
de tasarlanmış sarnıçlar mevcuttur.

Water Cistern, Well: In most of the Mawlawi convents, there were wells storing the water supply, and
cisterns designed to collect rain waters from the roofs
to avoid waste.

Ulaşım ile İlgili
Mekânlar

Places Related to
Transportation

İskele, Kayıkhâne: Beşiktaş, Bahariye, Gelibolu gibi deniz kıyısında yer alan ve ulaşımın zaman
zaman deniz yoluyla sağlandığı dergâhlarda ikamet
eden dervişlerin de ara sıra ihtiyacına cevap veren
kayıkhânelerin ve küçük iskelelerin inşa edildiği bilinmektedir.

Barn: Horses and donkeys were generally tied to barns
situated somewhere close the main gate.
Pier, Boathouse: In maritime dargahs like Besiktas,
Bahariye and Gelibolu Mawlawi convents where transportation was made by the sea, boathouses and small
piers were constructed to fulfill the needs of dervishes
residing in there.

Diğer Bölümler

Other Sections

Mevlevîlik faaliyetleri yanında toplumun da birtakım
ihtiyaçlarına cevap veren “Mevlevî külliyesi” niteliğindeki bazı Mevlevîhânelerde, doğrudan tekke hayatı ve mimarisi ile ilişkisi olmayan ancak ihtiyaca
binaen inşa ettirilen muvakkithâne, aşevi, han, kervansaray, sıbyan mektebi gibi Türk mimari tarihinde
kendi gelişim çizgileri içerisinde müstakil olarak ele
alınacak bazı bölümler de bulunmaktadır.

Beside activities performed within the scope of Mawlawiyya, in some of the Mawlawi convents whish are
society's requirements more like “Mawlawi social complexes” and which meet, there are some sections (time
kipping houses, soup kitchen, public house, caravansary, junior school) in Turkish architecture history that
aren’t directly related with tekke life and architecture
but can be particularly treated within their own development lines.

Şam Mevlevîhânesi’nde kesme alçı
tekniği ile yapılmış
bir Mevlevî sikkeli
çerçeve örneği
An example of frame
with a Mawlawi sikke
from the Damascus
Mawlawi convent,
made with gypsery
technique
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Ahır: Genellikle girişe yakın bir yerde yer alan ahırlara atlar ve merkepler bağlanırdı.
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Galata Mevlevîhanesi iç avlusu / Inner courtyard of Galata Mawlawi convent
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Türk
Coğrafyasındaki
Mevlevîhâneler
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Mawlawi Convents
in Turkish
Geography
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Kütahya Mevlevîhânesi’nin kubbesi / The dome of Kutahya Mawlawi convent

ÂSİTÂNE (KONYA MEVLEVÎHÂNESİ)
AFYONKARAHİSAR MEVLEVÎHÂNESİ
AMASYA MEVLEVÎHÂNESİ
ANKARA MEVLEVÎHÂNESİ
ANTALYA MEVLEVÎHÂNESİ
ATEŞBÂZ-I VELÎ ZAVİYESİ
ATİNA MEVLEVÎHÂNESİ
BAĞDAT MEVLEVÎHÂNESİ
BEŞİKTAŞ-BAHARİYE MEVLEVÎHÂNESİ
BOR MEVLEVÎHÂNESİ
BURSA MEVLEVÎHÂNESİ
CEMEL ALİ DEDE ZAVİYESİ
ÇANKIRI MEVLEVÎHÂNESİ
ÇORUM MEVLEVÎHÂNESİ
EDİRNE MEVLEVÎHÂNESİ
ERMENEK MEVLEVÎHÂNESİ
ESKİŞEHİR MEVLEVÎHÂNESİ
FAHRÜNNİSA ZAVİYESİ
FİLİBE MEVLEVÎHÂNESİ
GALATA MEVLEVÎHÂNESİ
GAZİANTEP MEVLEVÎHÂNESİ
GELİBOLU MEVLEVÎHÂNESİ
GÖZLEVE MEVLEVÎHÂNESİ
HANYA MEVLEVÎHÂNESİ
HALEP MEVLEVÎHÂNESİ
HUMUS MEVLEVÎHÂNESİ
İZMİR-TİRE MEVLEVÎHÂNESİ
KAHİRE MEVLEVÎHÂNESİ
KARAMAN MEVLEVÎHÂNESİ
KASIMPAŞA MEVLEVÎHÂNESİ
KASTAMONU MEVLEVÎHÂNESİ
KAYSERİ MEVLEVÎHÂNESİ
KİLİS MEVLEVÎHÂNESİ
KUDÜS MEVLEVÎHÂNESİ
KÜTAHYA MEVLEVÎHÂNESİ
LEFKOŞA (FERHAD PAŞA) MEVLEVÎHÂNESİ
MANİSA MEVLEVÎHÂNESİ
MARMARİS MEVLEVÎHÂNESİ
MUĞLA MEVLEVÎHÂNESİ
NİĞDE MEVLEVÎHÂNESİ
PEÇ MEVLEVÎHÂNESİ
PÎRÎ MEHMET PAŞA ZAVİYESİ
PRİŞTİNA MEVLEVÎHÂNESİ
SAMSUN MEVLEVÎHÂNESİ
SARAYBOSNA MEVLEVÎHÂNESİ
SİVAS MEVLEVÎHÂNESİ
ŞAM MEVLEVÎHÂNESİ
ŞANLIURFA MEVLEVÎHÂNESİ
ŞEMS-İ TEBRİZÎ ZAVİYESİ
TOKAT MEVLEVÎHÂNESİ
TRABLUSŞAM MEVLEVÎHÂNESİ
ÜSKÜDAR MEVLEVÎHÂNESİ
YENİKAPI MEVLEVÎHÂNESİ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

ÂSİTÂNE (KONYA MAWLAWI CONVENT)
AFYONKARAHİSAR MAWLAWI CONVENT
AMASYA MAWLAWI CONVENT
ANKARA MAWLAWI CONVENT
ANTALYA MAWLAWI CONVENT
ATEŞBÂZ-I VELÎ ZAWİYAH
ATHENS MAWLAWI CONVENT
BAGHDAT MAWLAWI CONVENT
BEŞİKTAŞ-BAHARİYE MAWLAWI CONVENT
BOR MAWLAWI CONVENT
BURSA MAWLAWI CONVENT
CEMEL ALİ DEDE ZAWİYAH
ÇANKIRI MAWLAWI CONVENT
ÇORUM MAWLAWI CONVENT
EDİRNE MAWLAWI CONVENT
ERMENEK MAWLAWI CONVENT
ESKİŞEHİR MAWLAWI CONVENT
FAHRÜNNİSA ZAWİYAH
PLOVDIV MAWLAWI CONVENT
GALATA MAWLAWI CONVENT
GAZİANTEP MAWLAWI CONVENT
GELİBOLU (GALLİPOI) MAWLAWI CONVENT
GÖZLEVE MAWLAWI CONVENT
CHANIA MAWLAWI CONVENT
ALEPPO MAWLAWI CONVENT
HOMS MAWLAWI CONVENT
İZMİR-TİRE MAWLAWI CONVENT
CAIRO MAWLAWI CONVENT
KARAMAN MAWLAWI CONVENT
KASIMPAŞA MAWLAWI CONVENT
KASTAMONU MAWLAWI CONVENT
KAYSERİ MAWLAWI CONVENT
KİLİS MAWLAWI CONVENT
JERUSALEM MAWLAWI CONVENT
KÜTAHYA MAWLAWI CONVENT
LEFKOŞA (FERHAD PASHA) MAWLAWI CONVENT
MANİSA MAWLAWI CONVENT
MARMARİS MAWLAWI CONVENT
MUĞLA MAWLAWI CONVENT
NİĞDE MAWLAWI CONVENT
PEC MAWLAWI CONVENT
PÎRÎ MEHMET PASHA ZAWİYAH
PRISTINA MAWLAWI CONVENT
SAMSUN MAWLAWI CONVENT
SARAJEVO MAWLAWI CONVENT
SIVAS MAWLAWI CONVENT
DAMASCUS MAWLAWI CONVENT
ŞANLIURFA MAWLAWI CONVENT
SHAMS TABRIZI ZAWİYAH
TOKAT MAWLAWI CONVENT
TRIPOLI MAWLAWI CONVENT
ÜSKÜDAR MAWLAWI CONVENT
YENİKAPI MAWLAWI CONVENT
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Konya Âsitânesi meydan kapısından eski bir görüntü / An earlier view from the meydan (concourse) gate of the Âsitâne of Konya

Âsitâne
(Konya Mevlevîhânesi)

Âsitâne
(Konya Mawlawi Convent)

Mevlevîliğin merkez tekkesi olan Konya Mevlânâ
Dergâhı’nın ilk çekirdeğini Hz. Mevlânâ’nın babası
Bahâeddin Veled’in kabri ve bu kabir etrafında inşa
ettirilmiş olan birkaç derviş hücresi oluşturmaktadır.
Konya’da bugün bulunduğu yere defnedilen Bahâeddin Veled’in yerine oğlu Hz. Mevlânâ Celâleddin geçmiş ve o da 17 Aralık 1273 tarihinde âlem-i bekâya
göçünce babasının yanına defnedilmiştir. 1274 yılında ise, Hz. Mevlânâ ve Bâhâeddin Veled Hazretlerinin kabirleri üzerine Emîr Muîneddin Pervâne ve
hanımı Gürcü Hatun’un bânîleri olduğu bir türbe inşa
ettirilmiştir. Türbenin mimarı Bedreddîn Tebrizî, inşaatı idare eden ise Alâmeddin Kayser’dir. Kitabesi bulunmadığı için türbenin inşa tarihi net olarak
bilinmemekle birlikte üzerindeki “Yeşil Kubbe”nin
Karamanoğlu Alâeddin Bey tarafından 1396 yılında
yaptırılmış olduğu kayıtlara geçmiştir. Fatih Sultan
Mehmed 1467’de Konya Kalesi’nin tamiri esnasında
dergâhın türbe ve müştemilâtını da elden geçirtmiş
ve türbeye birtakım vakıflar bağışlamıştır. II. Bayezid
ise, türbenin iç tezyinatını yaptırmış; Yavuz Sultan
Selim de dergâhın içine bir şadırvan inşâ ettirmiştir.

As the central lodge (tekke) of Mawlawiyya, the initial nucleus of Konya Mevlâna Convent (dergâh) consists of the
tomb of Baha al-Din Walad, Hadrat Rumi’s father, and a
couple of dervish cells built around the tomb. Upon his
death, Baha al-Din Walad was buried at the present-day
location in Konya and was succeeded by his son Hadrat
Rumi, who, in turn, was buried beside his father when he
passed away on December 17, 1273. In 1274, construction of a new tomb complex over the graves of Hadrat
Rumi and Baha al-Din Walad was sponsored by Amir
Mu’in al-Din Parwana and his spouse Gurcu Khatun. The
architect of the shrine (turbe) was Badr al-Din Tabrizi
and supervisor of construction was Alam al-Din Qaysar.
Although the date of construction is not exactly known
as there is no inscription on the shrine, it is found in the
records that the “Green Dome” was built in 1396 by Ala‘
al-Din Beg of Karaman. During the extensive repair of
Konya Fortress in 1467, Sultan Mehmed the Conqueror
also sponsored the renovation of the shrine and annexes of the dergâh and donated certain foundations to the
shrine. Later on, Bayezid II sponsored the interior decoration and Yavuz Sultan Selim built fountain inside the
dergâh.
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Zamanla Hz. Mevlânâ’ya ve yoluna gönül verenler
için bir merkez halini almış olan ve çok sayıda vakıf
gelirinin de tahsis edildiği türbe, zamanla “Huzûr”,
“Huzûr-ı Pîr” olarak anılmaya başlanmış ve Mevlevîlik tarikatının merkez tekkesi olarak tarikatın ilk kurulan dergâhı olmuştur.
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Konya’da Mevlânâ Dergâhı kurulmadan evvel de,
Mevlevîlerin faaliyet alanlarını genişletme amaçlı
birtakım zâviyeler kurulmuştur. Merkez Âsitâne’ye
bağlı bu zâviyelerden en önemlisi Şems Zaviyesi’dir.
Kim tarafından ne zaman yapıldığı bilinmeyen bu
zâviyenin XIII. yüzyılda inşa edilmiş olduğu tahmin
edilmektedir. Bunu Âteş-bâz-ı Veli Zâviyesi ve Cemel
Ali Zâviyesi takip etmektedir. Bunların arkasından
Pirî Mehmed Paşa ve Mahmud Dede Zâviyelerini
zikredebiliriz. Bütün bu zâviyelerin idârî açıdan bağlı
oldukları merkez tekke, Mevlânâ Âsitânesi’dir. Burası
tarih boyunca çok kez tamir, tadil ve genişletilmelere
tutulmuştur.
Hz. Mevlânâ türbesinin etrafına kısa zamanda yapılan eklerle birlikte genişleyen bu dergâh, XIV. yüzyılın başlarında; Konya’nın en büyük tarikat merkezi
olmuştur. Mevlânâ Türbesi ve Dergâhı için “Celâliye Vakıfları” adı altında, gerek türbenin bakım ve
onarımı gerekse dergâh ve dervişlerin ihtiyaçlarını
karşılamak üzere vakıflar kurulmuştur. Bazı sultan
ve devlet büyükleri başta olmak üzere birçok şahıs,
buraya büyük varlıklar vakfetmiştir.

Over time, the shrine evolved into a center for those devoting their hearts to Hadrat Rumi and his path. Also enjoying the revenues of several pious endowments (waqf),
the shrine came to be known as “Huzûr” (Presence) and
“Huzûr-ı Pîr” (Presence of the Pîr) and the first dergâh
of Mawlawiyya.
Prior to the establishment of Mevlâna Convent (Mevlâna Dergâhı) in Konya, Mawlawis had also built some
zawiyahs (hermitage) in order to expand their activities. Among these zawiyahs subordinate to the central
Âsitâne, the most important one is the Zawiya of Shams
(Şems Zaviyesi). Though its sponsor and the exact date
of construction are unknown, this zawiyah is dated to the
13th century. It was followed by Âteş-bâz-ı Veli Zawiyah
and Cemel Ali Zawiyah. Along with them, mention could
also be made of the zawiyahs of Pirî Mehmed Pasha and
Mahmud Dede. From an administrative point of view,
the central tekke all these zawiyahs were affiliated to
was the Principal Convent of Konya (Mevlânâ Âsitânesi).
Throughout its history, the convent has undergone several renovations, modifications and extensions.
Extending with the additional structures built around
the tomb of Hadrat Rumi, this lodge soon turned into
the greatest religious center of Konya in the early 14th
century. Various pious foundations (waqf) were created
under the name “Jahêliyye Waqfs” (endowments) in order to meet the maintenance and repair requirements of
Rumi Shrine and Lodge as well as to address the needs
of dervishes. Many individuals, chiefly some sultans and
eminent statesmen, endowed substantial assets to these
waqfs.

Türbenin yanına ilk semâhâne Sultan Veled tarafından yaptırılmıştır. Bugünkü anlamda ilk semâhâne
ise, Sadrazam Gedik Ahmed Paşa tarafından yaptırılmıştır. Hz. Mevlânâ’nın türbesinin yakınında iki minareli bir camiiyi, bugünkü mescidi ve mescide bitişik
olan Yeşil Kubbe’nin kuzey tarafındaki semâhâneyi
ise, Kânûnî Sultan Süleyman yaptırmış ve dergâhâ
matbah, fırın, kiler ve bazı derviş hücreleri ilave ettirmiştir. 1888 yılına gelindiğindeyse, II. Abdülhamid
tarafından semâhâne genişletilmiş; matbah ve derviş
hücrelerinin bir kısmı da III. Murad’ın hayratı olarak
günümüze gelmiştir.

It was Sultan Walad to build the first semâ‘ hall next to
the shrine. However, the first semâ‘ hall in the modern
sense was built by Grand Vizier Gedik Ahmed Pasha.
Suleiman the Magnificent sponsored the construction
of a two-minaret mosque nearby Hadrat Rumi Shrine,
the current mosque and the semâ‘ hall to the north of
the Green Dome adjacent to the mosque. He also built a
kitchen, cellar and new cells for dervishes for the dergâh.
In the year 1888, Abdulhamid II extended the semâ‘ hall;
while the kitchen and some of the dervish cells survived
to the presrnt day as the charity of Sultan Murad III.

Özellikle XIX. yüzyılda Sultan Abdülaziz zamanında
Sadreddin Çelebi’nin ricaları sonucu matbah, Kubbe-i Hadra, şadırvan ve dergâhın diğer müştemilâtı
700 bin kuruş harcanarak tamir ettirilmiştir. Sultan
Abdülmecid ve Abdülhamid Han zamanlarında ise
semâhâne yeniden genişletilmiş, mescid, matbah
ve su yolu tamir ettirilmiş ve bir de kömürlük inşa
ettirilmiştir. V. Mehmed Reşad’ın yaptırmış olduğu
geniş çaplı bir tamirat ile de tekke binası XX. yüzyılın
başlarındaki son halini almıştır.

Chelebi, the kitchen, the Green Dome, ablution fountain
and other premises of the lodge were repaired with a
cost of 700 thousand guruş. During the reigns of Sultan Abdulmecid and Sultan Abdulhamid, the semâ‘ hall
was extended, the mosque, kitchen and water supply
system were repaired and also a coal cellar was built.
With the extensive restoration performed during the
time of Mehmed V (Reşad), the lodge building took its
final shape in the early 20th century.
Undergoing several repairs and partial renovations during the time of Ottoman sultans, the convent acquired
its current form also with the overhauls that continued
as well during the Republican Era. Today, the dergâh
has four gates in four directions: The actual main gate
Dervişân Gate opening up to the courtyard of Selimiye
Mosque in the west, the Pîr Gate in the east, Çelebîyân
Gate in the north and Hâmuşhân Gate in the south. In
the courtyard, there is a Şeb-i Arûs pool, an ablution
fountain (şadırvan) in the middle and a cascade fountain
(selsebil) to the south. Other premises of Mawlawi convent consist of the sacred courtyard (Meydân-ı Şerîf),
dervish cells, the sacred kitchen (Matbâh-ı Şerîf), the
semâ‘ hâll, tilâvet odası (room for reciting the Qur’an),
Dâhil-i Uşşâk (visitors’ corridor, literally “entrance of
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Osmanlı döneminde birçok padişahın onarım ve
kısmen değişim yaptırdığı dergâh, bugünkü şeklini
Cumhuriyet yıllarında da devam eden değişimlerle
almıştır. Bugün batıda Selimiye Camii avlusuna açılan ve asıl giriş kapısı olan Dervişân Kapısı, doğuda
Pîr, kuzeyde Çelebîyân, güneyde Hâmuşân kapıları
olmak üzere dergâhın dört yönünde dört kapısı bulunmaktadır. Avluda bir Şeb-i Arûs havuzu, ortada
şadırvan, kuzeyde selsebil bulunmaktadır. Mevlevîhânenin diğer müştemilâtını ise, meydân-ı şerîf,
derviş hücreleri, matbâh-ı şerîf, semâhâne, tilavet
odası, dahilî uşşâk, post kubbesi, kibâbü’l aktab bö-

During the reign of Sultan Abdulaziz in the 19h century, particularly upon the solicitation by Sadr al-Din
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lümleri, kütüphane, selâmlık, haremlik, hâmuşân ve
türbe oluşturmaktadır.
Konya Mevlânâ Dergâhı kuruluşundan itibaren,
Hüsâmeddin Çelebi istisna olarak kabul edilirse,
Mevlevîlik tarihi boyunca Sultan Veled ve ondan sonra hep Hz. Mevlânâ soyundan gelen çelebiler tarafından idare edilmiştir. Hz. Mevlânâ’nın daha çok erkek
torunlarının idare ettiği bu makam ise, “Çelebilik
Makamı” olarak adlandırılmaktadır.
Dergâhta şeyhlik görevini îfâ eden çelebi efendiler,
Hz. Mevlânâ’nın mutlak vekili ve dünya üzerinde bulunan bütün Mevlevîhânelerdeki şeyh efendilerin tek
mercii olmuştur. Diğer tekkelerdeki şeyh efendilerin
posta tayin ve azledilmeleri dahi çelebi efendinin
tasarrufatına bağlıydı. Ayrıca bütün dergâhlardaki
postların da çelebi efendiye ait olduğu düşüncesiyle,
çelebi hangi dergâhâ gitse şeyh postu bir gelenek
olması üzere ona sunulurdu.
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Hz. Mevlânâ ve Hüsâmeddin Çelebi’den sonra Sultan
Veled ve ailesine mensup erkek üyelerin en yaşlısının “çelebi efendi” unvanıyla dergâhın postuna geçmesiyle birlikte Mevlevîlik tarikatı, merkeziyetçi bir
anlayış çerçevesinde yönetilmiştir. Konya Mevlânâ
Dergâhı’nda posta oturan çelebi efendiler sırasıyla
şu şekildedir:
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the lovers”), post kubbesi (dome of the post), Kibab alAqtab (domes of the qutb), library, selamlık (men’s area),
haremlik (women’s area), hâmuşhân and the tomb.
Starting from the day of its foundation, the Konya Mawlana Convent was always ruled by Chelebis who descended from Hadrat Rumi and Sultan Walad throughout
Mawlawiyya history, only to count Husam al-Din Chelebi
as an exception. This post ruled mostly by the male descendants of Hadrat Rumi is called “Çelebilik Makamı”
(The Maqam of Chelebis)
The chelebi efendis acting as sheikh in the grand lodge
were the undoubted representatives of Hadrat Rumi and
the single authority over the sheikh efendis serving in all
Mawlawi convents around the globe. Even the nomination
and dismissal of sheikh efendis in other lodges (tekke)
were fully under the authority of the Chelebi Efendi. Besides, based on the assumption that all sheepskins (post)
found in all convents also belonged to Chelebi Efendi himself, whatever convent he visited, the sheikh’s sheepskin
would be offered to him as part of the tradition.
Following Hadrat Rumi and Husam al-Din Chelebi, as the
oldest male descendant of Sultan Walad’s family sat on
the red sheepskin of the dergâh with the title of “Chelebi
Efendi”, the Mawlawi order was ruled on the basis of a
very centralist understanding. Below is the chronological list of Chelebi Efendis who sat on the red sheepskin
(Post) in the Konya Mawlana Convent:

1- Hz. Pîr Mevlânâ Celâleddîn Rûmî 			
(ö. 672/1273)

1- Hadrat Pîr Mawlana Jalal al-Din Rumi		
(d. 672/1273)

2- Hüsâmeddin Çelebi 				
(ö. 683/1283)

2- Husam al-Din Chelebi 				
(d. 683/1283)

3- Mevlânâ oğlu Sultan Veled 			
(ö. 712/1312)

3- Sultan Walad, son of Rumi			
(d. 712/1312)

4- Sultan Veled oğlu Ulu Ârif Çelebi 			
(ö. 719/1319)

4- Ulu Arif Chelebi, son of Sultan Walad		
(d. 719/1319)

5- Sultan Veled oğlu Âbid Çelebi 			
(ö. 739/1338)

5- Abid Chelebi, son of Sultan Walad			
(d. 739/1338)

6- Sultan Veled oğlu Büyük Vâcid Çelebi 		
(ö. 742/1342)

6- Büyük Vacid Chelebi, son of Sultan Walad		
(d. 742/1342)

7- Ulu Ârif Çelebi oğlu Emir Âlim Çelebi 		
(ö. 751/1350)

7- Emir Alim Chelebi, son of Ulu Arif Chelebi		
(d. 751/1350)

8- Ulu Ârif Çelebi oğlu Muzaffereddin Büyük Âdil Çelebi
(ö. 770/1368)

8- Muzaffereddin Buyuk Adil Chelebi,
son of Ulu Arif Chelebi
(d. 770/1368)

9- Âbid Çelebi oğlu II. Emir Âmir Çelebi 		
(ö. 798/1395)
10- Büyük Âdil Çelebi oğlu II. Muhammed Emir Ârif Çelebi
(ö. 824/1424)
11- II. Emir Âlim Çelebi oğlu II. Emir Âdil Çelebi
(ö. 865/1460)
12- II. Âdil Çelebi oğlu Cemâleddin Çelebi 		
(ö. 915/1509)

9- Emir Amir Chelebi II, son of Abid Chelebi		
(d. 798/1395)
10- Mohammed Emir Arif Chelebi,
son of Buyuk Adil Chelebi
(d. 824/1424)
11- Emir Adil Chelebi II, son of Emir Alim Chelebi II
(d. 865/1460)
12- Jamal al-Din Chelebi, son of Adil Chelebi II 		
(d. 915/1509)

(ö. 969/1561)
14- Hüsrev Çelebi oğlu Muhammed Ferruh Çelebi
(ö. 1010/1601)
15- Ferruh Çelebi oğlu Bostan Çelebi			
(ö. 1040/1630)
16- Ferruh Çelebi oğlu Ebu Bekir Çelebi 		
(ö. 1050/1640)
17- Karahisarlı II. Veled oğlu III. Muhammed Ârif Çelebi
(ö. 1052/1642)
18- Hasan Çelebi oğlu Pîr Hüseyin Çelebi 		
(ö. 1077/1666)
19- Abdurrahman Çelebi oğlu I. Abdulhâlim Çelebi
(ö. 1117/1705)
20- Abdulhâlim Çelebi oğlu II. Hacı Bostan Çelebi
(ö. 1117/1705)
21- II. Bostan Çelebi oğlu I. Muhammed Sadreddin Çelebi
(ö. 1123/1711)
22- II. Abdurrahman Çelebi oğlu IV. Muhammed Ârif Çelebi
(ö. 1159/1746)
23- IV. Ârif Çelebi oğlu II. Hacı Ebu Bekir Çelebi
(ö. 1199/1785)
24- İsmâil Çelebi oğlu Hacı Mehmed Çelebi 		
(ö. 1230/1815)

13- Husrev Chelebi, son of Kadı Mehmed Pasha,
son of Jamal al-Din Chelebi
(d. 969/1561)
14- Mohammed Ferrukh Chelebi, son of Husrev Chelebi
(d. 1010/1601)
15- Bostan Chelebi, son of Ferrukh Chelebi		
(d. 1040/1630)
16- Abu Bakr Chelebi, son of Ferrukh Chelebi		
(d. 1050/1640)
17- Mohammed Arif Chelebi III, son of Karahisarli Walad II
(d. 1052/1642)
18- Pîr Huseyin Chelebi, son of Hasan Chelebi		
(d. 1077/1666)
19- Abd al-Halim Chelebi I, son of Abd al-Rahman Chelebi
(d. 1117/1705)
20- Hacı Bostan Chelebi II, son of Abd al-Halim Chelebi
(d. 1117/1705)
21- Mohammed Sadr al-Din Chelebi I,
son of Bostan Chelebi II
(d. 1123/1711)
22- Muhammed Arif Chelebi IV,
son of Abd al-Rahman Chelebi II
(d. 1159/1746)
23- II. Haci Ebu Bekir Chelebi, son of Arif Chelebi IV
(d. 1199/1785)
24- Hacı Mehmed Chelebi, son of Ismail Chelebi		
(d. 1230/1815)

25- Hacı Mehmed Çelebi oğlu Mehmed Saîd
Hemdem Çelebi				 25- Mehmed Said Hemdem Chelebi,
son of Hacı Mehmed Chelebi
(ö. 1276/1858)
(d. 1276/1858)
26- Mehmed Saîd Hemdem Çelebi oğlu II. Mahmud
26- Mahmud Sadr al-Din Chelebi II,
Sadreddin Çelebi 				
son of Mehmed Said Hemdem Chelebi
(ö. 1299/1881)
(d. 1299/1881)
27- Mehmed Saîd Hemdem Çelebi oğlu
27- Ibrahim Fakrh al-Din Chelebi,
İbrahim Fahreddin Çelebi			
son of Mehmed Said Hemdem Chelebi
(ö. 1299/1881)
(d. 1299/1881)
28- Mehmed Saîd Hemdem Çelebi oğlu
28- Mustafa Safvet Chelebi,
Mustafa Safvet Çelebi				
son of Mehmed Said Hemdem Chelebi
(ö. 1305/1887)
(d. 1305/1887)

		

29- Mehmed Saîd Hemdem Çelebi oğlu
Abdülvâhid Çelebi
(ö. 1325/1907)

29- Abd al-Vahid Chelebi, son of Mehmed Said
Hemdem Chelebi
(d. 1325/1907)

30- Abdülvâhid Çelebi oğlu II. Abduühâlim Çelebi
(1. defa)

30- Abd al-Halim Chelebi II, son of Abd al-Vahid Chelebi
(1st tenure)

31- Necib Çelebi oğlu Veled Çelebi

31- Walad Chelebi, son of Necib Chelebi

32- Abdülvâhid Çelebi oğlu II. Abdülhâlim Çelebi
(2. defa)

32- Abd al-Vahid Chelebi, son of Abd al-Halim Chelebi II
(2nd tenure)

33- Yakub Çelebi oğlu Âmil Çelebi 			
(ö. 1920)

33- Amil Chelebi, son of Yakub Chelebi			
(d. 1920)

34- Abdülvâhid Çelebi oğlu II. Abdülhâlim Çelebi
(3. defa) (ö. 1925)

34- Abd al-Halim Chelebi II, son of Abd al-Vahid Chelebi
(3rd tenure) (d. 1925)
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13- Cemâleddin Çelebi oğlu Kadı Mehmed Paşa oğlu
Hüsrev Çelebi
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1925 yılındaki Tekâyâ ve Zevâyânın Kapatılmasına
İlişkin Kanun’un yürürlüğe girmesi ile Konya Mevlânâ
Dergâhı derviş hücreleri, mutfak gibi bütün müştemilâtı ve içeride bulunan tüm halı, kumaş, giyim
kuşam eşyası, müzik aletleri, hat eserleri, zengin
kütüphanesindeki yazmalar gibi eşyaları, gerçek
mekânlarında sergilenmek suretiyle bir müze haline getirilerek Konya Müzeler Müdürlüğüne bağlanmıştır. Ardından vaktin Başvekili İsmet Paşa (İnönü)
ve Maarif Vekili Hamdullah Suphi Bey (Tanrıöver)’in
talimatları ile İstanbul Müzeler Müdürü Halil Ethem
(Eldem) ve Maarif Vekâleti Hars Dairesi Kütüphaneler
Umum Müfettişi Hamit Zübeyr Bey (Koşay) burada
gerekli incelemeleri yapmış ve dergâhın müzeye
dönüştürülmesinin uygun olacağına 1 Eylül 1926’da
karar vermişlerdir. 2 Mart 1927’de ise Mehmet Yusuf
(Akyurt)’un müdür olarak tayin edildiği müze, Konya
Âsâr-ı Atîka Müzesi adıyla hizmete açılmıştır.
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1953 yılında buradaki arkeolojik eserler İplikçi Camii’ne taşınmış, bir yıl sonra yeniden düzenlenen
dergâh, Mevlânâ Müzesi adını almıştır. Bugün müzenin değişik bölümlerinde kimi yerde o bölümün kendi fonksiyonuna uygun eserler kimi yerde de farklı
eserler sergilenmektedir. Müzenin hâtıra defterinde
ise, Konya’ya sıkça gelen ve buradaki tarihî eserleri
inceleyen Mustafa Kemal Atatürk’ün takdirlerini belirttiği hâtıra yazısı bulunmaktadır.
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Following the entry into force of the Law on the Closure
of Tekkes and Zawiyahs enacted in 1925, all premises
of the Konya Mawlana Convent, including the dervish
cells and kitchen, were converted into a museum and
brought under the jurisdiction of the Museums Directorate of Konya with all metal utensils, rugs, fabrics,
clothes, musical instruments, works of calligraphy, and
the manuscripts at its large library to be exhibited in
their actual spaces. Then, upon the instructions by İsmet Pasha (İnönü), the-then Prime Minister, and Hamdullah Suphi Bey (Tanrıöver), Minister of Education;
Halil Edhem (Eldem), Director of Istanbul Museums,
and Hamid Zübeyr Bey (Koşay), Inspector-General for
Libraries (Department of Culture under the Ministry of
Education) examined the premises on site, and decided
on 1 September 1926 that it would be convenient to
convert the lodge into a museum. On 2 March 1927,
Mehmet Yusuf (Akyurt) was appointed as the director of the museum, which was now opened under the
name “Konya Âsâr-ı Atîka Museum” (Museum of Ancient Monuments of Konya).
In 1953, the archeological artifacts here were transported to İplikçi Mosque and a year later, the renovated
lodge was inaugurated as Mevlâna Museum (Green
Mausoleum). Today, the artifacts in question are exhibited whether on their very spot (according to the functionality) or in different locations of the museum. The
museum’s Book of Honor also features the commemorative handwriting of commendation by Mustafa Kemal
Ataturk, who frequently visited the place and examined
its artifacts.
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Mevlevîlik
Kültürü ve
Sanat
Mawlawi
Culture and
Art
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“Sanat tarihimizin hiçbir şubesi yoktur ki onun en seçkin
simaları arasında temiz yüzlü asil tavırları ve zarif giyinişiyle
bir Mevlevî görünmesin.”
“There are no branch within our art history in which we don’t spot,
with his clean-face noble attitudes and his elegant turnout
a Mawlawi among its elites.”

Asaf Halet Çelebi
Asaf Halet Chelebi
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edeniyetimizin bin bir türlü rengi
içerisinde her dalda iz bırakmış
olan Mevlevîliğin en önemli ifade araçlarından “sanat” alanında
yoğun bir biçimde faaliyetlerde
bulunmasının özel bir tercih olduğunu görmek gerekir. Bu tercihin görülen bir genel ve bir özel sebebi bulunmaktadır. Genel sebebi,
geleneğin, fikrini geleceğe dair yaşatmasını sanat
aracılığıyla gerçekleştirebilmeyi öngörmesidir. Tercihin özel sebebi ise, Hz. Pîr’in sanat ve bediiyata dair
ifade ettiği eşsiz zenginliktir. Bunu bir işaret ve ilham
kaynağı olarak görmüş olan Mevlevîlik kültürü, “bir
ifade aracı olarak” yahut “bir misyonun temsili adına” sanatla meşgul olmuştur. Bu meşguliyetin sanat
yanlıları tarafından ifade edilen bir duygusal fikir olmadığını, bu verinin aritmetik bir karşılığının da bulunduğunu özellikle belirtmek gerekir. Zira Mevlevîlik
geleneğinde dünyevî şeylerle meşgul olmuş olmak
adına siyaset, ticaret, diplomasi, zahirî ilimlerle (coğrafya, matematik vb.) sanat kadar ilgilenilmemiştir.
Hatta bir birikim olarak sayılan tüm bu kategorilerin
toplamının bile sanat kadar ağır olmadığı görülür.
Zaten medeniyet ile birlikte genel olarak tasavvuf
kültürünün “sanatla olan ilişkisi” bu tür araştırmaların en önemli veritabanlarından birisidir. Medeniyet
denilen olguya kendini ait hisseden hemen hemen
her kurum yahut düşüncenin sanat argümanını kullanması kaçınılmazdır. “Her dem nev” anlayışından
yola çıkmış bir tasavvuf ekolü olan Mevlevîliğin medeniyet çizgisi üzerinde eşzamanlı olarak yürümesi,
yukarıda zikredilen öngörünün bir sağlamasıdır.

Art is one of the pivotal means of expression for
Mawlawism which has left its mark on every branch
amongst many colors of our civilization. It is thus necessary to perceive that the reason behind its intense
activity in the field of “art” was of a particular choice.
This preference has one general and one specific visible reason. The general reason is that tradition has
envisaged to perform the sustenance of the future of its
reflection through art. As for the specific reason of this
choice is the unique richness Hadrat Pîr has expressed
on art and literature. Mawlawi culture has regarded art
as a sign and a source of inspiration and has engaged
itself into it as “a medium for expression” or as “the
representation of a mission”. We must particularly
state that this occupation was not an emotional idea
expressed by art followers; this donee has an arithmetic equivalent as well. For in the Mawlawi tradition,
no one was concerned with politics, trade, diplomacy
and natural sciences (geography, mathematics, etc) as
much as they were with art, just for the sake of been
occupied with worldly matters. It is eventually seen that
even the sum of all these categories counting for erudition are not as weighty as art. As a matter of fact, Sufi
culture’s “involvement in art” together with civilization’s
has been one of the foremost input for such researches. For almost all institutions or ideologies relating
themselves to this fact called civilization, it is inevitable
to use the argument of art. The fact that Mawlawism, a
Sufi school set off from the conception “all time new”
(Her dem nev) has concurrently walked along the line
of civilization is the echo of this foresight mentioned
above.

Medeniyet telakkisi içerisinde yoğun olarak sanatla olmakla birlikte sosyal hayattan bilime ve hatta
siyasete kadar tüm mefhumların kültürel birikimine yerleşmiş bu tasavvuf ekolünün, ürünlerindeki
“sembol-sanat” arayışı ve ifadeleri ile varmak istediği amaç ne olabilir? Soruya medeniyet ve Mevlevîlik
ekolüyle birlikte eşzamanlı olarak cevaplar vermek
mümkündür. İnsan odaklı ve her yaratılanın özel olarak kabul edildiği hakikî bir “öz”ün ifadesi için sanat,
medeniyet başta olmak üzere özelde Mevlevîlik kültürünün bir aracıdır. Daha açık bir ifadeyle medeniyet
çizgisinde Mevlevîlik kültürünün, sanatı bir “iz” aracı
olarak kullanmasının ilk sebebi, insanın sahip olduğu
hakikatleri yine insana anlatmaktır. İnsana bu hakikati anlatmak hususundaki müfredatını semboller
üzerine kurmuş olan Mevlevîliğin icra ettiği bu teknik, aslında kendisinden önce de medeniyet tarafından sıkça kullanılmıştır. Hakikati semboller üzerinden anlatmak ve sembollerle daha uzun süre yaşanır
kılmak bilinçli olmasa da günümüzde Mevlevîliğin
bunu tercih etmesindeki faydayı bizlere gösteriyor.

Mawlawism has settled into the cultural reservoir of all
sorts of conceptions within the postulate of civilization;
from social life to sciences and even politics, but more
intensely into art. In its productions, through the quest
and expression of “symbol-art”, what objective does
Sufi path aim to reach? It is possible to answer this
question in concurrence with both of these notions:
Civilization and Mawlawism. Art, as the expression of
a human-orientated true “essence” in which all creation is acknowledged as special, is first an intermediary
for civilization and for Mawlawism in particular. More
clearly, the primary reason for Mawlawism to use –in
line with civilization– art as a medium for “marking” is
to tell humans about realities possessed again by human being. This technique implemented by Mawlawism
which has built its curriculum on elucidating this truth
to mankind through the language of symbols was indeed frequently used by civilization before. Even though
elucidating the truth upon symbols and making it last
longer is not a conscious act, it simply shows us the
benefit for Mawlawism to have been chosen to do so.

Mevlevîliğin medeniyete katkılarının sebep ve sonuç
ilişkileri üzerine daha pek çok sanat felsefesi kuramı
gerçekleştirilebilir. Fakat asıl önemli olan, mücessem
olarak Mevlevîliğin medeniyetimizde bıraktığı derin
izlerin neler olduğudur. Bu kategorizasyona medeni-

Countless theories can be develop on the philosophy of
art and the cause-effect relation of Mawlawism’s contribution to civilization. But what counts above all are
the deep marks Mawlawism has physically left into our
civilization. It is necessary to begin such categorization

yetin en önemli imgesi olan yazı ile başlamak gereklidir. Selçuklu ve Osmanlı edebiyatının oluşmasında
Mevlevîliğin gücü uzun ve meşakkatli bir araştırma
konusudur. Fakat gerçekleştirilecek tüm araştırmaların sonucu şu hülasada birleşmektedir: Türk edebiyat tarihinin içinden Mevlevîlik unsuru çıkartıldığında
ortada ruhunu kaybetmiş bir sanat yığını kalır. Bu
iddialı cümlenin matematiksel karşılığı tüm edebiyat tarihi kitaplarında açıkça görülebilir. Şiir üslûbu
geliştirmek, dil kazandırmak, sanat dehası şairler
yetiştirmek, edebiyat üslûbuna dair ekoller oluşturmak başta olmak üzere Mevlevîlik geleneği edebiyat
sahasında tartışmasız lider konumdadır.
Medeniyetimizin izlerinde gezinildiğinde yazının sanatla tezyin edildiği bölüm olan hat sanatında da
sahip olduğu dil gücü sebebiyle Mevlevîliğin yoğun
etkileri görülmektedir. Dış kaynaklı olarak hat sanatının temelini teşkil eden metnin gücü yukarıda
zikredilen Mevlevîliğin edebiyat sahasındaki gücüyle
aynıdır. Daha açık bir ifadeyle hat sanatı metinlerinin
bir ilham kaynağı olarak Mevlevîlik kültürüyle olan
ilişkisi, son derece büyük bir izdüşümüdür. Diğer
yandan “sanatkâr” bazlı incelendiğinde de Mevlevîliğin hat sanat tarihindeki gücü ve bıraktığı iz de ikinci ama diğerinden az olmayacak kadar kuvvetli bir
etkiye sahiptir. Hat sanatı çevresinde gelişmiş diğer
tüm tezyinî sanatlarda da bu vasıfların eş analizleri
görülebilir. Tezhip, minyatür, kalem işi sanatlarında
da yukarıdaki sanat kuramlarının aynıları bir şablon
olarak ele alınabilir.

with the most significant image of the civilization that
is to say writing. The power of Mawlawism in the formation of Ottoman and Seljuk literature is a long and
arduous research topic. However, the result of all researches to be accomplished merges in the following
précis: Nothing but a dull pile of art would remain if
the factor of Mawlawism is removed from the history of
Turkish literature. The mathematical equivalent of this
ambitious sentence can clearly be seen in literature
history books. Developing poetic styles, acquisition of
language, training poets of artistic genius, establishing
schools of literal genres being in first place, in the literary field Mawlawi tradition is beyond any dispute in a
leading position.
When we wonder across the traces of our civilization,
due to its linguistic power over calligraphic art we come
across Mawlawism’s heavy influence; the category
where inscription is adorned with art. Being exogenous,
the power of writing which constitutes the foundation of
calligraphic art is equivalent to the power of Mawlawism over the literal domain. In a clearer expression, the
relation of calligraphy texts with the Mawlawi culture
–being a source of inspiration– is absolutely a great
echoing. On the other hand, when scrutinized from an
“artistic” point of view, the power and mark of Mawlawism over the history of calligraphic art has a secondary
yet powerful effect no less than the former one. Equal
analyzes of such qualities can be perceived in all other
ornamental arts developed in the frame of calligraphic
art. For the arts of gilding, miniature and hand-carving,
same theories like the ones mentioned above can be
used as a model.

Spoon with a Mawlawi
sikke detail

Medeniyet izlerinde çıkılan yolculukta Mevlevîliğin
Türk mimarisindeki yerini de zikretmek gerekir. Selçuklu’dan Osmanlı’ya ve oradan günümüze intikal
eden Türk mimarisinde tasavvufî hayatın yaşandığı
mekanlar olan tekkeler içerisinde Mevlevîliğin özel
olarak bir sivil mimari ekolünü ortaya çıkarmış olması, bunun en büyük göstergelerinden birisidir. Diğer
hiçbir tasavvuf ekolünün Mevlevîlik kadar müşahhas
bir mimari tarih ve üslûba sahip olmayışı (yahut olmak istememesi) Mevlevîliği bu konuda da bir özele
taşır. “Mevlevîhâne” gibi isminin bile özel bir form
olarak mimarlık tarihimizde yer aldığı göz önüne
alınacak olursa Türk dünyasında inşa edilmiş Mevlevîhânelerin medeniyetimizdeki yeri müstakil olarak
görülebilir. Formu, kullanım alanları, şehir yaşamına
katkıları açısından Mevlevîhânelerin, medeniyetimizdeki gücü yukarıda zikrettiğimiz diğer sanat dallarının bir karargâhı olarak görülebilir.

On a journey following the traces of civilization, we
should advert the place Mawlawism occupies in Turkish architecture. From Seljuk to Ottoman, then again
to the Turkish architecture reverted into present; that
Mawlawism has brought about a civil architecture form
within the tekkes (lodges), places where Sufi way of
living was experienced, is the proof of such. Because
other Sufi paths are lacking of (or are unwilling to own)
a unique architectural history and style the way Mawlawism does is in this respect carrying Mawlawism
into a much particular place. If we take into account
that even the name of “Mawlawikhane” (Mawlawi convent) carries a unique form in our architectural history,
than the place Mawlawi convents –build in the Turkish
realm– occupies in our civilization can particularly be
seen. In regard to its form, its usage areas and its contribution to city life, the impact of Mawlawi convents in
our civilization can be viewed as the base for all other
art branches sited above.
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Mevlevî sikkesi detaylı
kaşık
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İki adet telkâri çiçek deseninin üzerinde destarlı Mevlevî sikkesi bulunan saç tokası
Hairclip with a destar (Mawlawi turban) Mawlawi sikke figured on two filigree flower patterns

Mevlevîliğin kültürel dışavurumunun “Mevlevîhâneler” merkezli incelenmesi, bu birikimin anlatılmasını son derece kolaylaştırmaktadır. Zira Mevlevîliğin
bahsettiğimiz yazınsal tarihimizdeki gücü yanında
medeniyet tarihimizin her türlü unsurunda bu merkezde yoğun faaliyetlerde bulunduğu da izlenmektedir. Bu arada şunu da özellikle belirtmek gerekir ki,
Mevlevîhânelerin sahip olduğu bu gücün, yaşadığı
siyasî ortamı etkilediği ve etkilenen bu siyasî gücün
de Mevlevîhâneye güç kattığı unutulmamalıdır. Bu
hipoteze en büyük delil, tarihçiler tarafından Mevlevîhânelerin, devlet tarafından desteklenen “geleneksel sanatlar akademisi” olarak görülmesidir.
Sanat tarihimizde bu konuda pek çok örnek bulunmaktadır. Örneğin, Türk saatçilik tarihindeki Ahmed
Eflâkî Dede, Türk cam sanatı tarihinde yeni bir tür
olan çeşm-i bülbülün mucidi Mevlevî Derviş Mehmed
Dede iki küçük anekdot olarak zikredilebilir.

The “Mawlawihkane” oriented observation of Mawlawism’s cultural expression makes it highly easier to utter
this conglomeration. Yet, beside Mawlawism’s power
over our above mentioned literal history, its intense
activity in this respect in all fractions of our civilization’s history is being observed. Meanwhile, it must be
particularly stated that the power Mawlawi convents
used to hold had influenced the surrounding political
environment, and such political powers in return had
empowered the Mawlawi Convents too. The greatest
evidence of this hypothesis is that Mawlawi convents
were considered by historians to be state-supported
“Traditional Arts Academies”. Many examples can be
found on this matter within our art history. For instance,
Ahmed Eflakî Dede from watchmaking chronicle and
the Mawlawi Dervish Mehmed Dede, inventor of the
fountain nightingale as a new genre in Turkish glass art
chronicle, can be cited as two small anecdotes.

Mevlevîhânelerin yaşamın içindeki izleri kadar yaşamsal döngünün ayrılmaz bir parçası olan ölüm
hakikati üzerinde medeniyetimize bıraktığı bir miras olan mezar taşları da sanat tarihimiz açısından
benzeri olmayan bir yere sahiptir. Osmanlı’da var
olan mezar taşı kültürünün ve bu kültür neticesinde
oluşmuş hakk sanatının bir parçası olarak zikredebileceğimiz Mevlevî mezar taşları, bu sanat içerisinde
de Mevlevîliğin yerini ortaya koymaktadır. Zira Mevlevîhâne hazirelerinde bulunan mezar taşlarının estetik seviyesi, diğer hazire ve kabristanlarda yer alan
ve temsil ettiği meslek mucibince farklı türleri olan
mezar taşı kültürü ve hakk sanatı açısından ortalamanın son derece üzerindedir. Her ne kadar icrakârlık vazifesinde bulunmuş olmasalar da Mevlevîliğin
sahip olduğu estetik görüş, mezar taşlarında dahi
kendini göstermektedir.

As much as traces of Mawlawi convents present here
inside life, gravestones have a unique place within
our art history as they are an heritage left by Mawlawi convents to our civilization, representing the reality
of death as an integral part of the life cycle. Mawlawi
gravestones which we may mention as a component of
Ottoman Empire’s gravestone culture, as well as the
carving art (Hakk) developed as a result of this very
culture, reveal the ground on which Mawlawism stands
within this art. For the esthetic level of gravestones
found at Mawlawi convents’ hazires are highly above
average with regard to the gravestone culture and the
art of carving (Hakk) found in other hazires and graveyards, and which have diverse styles in relation to the
artisanship they represent. Though they did not carry
a performative mission, Mawlawism’s aesthetic vision
distinguishes itself even on gravestones.
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Üzerinde bir destarlı
Mevlevî sikkesi bulunan gümüş kutu
(Kutunun yan kısmında Şeyh Abdülbâkî
Efendi dervişlerinden
Aişe-i Mevlevî’ye ait
olduğunu bildiren bir
yazı bulunmaktadır. )
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A Silver box with
a destar Mawlawi
sikke. An inscription
on the side of the box
states it belongs to
Aişe-i Mevlevi, one
of Abdulbaki Efendi’s
dervishes
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Sikke formunda celî sülüs levha / Ketebe: Mustafa Râkım
A jeli thuluth script levha in sikke form / Calligrapher : Mustafa Râkım
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Üstüne sikke figürü işlenmiş ta’lik mâil kıta - Ketebe: Hüseyin Belhî
Square ta’liq verse finished with sikke figure. Calligrapher: Hüseyin Belhî

Medeniyetimizde bu denli yoğun mesajlar ve mânâlar
içeren Mevlevî sembollerinin sahip olduğu izleri bir
sonuç analizi olarak şu hülasada derlemek gerekir.
Semboller üzerinden mânâyı işaret eden medeniyet,
“yaşayan organizma olan toplumu” hem geçmişi
ile bağlı hem de geleceğine dair arayışa meyyâl bir
terazide tutmayı başarmıştır. Tasavvufî bir temelde
bunu ele alırsak “şeyler âlemi olarak nitelendirilen
dünyada” insanın eşya ile olan irtibatının sakıncaları
bilindiğinden bu sakıncayı yine “eşya” üzerinden anlatmıştır. İnsanın eşyaya tamah etmemesi, lakin ona
sahip olabileceği hikmetten ötürü saygı göstermesi
medeniyet-insan ilişkisinin bu meseledeki en önemli
hususudur. Konumuzdan bir örnek vermek gerekirse
dünyaya bulaşmamak gerektiği hususunda eğitilen
bir Mevlevî dervişi, bir çözüm yolu olarak dünyasını manevî alemindeki bilgilerle zenginleştirir. Bunu
yaparken de çoğu zaman “sanat” gibi, ifade gücü
en ağır olan enstrümanı kullanır. Mevlevîliğin fikrî
derinliğinin tüm dünya tarafından ilgi kaynağı olmasında bu ifade etkinliğinin payının da büyük olduğu
muhakkaktır. Dünyada Doğu sanatının mistiğine dair
en büyük şöhret sahibi olan kurumun Mevlevîlik olması gerçekten bir popülizm yahut tesadüf değildir.
Dünyanın koştuğu ve yeniden oluşturmaya çalıştığı
“anlamsal sanat” kavramına bir yol olabilecek bu birikim, Batı kadar Doğu’nun da kendi malı olmasına
rağmen bu coğrafyada hak ettiği ilgiyi görememek-

Mevlevi sikkesi
formunda bir imza
mührü
Stamp in Mawlawi
sikke form

In reviews on civilization history, the scale of cultural
product a society has taken over as an heritage can be
compared to a pyramid. Music is found on the top of this
mimesis which gets its foundations from the antique
period. In other words, music has been placed at the
summit of civilization heritage. Taking its power from its
activities on a variety of cultural domains we aforementioned, the Mawlawi culture has left profound marks on
musical domain in much more effective manners than
others. The definition we brought for literal domain can
even be inadequate for music. For if we were to take
off Mawlawism (in terms of people and institutions)
from Eastern music which is defined today as “Turkish
Music”, dull musical pursuits would remain. From composition of musical forms to performance, from music
etymology to theoretic, many activities have been realized by Mawlawis via the Mawlawi institution. Along
with its contribution to the musical field, throughout
centuries the Mawlawi culture has developed a sectarian ritual called “Mawlawi Ceremony” (Mevlevî Âyini) as
a unique type of form. Mawlawism has compounded its
own literature with musical literature through “ceremony” (âyin) form featuring the greatest works of Turkish
music. On this matter, being the topic of hundreds of
researches and theories, Mawlawism’s mark on civilization can be depicted as an art valley whose review
would last hundreds of years. Beyond its theoretical
basis and alongside the message it gives over music,
that it has also trained world-renowned artists like Itri,
Hammâmîzâde Ismail Dede Efendi, Zekâî Dede has let
Mawlawism to engrave time and again tradition’s musical marks onto our civilization’s heritage.
In the following extract, it will be necessary to compile –as an outcome analysis– the marks of Mawlawi
symbols that involves so many messages and meanings in our civilization. Indicating the meaning through
symbols, civilization is keeping the “society as a living
organism” in a scale inclined to both sides: Bound to
its past, in quest for its future. If we go around this
based on a Sufi point of view, as the inconveniency
of human’s relation with object is well known “in this
world characterized as the realm of things”, this inconveniency has been elucidated again through the
“object” itself. That man does not covet the material
(object) but respects it due the hidden cause it may
contain is on this regard, the most momentous issue of
civilization-human relation. If we are to give an example
based on our subject, a Mawlawi dervish trained on
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Medeniyet tarihi incelemelerinde bir toplumun miras
olarak devraldığı kültür ürünleri skalası, bir piramide
benzetilir. Temellerini antik dönemden alan bu benzetmenin tepesinde müzik bulunmaktadır. Bir başka
ifadeyle müzik, medeniyet mirasının zirvesine yerleştirilmiştir. Mevlevîlik kültürü gücünü daha evvel
zikrettiğimiz pek çok kültürel sahadaki faaliyetlerinden alarak musikî bahsinde diğerlerinden çok daha
etkili biçimde derin izler bırakmıştır. Edebiyat sahasında dile getirdiğimiz tanımlama musikî için eksik
bile kalabilir. Zira günümüzde “Türk musikîsi” olarak
tanımlanan Doğu’nun müziğinden kişi ve kurum bazlı
olarak Mevlevîlik çıkartıldığında, ortada sadece müzikal arayışlar kalır. Formların oluşturulmasından icracılığa, müziğin etimolojisinden nazariyatına kadar
pek çok faaliyet bizzat Mevlevîlik kurumu üzerinden
Mevlevîlerce yapılmıştır. Mevlevîlik kültürü musikî
sahasında bizlere kazandırdıkları yanında bir tarikat
ritüeli olarak gerçekleştirilen “Mevlevî Âyini” ismini yüzyıllar içerisinde bir form olarak geliştirmiştir.
Bu konuda da Türk musikîsinin en büyük eserlerini
barındıran “âyin” formu üzerinden kendi literatürü
ile musikî literatürünü birleştiren Mevlevîliğin, bu
alandaki medeniyet izleri yüzlerce araştırmanın ve
kuramın konusu olarak incelenmesi yüzyıllar alacak
bir sanat vadisi şeklinde tasvir edilebilir. Kuram bazından öte Mevlevîlik, müzik üzerinden verdiği mesaj yanında Itri, Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi,
Zekâî Dede gibi dünyanın takip ettiği sanatçıları da
yetiştirmiş olmasıyla geleneğinin musikî konusundaki izini defaatle medeniyet mirasımıza kazımıştır.
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tedir. Tabii ki bu kültürel ve manevî geçmişle birlikte
az da olsa Mevlevîliğin çağımızda da bir ilham kaynağı olduğu muhakkaktır. Mevlevîlik kültüründen etkilenmek suretiyle görsel ve plastik sanatlar başta
olmak üzere, şiir, hikaye, roman, tiyatro eseri gibi onlarca kitap yazılmaktadır. Bazılarının Mevlevîliğin temel değerlerini sarstığını görmezden gelemesek de
bir dünya görüşü olarak Mevlevîliğe ve şahsî olarak
Hz. Mevlânâ’ya duyulan muhabbetin toplumumuzda
bunlar vesilesiyle devam edebileceği en büyük sevinç sebebidir. Fikrî olarak temsil etmiş yahut karşıt
görüşe sahip hemen herkesin bu birikime derin bir
saygı gösterdiğini son yüzyıl Türk şairlerinden Nazım
Hikmet’in şu dizeleri ile bir kez daha hissedebiliriz:

“Sararken alnımı yokluğun tâcı
Gönülden silindi neş’eyle acı
Kalbe muhabbette buldum ilâcı
Ben de müridinim işte Mevlânâ”

not been involved with the world, enriches his world
as a solution with the knowledge of the spiritual realm.
While doing so, he mostly uses the instrument whose
expressive power is the heaviest; for instance “art”. It
is certain this expressive activity plays a major part in
the worldwide interest towards the intellectual depth of
Mawlawism. In fact, it isn’t populism or coincidence for
Mawlawism to be the most famous institution regarding the mysticism of Eastern arts throughout the world.
Although both East and West are under its concern and
although it may lead the way for a “semantic art” notion
all the world talks about and tries to generate back; this
accumulation is not getting the attention it deserves in
this geography. Surely, with such cultural and spiritual
bacground, it is certain that Mawlawism is leastwise a
source of inspiration still in our age. Visual and plastic arts ranking first, dozens of poetry, story, fiction or
drama books are been written influenced by Mawlawi
culture. Even though we cannot ignore that some of
them are undermining Mawlawism’s most fundamental
values, the continuity hereby of the fondness towards
Mawlawism as a world view and Hadrat Rumi in person
in our society is a great joy. With the following lines of
the last century Turkish poet Nazim Hikmet, we may
one more time feel that almost everyone –ideologically standing for or representing the opposite view– are
profoundly respecting this richness:
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“As non-existence’s crown entwisted my forehead,
Joy and sorrow all vanished from the soul.
With affection over the heart I found cure,
Here I am too a disciple of yours Rumi”
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Sikke formunda gubârî tekke levha / Ketebe: Mehmed Nûrî Sivâsî
A gubârî tekke script levha in sikke form / Calligrapher: Mehmed Nûrî Sivâsî
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Sikke formunda celî sülüs levha
A jali thuluth script levha in sikke form – Calligrapher: Neyzen Emin Dede
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Sikke formunda hilye-i şerîf (imzasız ve tarihsiz) / A Hilye-i Sherif in sikke form (unsigned and undated)

Xxxxxxxx / Xxxxxxxx
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Celî sülüs formunda müsenna istiflenmiş zerendud tekke yazısı (imzasız ve tarihsiz)
A mirror-image levha in jali thuluth zerendud (golden) tekke script (unsigned and undated)
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Sikke formunda celî sülüs levha / Ketebe: Hamid Aytaç
A jali thuluth script levha in sikke form / Calligrapher: Hamid Aytaç
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İç içe geçmiş iki Mevlevî sikkesi tasvir edilmiş bir tekke levhası / Ketebe: Hasan el-Mevlevî
A tekke levha depicting two interwoven Mawlawi sikkes / Calligrapher: Hasan el- Mevlevî
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Sikke formunda celî sülüs levha / Ketebe: Davut Bektaş
A jali thuluth script levha in sikke form / Calligrapher: Davut Bektaş
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Sikke formunda celî sülüs müsenna levha / A mirror-image jali thuluth script levha sikke form
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Risaleli bir sikke resmedilmiş tuğra örneği / Ketebe: Ali Talibî
A tughra example in sikke form with a risale (epistle) / Calligrapher : Ali Talibî

204

H Z. PÎ R M E V L Â N Â C E L Â L E D D Î N -İ R Û M Î V E M E V L E V Î L İ K K Ü LT Ü R Ü

205

Sap kısmında dal sikke detayı bulunan kaşağı
Currycomb with dal sikke detail on its stem
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Türk Sanat
Tarihinde
Mevlevîlik
İmgesi
The Mawlawi
Image in Turkish
History of Art
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Ressam Ahmet Vesim Paşa’ya ait “Galata Mevlevihanesi’nde Semâ” adlı resim-minyatür çalışma
“Sema’ in the Galata Convent”, a miniature painting work by Ahmet Vesim Pasha

Tasavvufî sembolizmayı ortaya koyan diğer bir sosyolojik unsur ise İslam medeniyetinde tasvir anlayışının bulunmamasıdır. Bir objeden ifade aktarmak
zorunda olan tasavvufî sanatlarımız her sahada bu
sembolizmi ince ince işlemişlerdir. Fakat tasavvufun
“Derûnî” sahasında durumlar biraz değişmektedir.
Çünkü sembolizm tasavvuf için sakıncalı durumlar da içerebilir. Çünkü sembol gizli olan bir bilgiyi
zahire yani dışa vurduğu için anlaşılmasındaki görecelik kaçınılmazdır. Kişi dışa vuran anlamdan ters
bir sonuç çıkarabilir ve bu onun için tehlikeli bir obje
haline gelebilir. Fakat bütün bunlar sembolizmanın
yanlış bir sistem olduğu anlamına gelmez. Belli mertebelere geçmek üzere olan dervişler için semboller
hem eğitici hem de onları aşırı derûnî anlamlara götürmeyen oyalayıcılardır. Bu oyalayıcılıktan kasıt ise
kişinin gerekli şeylerden uzaklaşmasını sağlamak
değildir. Buradaki oyalama zâhir ile batını bir kaba
aynı oranlarda koymak için bir eşitleme metodudur.
Yani kişinin dünveyî ve uhrevî halinin “hem-hâl” olarak bir arada bulunmasıdır. Zaten sembol kelimesi de
bunun tam karşılığını ifade eder. Eski Yunancadan
gelen “symblolein” kelimesi “bir araya getirme, iki
şeyi birleştirme”1 anlamını taşımaktadır. Sikke formu
da kendisi ve kullanıldığı sembolleri bakımından tam
bir tasavvufî sembol sınıfına girer.
Tüm bunlarla birlikte sikke, tasavvufî mânâda bir
sembol olmakla birlikte bir işaret anlamı da taşımaktadır. Tasavvufta işaret açık söylenemeyecek
şeylerin ifade edilmesini sağlayan olgudur. İşaretin
sembolle benzer noktaları bulunmakla birlikte bir
gizleyicilik tarafı da vardır. Bu veçheden bakıldığında
aslında sikkelerin bir tasavvufî işaret olarak da görülebileceğini söyleyebiliriz. Tabii ki bu, yoruma açık
bir konudur. Sikkelerin sözlü ve yazılı tasavvufî kaynaklarda birçok konuya işaret olarak kullanıldığının
söylendiğini görmekteyiz. Bununla birlikte özellikle
şiirsel edebiyatla rumuzlar üzerinden pek çok şeyi
ifade eden tasavvufî edebiyatın da sikke hakkında
birçok sembolden bahsettiğini görmekteyiz. Bu kaynaklarda sikkenin ifade ettiği sembolizmaların bir
tasnifini oluşturmak mümkün değil. Çünkü tasavvuf
ve sanatta sembolizma, mefhumun gerçek halini sadece bir cepheden ifade edebilecek şeydir. Kısacası
sikkenin tasavvuf ve sanattaki sembolleri yani anlatmak istediği şeyler hususunda tam bir tanım yapmak
mümkün değildir.

In Sufi understanding, it is possible to state that symbols
are “intermediaries reflecting Truth”. Using both philosophical and qualitative symbols, dervishes express the
“genuine expression” for their own use and offer it to
aspirants of knowledge as a way of manifestation.
Another sociological element revealing Sufi symbolism
is the absence of portrayal in Islamic civilization. Obliged
to transmit expression through an object, our Sufi arts
have delicately engraved this symbolism in all grounds.
However, circumstances slightly differ in the “inner” field
of Sufism. For symbolism may involve some undesirable
situations in Sufism as well. As symbol is the externalization of a hidden knowledge, relativism is inevitable in
its manifestation. One can misinterpret this manifested
meaning and such may become a hazardous object for
that one. Yet, all these do not mean that as a system,
symbolism is wrong. For dervishes about to get through
certain spiritual stages, symbols are pedagogical diversionary tools which don’t lead them to extreme inner
purviews. What is implied by diversionary is not to let
one move away from the necessary things. Diversionary here is an equalization method to put the exoteric
(zâhir) and the esoteric (bâtın) into one cup at the same
proportion. Namely, both worldly and otherworldly states
of one person coexist “together into one”. After all, the
word ‘symbol’ expresses the exact equivalent as well.
The word “symblolein” from ancient Greek carries the
meaning of “bringing together, combining two things” .
In itself and in terms of its current symbols, sikke form
(cone-shaped hats of whirling dervishes) enters entirely
to the rank of Sufi symbolism.
Although being a symbol of Sufism, sikke carries a sense
of sign too. In Sufism, a sign is a phenomenon which
enables to express what cannot be openly said. Having
common threads with a symbol, the sign has an occult
side too. If looked from this aspect, we can in fact say
that sikke can also be regarded as a mystical sign. This
off course is a subject open to interpretation. In oral and
written Sufi records, we see that sikkes are said to be
used as a sign on various matters. Additionally, we see
that Sufi literature which expresses countless things
through pseudonyms especially on poetic literature, is
as well mentioning of a variety of symbols in reference
to sikkes. It isn’t possible to do a regimentation of the
symbolism figured by the sikkes. For in Sufism and art,
symbolism is something that can express the real state
of a notion from one side only. Briefly, making a full description of sikke symbols in Sufism and art, in other
words what it has to tell us is not possible.

Genel olarak metinlerde sikkenin sembol ettiği şeylerin başında “tevhid” ve “vahdet” felsefesi görülmektedir. Bu ifadelerde birlik anlayışını rumuzlardan
rumuzlara bağlayan bir seyir hali görmekteyiz. Bu

Generally, in all sikke symbolism within the texts, we
come up first with the philosophy of “oneness” (tawhid)
and “unity” (wahdat). In these expressions, we see a
continuity binding the notion of unity from one pseudonym into another. The content of such bindings appears
again before us in the form of pseudonyms reflecting the
percept of “unity within diversity”. Briefly, in metaphors
related to oneness, the method can too become a pseudonym itself.

“symblolein” kelimesi Yunanlı gemicilerin tabletlere yaptıkları bir anlaşmayı ikiye kırıp yarısının birinde diğer yarısının da diğer birinde kalması
geleneğinden türemiş “birleştirme anlamı” taşıyan bir kelimedir.

The Word “symblolein” is carrying a "unitication maening" and is originated from the tradition where Greek sailors were splitting a teblet
engroued with an agreement and each party were keeping one half.
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asavvuf anlayışında sembollerin “hakikati yansıtan vasıtalar” olduğunu söylemek mümkündür. Dervişler hem felsefî
hem de niteliksel sembolleri kullanarak
“hakikî ifadeyi” önce kendilerine, bununla birlikte bir dışavurum olarak da
bilginin taliplilerine sunarlar.
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Eser, Türk sanat tarihinde minyatür tekniği kullanılarak oluşturulan resimdeki detay anlayışının
ilk örneklerindendir.Osmanlı’nın son kaptan-ı deryâsı olan Ahmet Vesim Paşa tarafından tasvir
edilmiş bu eserde dönemin şeyh efendilerinin portreleri ayrıntılı olarak işlenmiştir. Ressam,
tablonun içinde kendi portresini de bir figür olarak resmetmiştir.

This work, composed with miniature technique, is one of the first examples of
detailed paintings in Turkish history of art. Portrayed by Ahmet Vesim Paşa, the last
Kapudan Pasha of the Ottoman Empire, this work replicates in details the sheikhs
of the era. The painter has too embedded his self-portrait inside the painting.
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Bir sikke minyatürü örneği / Ketebe: Rızâ
A sikke miniature example / Calligrapher: Rızâ
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Sikkenin düz bir şekli olmasından yola çıkılarak onun
“elif harfine benzetilmesi” ilk teşbih olarak karşımıza çıkmaktadır. Tasavvufta elifin tevhidi, İsm-i Celal’i
yahut Allah’ın zatını ifade etmesi anlayışından dolayı
sikkenin bu hali vahdetin sembolü olarak görülmüştür. Elifin tasavvufî başka bir açılımı da “Allah’ın ahlakı ile ahlaklanın” âyet-i kerimesini düstur edinen
bir dervişin Esmâ-yı Zât’ı başının üstünde taşımasıdır. Bir başka görüş ise sikkenin yine bu elif harfinden yola çıkılarak doğru yolu ifade etmesidir.

By looking at its straight shape, that sikke is “comparable to the letter Aleph” stands as the primary metaphor.
Because of the intellection alleging that aleph express
oneness, the Ism al-Jalal or the Divine Essence (Dhat)
of Allah, this aspect of sikke has been considered as the
symbol of oneness. Another initiative of Aleph in Sufism
–for a dervish who makes the following Qur’anic verse
his motto: “To be edified with the morality of Allah” his
motto– is to hold the names of Divine Essence (Asma
al-Dhat) very precious. Again with reference to the letter
aleph, another opinion allege that sikke denotes the right
path.
As expressed by Kenzî in one of his poems;

Şair Kenzî’nin bir şiirinde de ifade ettiği gibi,

Rezm ile imâ eder “Hâzâ sırâtün mustakîm”
Müi’ir-i râh-ı hidâyettir külâh-ı mevlevî

Rezm ile imâ eder “Hâzâ sırâtün mustakîm”
Müi’ir-i râh-ı hidâyettir külâh-ı mevlevî

(It is with unity that He refers to “this right path”
The provider of the true path is the Mawlawi Cone)

Buradan da anlaşıldığı üzere şair için de olduğu gibi
bir Mevlevî dervişinin sikkesi onun “ben doğru yoldayım” demesini ifade eder. Bu ifade metinlerde “râh-ı
hidâyet” (hidayet yolu) olarak da ifade edilmiştir.

As understood herefrom, the sikke of a Mawlawi dervish
expresses his statement “I am on the right path”; the
same way it is for the poet. This expression has also
been stated in the texts as “Râh-i Hidâyet” (the path of
Truth).

Konuyla ilgili başka teşbih ise kişinin sikkesinin kendi mezar taşını ifade etmesi halidir. Dervişliği münasebeti ile “Ölmeden evvel ölünüz” hadisine mazhar
olan kişi, bu mazhariyetini ifade etmek için mezar
taşını başında taşımaktadır.
Sikkenin taşıdığı bu anlamların hepsinin vahdet felsefesinden hareketle geliştirildiğini söylemek mümkündür. Felsefe demişken sikkelerin remizleri ile ilgili bir konuya da temas etmek elzemdir. Tasavvufî
gelenekte sikke gibi olgular sadece felsefeyi vücûda
getirecek araçlar olarak görülmez. Felsefenin sembollerle ifade edilmesinden öte bu anlamlar aslında
“manevî hallerin işaretlerini” dışa vurur. Tabii ki bu
işaretler halden anlayan “ehl-i hâl” içindir. Pek çok
tasavvufî metinde sikke ile ilgili sembol ve rumuzlar
bulmak mümkündür. Fakat biz genel kabullere göre
ilişkilendirilenleri tasnif ettiğimiz bu örneklerden anlıyoruz ki aslında sikke-i şerîf, sadece takılana yahut
takana değil her ikisini izleyene de bir şeyler anlatmaya çalışan fevkalade bir derviş çeyizidir.
Sikkenin taşıdığı tasavvufî remizlerin şekillenmesinde şüphesiz bir ifade aracı olarak sanatın son derece birincil bir rolü bulunmaktadır. Bilindiği üzere
din-sanat ilişkisi “din sosyolojisi” ve “hikmet ilminin”
kesiştiği önemli noktalardan birisidir. Dinî sanatların
oluşum ihtiyacı bir bakıma kişinin inancının ve değer
yargılarının diğer nesillere aktarılması ihtiyacıdır da.
Fakat bunun yanında tasavvufta gelişen “manevî miras” olgusu bu aktarma hissinden daha öte manevî
ve derunî unsurlar taşımaktadır. Bu sebeple tasavvuf
ile ilgili sanatsal bir unsuru incelerken onda bulunan
bu özelliği göz ardı etmemek gerekmektedir.

Another metaphor on this is that someone’s sikke is the
symbol of one’s own gravestone. In consequence of being a dervish, one who reaches the state mentioned in
the hadith “Die before they die” carries his own gravestone on his head as an expression of this honor.
It is possible to say that all of those meanings attributed
to sikke were developed with reference to the philosophy
of the Unity of Being (wahdat al-wujûd). Speaking of philosophy, we shall as well touch upon a matter related to
sikke symbols. In Sufi tradition, facts like sikke are not
regarded as tools bringing merely philosophy into being.
Beyond the figuration of philosophy through the medium
of symbols, those attributes are in fact manifesting “the
signs of spiritual states”. Surely, those signs are mastly
concerning “ehl-i hâl” (people of spiritual state) who are
capable to recognize sort of states. In many Sufi texts,
it is possible to find symbols and pseudonyms related to
sikke. However, we understand from these examples –in
which we have sorted out the ones associated with general consent– that in fact the holy sikke (sikke-i sherif) is
a perfect dervish dowry which is trying to tell something
not only to one wearing it or making it wear, but also to
the one observing both.
As a means of expression, art undoubtedly plays a major
part in the shaping of mystical symbols carried by the
sikke. As is known, the religion – art relationship is one
of the pivotal points in which “religious sociology” and
“science of wisdom” intersect. The necessity behind the
formation of religious art is in a way the necessity for
ones faith and moral values to be transferred to the next
generations too. However, the “spiritual heritage” notion
developed within Sufism is carrying spiritual and inner
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bağlantıların muhtevası yine “kesrette vahdet” anlayışını ifade eden rumuzlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Kısacası vahdet ile ilgili sikke benzetmelerinde,
usûl de bir rumuz haline gelebilmektedir.
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Yukarıda da açıkladığımız üzere Osmanlı kültür ve
sanatı “semboller dilinden” bizlere bir şeyler anlatmaktadır. Sembolizmin bir ihtiyacı da sadece “ehli
olan” kişinin anlaması halidir. Yani Osmanlı’da sanat
“insan” yahut “sanat” için değildir. Sanat sadece
“ehli” için yapılır. Büyük bir iddia taşıması muhtemel
bu sözümüz aslında bizim değil “sanatın ehliyetli sahiplerine” aittir.
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Osmanlı coğrafyasının neredeyse tamamına nüfûz
etmiş Mevlevîlik ile geleneksel sanatlarımızın seyri
neredeyse birlikte tasnif edilebilir. Zamanının akademileri vazifelerini gören Mevlevîhâneler, kendi pîr gelenekleri gereği estetik kaygısını devamlı üzerlerinde
hissetmişlerdir. Bir derviş için “İnnallâhe cemilun
yuhibbül cemâl” (Allah güzeldir güzeli sever) düsturu devamlı olarak bulunması gerektiğinden derviş,
güzeli aramaya ve üretmeye memur kişidir. Bu açıdan bakıldığında Mevlevîhânelerin genel benzetme
ile Osmanlı’nın güzel sanatlar fakültesi olduğunu ve
Mevlevî dervişlerinin de Osmanlı’nın sanat seviyesi
yüksek kişileri olduğunu söylemek mümkündür. Asaf
Halet Çelebi’nin daha evvel çalışmamıza ilham kaynağı olan sözünde de dediği gibi “Sanat tarihimizin
her şubesinde asil ve zarif giyinişleri ile Mevlevî sanatçıları görmekteyiz.”
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Bir “İslam sanatçısı” tipolojisi sunan Mevlevî dervişi, eserlerinde İslam tasavvufunun manevî işaretleri gölgesinde kalarak bireyselliği ortaya çıkartacak
bütün unsurlardan kaçınır. Bu davranışın sebebi
“kişinin nefsî terbiyesi” olmakla birlikte asıl nedenin
mutlak cemâl anlatımı olduğunu söylememiz yerinde
bir tespit olacaktır. Tasavvuf felsefesinden ve kültüründen etkilenen bir İslam tasavvufu sanatçısı (derviş) için sanatında kendini ifadeden ziyade mutlak
güzelliği (vahdet) ifade etmek asıl unsurdur.
Sanat tarihimiz bakımından Mevlevîliğin bu denli
önemli bir yerde durması kendisine çok önemli vazifeler de vermiştir. Asaf Halet Çelebi’nin tespitinde
olduğu gibi birinci olarak sanat tarihimiz ile Mevlevîliği iki ayrı noktada incelemek çok güçtür. Sanat
tarihimiz neredeyse tasavvuf ve buna bağlı olarak
Mevlevîlik ile yoldaş olmuştur. Bu yoldaşlıkla birlikte sanat ürünleri bakımından Türk sanat tarihimizde
Mevlevîlik, bir ekolleşme de gerçekleştirmiştir. Gerek
felsefî gerekse üslûpsal bir ekolleşme gördüğümüz
bütün geleneksel sanatlarda, sanatçılarımız bu ekol
dairesi içinde eserler tertip etmeyi ihmal etmemişlerdir. Bu felsefe ve rumuzlar, kişilerin Mevlevîlik ya
da tasavvufla ilgileri olsun ya da olmasın hayranlıkla
işlenmiştir. Bu da Mevlevîlikte sanatın sosyal unsuru
bakımından ciddi bir önem arz etmektedir.
Mevlevîliğin en önemli sembollerinden biri olan sikke de geleneksel sanatlarımızın tamamında güzeli
arayan ve güzelliği yaymaya çalışan “sanatçı ruhlu
Mevlevîler” tarafından ince bir sanat anlayışı ile anılmıştır. Hz. Mevlânâ’nın yolcusu olan bu sanatçılar

factors way beyond this feeling of conveyance. Therefore, when scrutinizing an artistic element associated
with Sufism, we shouldn’t neglect this feature present
in it.
As we have explained above, the Ottoman culture and
art depicts us something from the “language of symbols”. Another exigence of symbolism is the condition
in which only the “cognoscente” person is capable of
realizing. In other word, art in the Ottoman is not for the
sake of “man” or “art”. Art is performed solely for the
“cognoscente” one. This word assumingly carrying a big
claim doesn’t belong to us but in fact to the “cognoscente owners of art”.
The development of our traditional arts and Mawlawism
wich is diffused nearly into the entire Ottoman territory
can nearly be classified together. Due to their Pîr tradition, Mawlawi convents functioning as academies of
their time always got an aesthetic concern. Since the
motto “Innallahe jamelun yuhebbul Jamâl” (Allah is
beautiful and loves beauty) has to be constantly alive
for the dervish; a dervish is someone commissioned to
search for and produce beauty. With a prevalent analogy,
when looked from this perspective, it is possible to proclaim that Mawlawi convents were Ottoman’s fine arts
academies and Mawlawi Dervishes were people with a
high level affinity for art. As stated by Asaf Halet Chelebi
whose words used to be the source of inspiration for our
work; “With their noble and elegant mode of dressing we
have been seeing Mawlawi artists in every branches of
our art history.”
Offering an “Islamic artist” typology, the Mawlawi dervish avoids all sorts of elements revealing any type of
individuality by keeping himself –in his works– under the
shadow of spiritual signs of the Islamic Sufism. Although
the reason behind this attitude is the “edification of one’s
nafs”, it would be an appropriate determination for us to
say that the actual reason hereof is to narrate the Absolute Beauty (Jamal) of Allah. For a mystical Islamic artist
(a dervish) influenced by Sufi philosophy and culture, expressing the Absolute Beauty (Wahdat/Oneness) rather
than oneself is a major factor.
Regarding our art history standing on such an important
place has given Mawlawism substantial duties. As with
the statement of Asaf Halet Chelebi, it is initially very
hard to examine our art history and the Mawlawism in
two separate points. Our art history has almost been a
companion to Sufism and therefore Mawlawism. Upon
this companionship, in terms of work of arts produced
during our art history, Mawlawism has become a school
of thought. Be it philosophical or stylistic; in all traditional arts where we have seen this traditionalization, our
artists have made a point of producing artworks within
the framework of this school. This philosophy and those
pseudonyms have been admiringly handled whether or
not the persons had an interest on Mawlawism or Sufism. And that is of critical importance in regard to the
social factor of art in Mawlawism.

H A D R A T M A W L A N A J A L A L A L- D I N R U M I A N D M A W L A W I Y Y A C U L T U R E

215

Ünlü ressam Hoca Ali Rıza’ya ait bir karakalem sikke kompozisyonu
A charcoal sikke composition by famous painter Hoca Ali Rıza
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Ahmed Eflâkî Dede’ye ait sikke formunda imal edilmiş bir saat / A sikke shaped clock belonging to Ahmed Eflâkî Dede

Pîrlerinin anlattığı “büyük resim hikâyeleri ile dolu”
Mesnevî-i Şerîf’ten ilham alan Mevlevîlerin, sanatlarında çok maharetli olduğu bugün elimizdeki eserlerde açıkça görülmektedir. Mevlevîlik hat sanatından
müzehhepliğe, nakkaşlıktan resim sanatına, ağaç
oymacılığından gümüşçülüğe ve cam işçiliğine kadar birçok sanatta yüzlerce üstat yetiştirmiştir. Sanatın Mevlevîlikteki yerinin önemi belki de Hz. Mevlânâ’dan alınan işaretlerdendir. Hz. Mevlânâ’nın ve
Sultan Veled’in eserlerinde güzel sanatlara dair pek
çok bilgi ve anlatım bulunmaktadır. Bu bilgi Mevlevîliğin, kuruluşundan itibaren sanatla aşina olduğunu
bir başka açıdan ispatlamaktadır. Bu aşinalık Mevlevî tefekkürüne işlemiş ve Mevlevîlikten ilham alan
birçok sanatçı bu tefekkürü bir yaşam biçimi haline
dönüştürmüştür.
Sikkeler her ne kadar rumuz olarak belli köşelerde
kullanılmış semboller ise de sanatın her alanında algılama noktasında izleyici için merkezde kalmışlardır. Yani bir Hz. Mevlânâ aşığı için köşedeki bir sikke
eserin aslını teşkil etmektedir. Belki de bu kültürde
Mevlevî sikkesinin bu kadar geniş bir sahada yer
edinmesinin sebebi anlattığı rumuz ile birlikte izleyiciye kazandırdığı bu merkez görüntüdür. Bu merkeze
oturmuşluğun yegâne sebebi ise, yakaladığı sade
anlatım olsa gerektir.
İslam-sanat felsefesinde sadelikte yakalanan mükemmellik daha ilgi gören bir zevk halindedir. Sikkelerdeki sanat anlayışında da bunun sağlamasını
yapmak mümkündür. Yüksek basit bir konikten ibaret olan bu obje, zahirî ve bâtınî birçok anlam örgüsü
kurabilmekle beraber sadeliğinin anlatmak istediği
şey bugün bile sanat felsefecilerini düşündürmektedir. Yani görecelik nasıl olur da hem basit hem örgüsel tarzda olabilir?
Bununla beraber sikke sembolünün sanat anlayışındaki ifadesi tam olarak tezyinat amacı taşımaz. Bu
alametin asıl kullanılış amacı daha evvel de söylediğimiz üzere “bir şey ifade etmek yahut hatırlatma
devamlığı sağlamak” olarak anlaşılmalıdır.
Sikke konusundaki sanat sahasının çok geniş bir
alana yayılması böyle bir çalışmada yapılması planlanan tasnifi de güçleştirmektedir. Fakat sanat hususunda bu konuda genel sanat temayüllerine bakarak
iki genel çizgi ayrımı yapılabilir:
Birinci bölüm sikkelerin yan unsur olarak eserin tezyinatı durumundaki kullanılışlarıdır. Bu şekildeki tezyinat sembolleri genellikle tezhip, nakış gibi tezyinî
sanatlarda ve kullanım amaçlı sanat ürünlerinde sıkça görülmektedir. Bir kaşağı üstünde yahut bir Beykoz işi kasenin tutacağında ya da bir saat tezyinatının üstünde görülen sikke sembolü kullanım amaçlı

Being one of the most significant symbols of Mawlawism, sikke has been memorialized with a fine artistic perception by “Mawlawis owning an artistic soul”; searching
for and trying to spread beauty in the whole of our traditional arts. These artists who are the pursuers of Hadrat
Rumi have applied this “sikke-e sharif” (holy sikke) into
their works and by raising it above the level of a crown,
they turned it into a “crown for the heart”.
It is clearly seen in available works of today that the Mawlawis –inspired from the Mathnawi-ye Sharif abound
with “stories from the great picture” where art is narrated by its pîrs (masters), were very talented in their arts.
From calligraphic art to gilding, from miniature to pictorial art, from wood carving to silverware and glasswork;
Mawlawism has raised hundreds of masters on various
domains of art. The significance of art’s place in Mawlawism may stem from signs excerpted from Rumi. A lot
of knowledge and narration on fine arts can be found in
the works of Hadrat Rumi and Sultan Walad. This proves
from another angle that Mawlawism has been ab initio
familiar with art. This familiarity has penetrated into the
Mawlawi reflection and many artists inspired from Mawlawism have turned this reflection into a lifestyle.
Although sikkes are symbols that have been used at
certain points as pseudonym, in every branch of art –in
terms of sensation– they have remained at the center
of athention for the audience. That is to say for a lover
of Rumi, a sikke anywhere around constitutes the initial work. Maybe the reason behind a Mawlawi sikke
to hold place in such vide extent in this culture is this
central image it offers to the audience together with the
pseudonym it relates to. The sole reason behind this
centeredness might be the simple expression it has acquired.
In Islamic art philosophy, the perfection attained within simplicity is more a matter of taste drawing further
interest. It is possible to verify this through the artistic
perception contained within the sikkes. Being a simple
and high conoid, this object is capable of doing semantic
correlations with a great deal of esoteric and exoteric
content, and even today what its simplicity wants to tell
makes art philosophers ponder. Namely, how come relativism can bath be in a simplistic and complex style?
That said, the expression of thesikke symbol in artistic
perception doesn’t literally bear any ornamental purpose.
As we have stated earlier, the main purpose of this sign
must be understood as follows; “expressing something
or ensuring the continuity of reminiscence”.
That art field spans in such a broad area regarding sikke
beclouds the dissection aimed in such study. However,
looking at the general art tendencies on this matter, two
major distinctive lines can be put forth:
The first category is the ornamental usage of sikke as a
secondary component. This type of ornamental symbols
is frequently seen in ornamental arts such as gilding or
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yaptıkları eserlere bu “sikke-i şerîf”i derc etmişler
onu baş tacından bir üst mertebeye çıkartarak “gönül tacı” etmişlerdir.
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sanat eserlerine örnek teşkil edebilir. Bir tezhip ya
da halkâr deseninin içine oturtulmuş bir sikke şekli
ise yan unsur olarak görülebilecek önemli örnekler
arasındadır.
İkinci bölüm sikkelerin, ana unsurları oluşturduğu
eserlerdir. Bu şekildeki eserleri genellikle mimari unsurlarda ve geleneksel el sanatlarında görmekteyiz.
Mimari unsurlarda tanıtıcı ve imgeleştirici bir unsur
olarak kullanılan sikkeler aslında bir açıdan bakıldığında mimari unsurun tamamlayıcısı gibi de görülebilir. Fakat yapılmış mermer, taş, bronz yahut nakış
sikke örneklerinin tasarımları bir yan unsur değil
tam anlamıyla sikkenin merkezde tasarlandığı sanat
eserleridir. Geleneksel el sanatlarında da sikke, başlı
başına bir konu teşkil etmektedir. Tekke resimlerinde
ve daha birçok sahada sikkelerin ana unsur olarak
sanat eseri vücuda getirdiğini biliyoruz. Mezarlık kültüründeki sikke başlıkları da sikkenin asıl unsur olarak kullanıldığı yerler arasında önemli bir yer teşkil
etmektedir.
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İkinci tasnif ise bu sanat eserlerinin kullanım alanları ile ilgilidir. Birinci kısım sanat eserlerinde sikkeler obje ya da satıhta sadece sembolik olarak
bulunmaktadır. Bu eserlerde sikke eserin unsurunu
değiştirmemektedir. İkinci kısım sikke unsurlu eserlerde, sikke formu simgesel anlamı yanında işlevsel
bir özelliğe de sahiptir. Bu eserlerde sikke obje yahut satıhta göz hitabeti için bulunur fakat bununla
birlikte sikke bir tutacak ya da objenin işlevsel bir
bölümünü oluşturur. Mesela sikke formunda bir saat
buna örnek verilebilir.
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Üçüncü kısım sanat eserlerindeki sikkeler ise esere
sembol ve işlev olarak tüm biçimini vermiş bir şekildir. Mesela sikke formunda bir broşun artık bütün
işlevliği, esere bütün biçim ve anlamını vermiştir.

embroidery, and in usage-oriented art products. A sikke symbol seen on a currycomb or on a Beykoz style
bowl handle or on a clock ornament may constitute an
example to such usage-oriented art products. A sikke
figure indwelled into an illuminated manuscript (Tezhip)
or a relief (Hâlkâr) pattern is among substantial examples
which can be defined as a secondary component.
The second category is the one in which sikkes constitute the primary components. We generally see this type
of artworks on architectural components or in traditional handcrafts. Sikkes used as appellative and figurative
elements are infact from one point of view subsidiaries
of the architectural constituent. However, the designs of
marble, stone, bronze or embroidered sikke samples are
not secondary components; they are strictly art works in
which sikke stands as the central element. Also in traditional handicrafts, sikke constitutes a topic on its own.
We know that in tekke (lodge) pictures and in lot more
areas sikkes generate art works as the principal core
element. Similarly, sikke bashlyks (sikke headtones) in
the cemetery culture occupies a significant place among
other places where it has been used as a primary component.
The second categorization is concerned with the usage
areas of these art works. In the first group of art works,
sikkes are symbolically found on object or surfaces.
In such art works, the sikke does not alter the work’s
constituent. In the second group of art works containing
sikke element, besides its symbolic meaning, the sikke
form has a functional aspect too. In those works, sikke
is found as a visual element on objects or surfaces, it
constitutes however either the handle or any other functional part of the object. For instance a sikke-shaped
clock may be a good example to that.
Sikke in the third group is a form that gives the work its
entire configuration as symbolism and function. For instance, a sikke-shaped brooch’s entire functionality has
thus given the work its entire form and meaning.
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Yaprak üstüne Mevlevî sikkesi detaylı müsenna ta’lik yazı örneği (imzasız ve tarihsiz)
A mirrored ta’liq script example with a Mawlawi sikke detail on a leaf
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Mevlevîliğe
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Sikke formunda ahşap zemine kağıt ile işlenmiş celî sülüs tekke levhası (imzasız ve tarihsiz)
A jeli thuluth tekke script levha, engraved with paper on wooden ground (unsigned and undated)

Mevlânâ Bize
Neyi Hatırlattı?
What Did Rûmi
Remind of to us?

A

ristotales, Bilgeler prensipleri, esasları koyanlardır, der. O esasları açarak hayata tatbik etmek ise bilgeleri
izleyen mütefekkirlerce gerçekleştirilir. Prensip vaz’ etmek, Küllî Akıl ile
Evrensel Ruh ile irtibat kurulmasını gerektiren yüce bir iştir, bunu yapabilen bilge
sayısı da doğal olarak azdır. Siz bu kişileri, ortaya
koymuş oldukları düşünce tarzlarının oluşturduğu
medeniyetler, sanatlar ve edebiyatların arkasında
rahatlıkla görebilirsiniz. Olan bitene sadece olgular
ve sonuçlar düzeyinden bakmak, eşyânın hakikatini
bize veremez. Oluşum ve sebepler düzeyinden alarak görebilme bilgi düzeyine çıkılmadıkça da “ilim”
gerçekleşmez. Çünkü ilim, evrende olup biten arasındaki irtibatı kurabilme sanatıdır. Toplumsal, siyasal ve sanatsal olguların arkasında hep bir fikir
babası vardır. Bir tabloyu yorumlarken, bir mimarî
eseri incelerken, bir melodiyi dinlerken yahut bir laboratuvarda çalışırken karşınıza dikilirler bu abide
şahsiyetler. Çin medeniyetinin arkasından Konfiçyüs,
antik Grek’in sokaklarından Platon, Roma İmparatorluğu’nun ihtişamından Marcus Aurelius, Rönesans’ın
arkasından Averroes tebessüm eder. Uzun insanlık
tarihinin her devresini, sanat eserleri kadar yönetim
biçimlerini de o şahsiyetlerin nefeslerinden bağımsız
olarak düşünemezsiniz. Hindistan yarım adasında
Tac Mahal gibi bir şâheserin Muhyiddin İbn Arabî’nin
Mekke Fetihleri kitabından ilhamla yapıldığı bilinir.
Osmanlı Devleti’nin birden çok din ve kavmi, “millet
sistemi” anlayışı altında bir arada tutabilmesinin fikrî
şablonunun, tasavvuf düşüncemizin “birlik içerisinde
çokluk” (kesret der vahdet) anlayışından alındığı da

Aristotle asserts that “Sages are the ones defining
the principles, the fundamentals”. Applying those fundamentals into life by unbinding them is exerted by
contemplators who follow the sages. Preaching any
principle is a supreme duty that requires a liaising with
The Universal Intellect (akl al-kull) and The Universal
Soul; the number of sages capable of doing so is naturally exiguous. You can easily capture such people
behind civilizations, arts and literatures generated by
their school of thought. Looking from the level of facts
and consequences cannot give us the reality of the
materia. “Knowledge” (al-Ilm) would not substantiate
unless viewing from the level of occurrence and causes
ascends to the level of understanding. For knowledge
(al-Ilm) is the art of correlating between what occurs in
the universe. There always exists a master mind behind
social, political and artistic facts. When interpreting a
picture, examining an architectural work, listening to
a melody or working at a laboratory, such memorial
personalities will be standing in front of us. Behind the
Chinese civilization, Confucius; in the streets of ancient
Greek, Plato; from the splendor of the Roman Empire,
Marcus Aurelius; from behind Renaissance, Averroes
keeps standing smiling. One cannot conceive each period of the long history of mankind, the masterpieces
insofar as the governmental regimes, deliberately from
the breaths of those personalities. It is known that a
masterpiece like the Taj Mahal, in the Indian peninsula,
was built out of inspiration from the book The Meccan
Revelations of Muhyiddin Ibn Arabi. It is also a fact that
the ideological pattern of the Ottoman Empire’s ability
to hold multiple religions and peoples together under
the perception of “a system of nation” was taken from
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Üzerine sikke motifi işlenmiş, ibrik formunda müsenna celî sülüs tekke yazısı örneği (imzasız ve tarihsiz)
A Jeli thuluth mirrored tekke script in pitcher form with sikke ornament (unsigned and undated)

the conception of “unity within diversity” of our Sufi
thought. However, it is required to identify accurately
who were the founder figures who determined a paper
line of the culture and civilization. It is best to evaluate
every edifice within its own system of reference. The
opposite of such would be to dare deciphering a certain
historical period with our own references –which is an
example of scientific perversion. To read Ottoman’s cultural universe based upon the duo Averroes and Jabiri,
while all its referential points are obviously standing on
Ibn Arabi and Rumi is a clear example hereof.

Modernizmin akıl ve teknik tasvirlerinin büyüsüne
kanan modern Müslüman aydın her ne kadar görmezden gelse de, Osmanlı insanını araştıran uzmanlar, onu, bir elinde Mesnevi, bir elinde pilav kaşığı
tutan bir adam şeklinde tarif ederler. O dönemde
birçok şair, şiirlerinin konusunu Mesnevî’nin müellifi
Mevlânâ’dan aldı. Birçok metin, onun görüşlerini şerh
etmek üzere yazıldı. Kitabını okumak ve okutmak
üzere Mesnevîhâneler adı altında eğitim müesseseleri açıldı. İlhamını ondan alan pek çok beste yapıldı.
İmparatorluğu ziyarete gelen hemen hemen bütün
seyyahlar, ya yazılarında yahut çizimlerinde onun
dervişlerinden bahsettiler, onları resmettiler. Bu irfan
meclislerinin müdavimleri arasında sultanlar, vezirler, şeyhülislâmlar baş köşelerde yer aldı. Devletin
en mühim meşveret toplantılarında ise Eflatun’un bu
İhtiyarlar’ına yahut Kutadgu Bilig’in Aksakallılar’ına
görüşleri soruldu, dedikleri kanunlaştırıldı.

Although the modern Muslim luminary who falls under
the spell of modernism’s intellectual and technical depiction ignores, experts researching an ottoman man
would describe him as someone holding the Mathnawi
in one hand and the rice spoon on the other. Many poets during that time have excerpted the subjects of their
poems from Rumi, the author of the Mathnawi. Many
texts were written in order to clarify his views. Educational institutions were opened under the name of
Mathnawi-khana (Mawlawi halls) to instruct his book.
Many compositions were created inspired from it. Almost all itinerants visiting the Empire either described
the mawlawi dervishes in their writings or portrayed
them in their drawings. Among frequenters of those
councils of gnosis (majlis al-irfan), sultans, viziers and
sheikh al-Islams were present in the first rows. During
the most crucial state consultations, opinions of these
Elders of Plato or the White-Bearded ones of Kutadgu
Bilig had been asked and their remarks were enacted.

Peki, Selçuklu ve Osmanlı zihniyet dünyasını anlamamızın en mühim anahtarlarından birisi olan bu bilgeler, bugün bize ne ifade ediyorlar? Bugünün Müslümanı, neden eslâfından daha mesafeli durmaktadır
böylesi kurucu şahsiyetlere? Geleneksel değerler
sistemi parçalanmamış toplumlarda yüksek payelerle taçlandırılan bu bilgeler, modernlikle beraber
neden anlaşılmaz oldular? Gerçekte onlar mı anlaşılmazdı yoksa bizler mi anlaşılmaz olduk? Mânâsında
kayma olan biz miyiz onlar mı?
Psikologlar, ruh sağlığı bozulan modern insanı tedavi etmek üzere sekiz yüze bâliğ olan tedavi yöntemi geliştirdiklerini söylerler. Son zamanlarda, ciddi
tedavi merkezlerinde, bunlar arasına Mevlânâ’dan
alınan düsturlar üzerine kurulan tasavvûfi yöntemleri
de katanların sayısında artış olması calib-i dikkattir.
Mesela varoluşsal psikiyatride, sorunun kökenlerine
inilir. Kişinin varlıkla irtibatının anlamlı kılınmasında
yaşanılan enerji kesintisi, yeniden kurtulmaya çalışılır. Mevlânâ tam da bu noktada restoratör olarak
devreye girer, kişinin kendini tanımasına yardımcı
olur.
Doğaya yönelik tahribatın yerküreyi nasıl yaşanılmaz
hale getirdiğine isyan eden birçok çevre kuruluşunun
manifestolarında da Mevlânâ’dan deyişlere rastlanılması, onun restoratörlüğünün her alanda sürdüğünün bir göstergesidir. Mevlânâ’nın Fîhi Mâ Fîh

Alright, being one of the most important keys for us to
understand the mental world of the Seljuk and Ottoman, what do these sages mean for us today? When
compared to his predecessors, why today’s Muslim
keeps distance from such constituent personalities?
With the rise of the modernity, why those sages became incomprehensible while they are held in high esteem in societies where the traditional value systems
isn’t shattered? In reality, was it them who were incomprehensible or us who became incomprehensible?
Are we the ones who drifted from the spirit (mânâ) or
is it them?
Psychologists claim they have developed almost eight
hundred treatment methods to treat modern man with
mental disorder. It is notable to remarks the increasing
amount of serious centers who adapt in their therapies Sufi methods assembled from the moral codes
of Rumi. For example, in the existential psychiatry, the
root cause of a problem is searched. The failure of the
power that makes one’s contact with existence meaningful is tried to be restored. Right at this point, Rumi
comes into play as a restorer and helps the person to
recognize oneself.
To come across the sayings of Rumi in manifestos of
many environmental institutions that rise against environmental destruction and how it turns out the globe
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bir gerçektir. Ne var ki, muayyen bir kültür ve medeniyet çizgisini belirleyen kurucu figürlerin kimler
olduğunu doğru tespit etmek gerekir. Her yapıyı
kendi referans sistemi içerisinde değerlendirmek en
doğrusudur. Aksi ise bizim kendi referanslarımızla
o tarihî dönemi yorumlamaya kalkışmak olur ki bu
bir bilimsel saptırma örneğidir. Bütün referanslarının
İbn Arabî ve Mevlânâ ikilisine dayandığı aşikâr olan
bir Osmanlı kültür dünyasını, İbn Rüşd ve Cabirî ikilisinin referanslarıyla okumaya kalkışmak, bunun en
bâriz örneğidir.
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kitabının isminin İngilizceye tercümesi, o dilde yeni
bir deyim oluşmasını sağladı. Başkanlık seçimini
kaybettiğinde Dick Cheney’in bu deyimi kullanarak
yaptığı basın açıklamasında dediği gibi: “Olan oldu.”
Tıpkı Türkçemizin “Eyvallah” tabirini, “Aşk olsun” tabirini o ocaklardan devşirdiği gibi, diğer diller de bu
bilgenin sözlerinden tesirler aldı. Birleşmiş Milletler
binasının girişinde yazan, “İnsanlık birbirinin âzâsıdır.” cümlesinin bir diğer sûfî mütefekkir Sâdi’nin,
“Benî âdem âzây-ı yek-dîgerend” sözünün tercümesi
olduğunu, orada daimî temsilciliği bulunan kaç Müslüman ülkenin temsilcisi bilmektedir acaba?
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Bütün dünyada, Mevlânâ’nın görüşlerine her geçen
gün artan rağbetin arkasında yatan gerçek, aslında
insanın kendi gerçeğine olan özlemdir. İdeolojiler
ve teknolojik oyuncaklar insana bunu sunamadılar.
Aslında ideolojiler insan hayatının anlamını değiştirmek suretiyle onun hayatından çaldılar. Hayatının
anlamını değiştirerek onu yanlış yere yönlendirdiler.
Böylece modern insanın sorunlarını, geleneksel insanın sorunlarından daha karmaşık ve varoluşsal hale
getirdiler. Maneviyatından koparılan din, modernlerin
elinde sadece bir sosyal olguya indirgenince, toplumsalın yoğunluğu altında ezilen insan kendini kaybetti.
Kendi varlığının sırrını, kutsallığını yitirdi. Günümüzde bu kırılmayı fark eden bazı dünya aydınları, en temel varoluşsal sorular üzerinde yoğunlaşmaya başladılar. Zamanımızda ontolojiye yapılan referanslar,
adeta Ortaçağ felsefesini geçti. Varoluşun gayesi,
günümüzün en temel felsefî sorusu oldu.

228

Geleneksel düşüncede insan, Allah’ın kendisiyle konuştuğu yegâne varlıktı. O’nun ruhunu taşımaktaydı.
O’nun sûreti üzere yaratılmıştı. O’nun isimlerini yüklenmişti. Bu varoluşsal kimliği, insanın aynı zamanda vatanı ve huzur eviydi. Bundan gayrı bir yerde,
bundan gayrı bir kimlikte o garipleşecek, yabancı
kalacaktı. Şunu açıkça söyleyebiliriz ki bu unuttuğu
kimliğini çağınız insanına hatırlatan en mühim bilge,
Mevlânâ oldu. Kitaplarının, tercüme edildiği dillerde
çok satan listelerinde yer alması, bu gerçeğin bir
göstergesidir. İnsanlık onda kendini buldu. Kimseye
yabancı gelmedi onun söyledikleri. O sadece insanlık
durumuna bir tercüman oldu.
Peki, bu gidişat karşısında bizim mütefekkirlerimiz ve
yöneticilerimiz hangi konumdalar? Bu sorunun cevabını, Tanzimat’a kadar giderek incelemek mümkünse
de asıl kopuş, 1980’lerden sonra oluştu. Bedenler
ölse bile ruh ölümsüzdür, düsturundan hareketle müesseseler kapansa bile düşünceleri sürer, diyebiliriz.
Bu açıdan bize göre Mevlânâ, 1980’lere kadar bir
şekilde yaşadı. Hasan Âli Yücel’in Kemalizm’i yerini
“Stalinleştirilmiş Kemalizm”e, Mehmet Âkif’in İslâm-

into an unlivable place is an indicator that his role as
a restorer is continuing in every stages of life. The
translation of the title of his book “Fihi Ma Fihi6” into
English has procured a new expression in English. Just
like Dick Cheney who used this expression during the
press release he made following his presidential defeat:
“It is what it is.” The same way we have picked up
from those lodges the expressions of “Eywallah7” and
“Ashk olsun8” of our Turkish language, other languages
are influenced by this sage’s words too. I wonder how
many representatives of Muslim nations that have permanent representatives in the UN know that the motto
standing on the entrance of the United Nations building; “All human beings are members of one frame” is
actually the translation of another Sufi thinker, Saadi’s
poem; “Bani aadam aazaye yek digarand”?
The truth lying behind the increasing demand to the
worldview of Rumi all around the world is in fact man’s
longing for his own reality. Ideologies and technological
sports failed to offer this to man. In fact, by altering the
meaning of his life, ideologies have stolen from man’s
life. They misguided him by modifying his life’s meaning. They have thus altered the traditional man’s problems into a much more complex and existential state.
As the religion was detached from its spiritual sense
and reduced merely into a social fact in the hands of
the moderns, people oppressed by society’s tension
have lost themselves. They have lost the secrecy and
the sacredness of their own existence. Today, some
of the world’s intellectuals who become aware of this
fraction, begun stressing on the most fundamental existential questions. In our time, references made to ontology have almost surpassed the medieval philosophy.
The purpose of existence has become the fundamental
question of today’s philosophy.
In the traditional thought, human is the only being to
whom Allah has spoken. He has been carrying His soul.
He has been created in His image. He has been loaded
with His names. This existential identity of man was
his homeland and meanwhile his abode of peace. He
would be a stranger, an outsider in any place, in any
identity other than this one. We can clearly say that the
most important sage who reminded the modern man
his forgotten identity is Rumi. The fact that his books
are bestselling in every language they were translated
to is an indicator of. Humanity has found himself in him.
His words did not sound unfamiliar to anyone at all. He
has been an interpreter to humanity’s situation.
In front of this trend, in which position stand our thinkers and administrators? Even though it’s possible to
analyze the answer into this question by looking back to
the Tanzimat period, we can say that the major rupture

Or; “In It What Is In It”. (T.N.)
Meaning “we entrust to God”, eywallah is used in three different settings
in modern Turkish linguistic. The first being when someone offers you
something you say “eywallah” to mean “thank you.” Another situation
in which you can use “eywallah” is to express your willingness to help
if someone asks you for something. The final use of the word is to say
goodbye. But essentially, “eywallah” is a term that applies the act of
surrendering to Allah, to faith and to be accepting whatever a situation
brings forth. (T.N.)
8
Literally meaning “let the love be”, in modern Turkish ashk olsun is
an expression used to express a disappointment towards someone who
doesn’t meet our expectations. (T.N.)
6
7

Geleneksel düşünceden koptukları için, “Akleden
kalpleri olsun.” âyeti kendilerine gösterilince çok
şaşıran İslâmcı yazarlarla karşılaşır olduk. İslâm sanatı ve estetiğine haram gözüyle bakan bazı Körfez
uleması, bu ülkelerdeki sanat anlayışının ekseninin
kaymasının fikrî arka planını hazırlamış oldular. Bugün sanat eseri olarak sadece beş yıldızlı gökdelen
oteller ve alışveriş merkezlerini gösterir olmaları,
gerçekten çok düşündürücüdür. Çünkü artık buralardaki tevhid anlayışı, ne Medine Mevlevîhânesi şeyhi
Aşkî Mustafa Efendi’nin Vahdetnâme’sinde anlatılana ne de Medine şehri, aynı zâtın kaleme aldığı üç
ciltlik Medine Tarihi’ndeki şehre benzemektedir. Aşkî
Mustafa Efendi, huzûr-ı Nebevî’de yazdığı, mey’i ilâhî
aşka, sâkî’yi Hz. Peygamber’e ve Kâbe’yi de meyhaneye benzettiği o muhteşem Sâkînâme mesnevîsini
iyi ki Türkçe kaleme almıştı. Zira bu durum, kimilerinin onu Mansur’un dârına çekmelerinden koruyacaktı.
Sağ olsun UNESCO, 2007 yılında, insanlığa unuttuğumuz bir gerçeği hatırlattı. Bu sayede, Mevlânâ
Celaleddin Rûmî’nin doğumunun 800. yılını değişik
faaliyetlerle kutladık. Peki, bütün dünyanın onun
görüşlerinden istifadeyle bazı sorunlarına çözüm
aramaları, bizim toplumumuzda ne kadar karşılığını
buldu dersiniz. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, devletin
Hasan Âli Yücel çizgisinden gelerek onu farklılaştıran
yerleşik bürokrasisi ile Mehmet Âkif çizgisinden gelip o çizgiyi selefîleştiren dindar kanadı, aslında aynı
muamelede bulundular bu durum karşısında. Birtakım münferit gayretlerin dışında, tam bir ilgisizlik ve
lakaytlık sergilendi üst kademelerde. Yurt içinde ve
yurt dışında yapılan bütün etkinlikler ise alt kademelerdeki insanların büyük özverileriyle gerçekleşti.
Hatırlarsınız, Kemal Derviş Türkiye ekonomisini düze
çıkarsın diye anavatanına davet edildiğinde, önce verileri incelemek üzere çalışma odasına kapanmıştı.
Birkaç gün sonra o odadan çıkıp ilk çalışmasını yaptı:
“Beyler! Türkiye’nin sorunu ekonomikmiş gibi görünüyor oysa psikolojik…” derken neyi kastediyordu
acaba? Gazete köşelerinde unutulup gitti bu söz. Psi-

occurred after the 1980s. With reference to the motto
“Even if the bodies die, the soul is immortal”, we can
suggest that even if institutions close, ideas bringing
them to life will not die. From this aspect, in our opinion, Rumi lived until the 1980s to some extent. As the
kemalism of Hasan Ali Yucel left its place to the “Stalinized Kemalism”, and the Islamism of Mehmet Akif to
the notion of “Islamist author”; only than Rumi died. In
fact, there are many similar aspects in the attitudes of
both wings. With regard to the edict “Everything exist
with its opposite”, ideologically both sides have been
feeding each other. Indeed, both sides were unable to
examine properly the current state of humanity and
offer any prescription. While the advanced Western
societies, i.e. the birthplace of rationalism, have been
trying to further expand man’s faculty of knowing together with its emotional intelligence –which is a return
to original and traditional theories of the mind– some
theologians and Islamist authors in our country have
attempted to give these ones intellectual sermons.
While, in those societies, those lacking of emotional
intelligence are not even recruited for a job, in our society we developed approaches that almost evaluate the
pietism with IQ tests.
As a result of sundering from the traditional thought,
we have come across Islamist writers who were very
much surprised when the verse “have hearts by which
to reason” was shown to them. Some Gulf scholars (ulama) who consider the Islamic art and aesthetics as
illicit, have thus prepared the intellectual background
for the axis shift of the artistic cognizance in those
countries. It is very much thought-provoking to see
them demonstrate five star plaza hotels and shopping
malls as works of art. For the understanding of Oneness (tawhid) neither resembles to the diegetic of the
Wahdatname of Ashki Mustafa Efendi, the Sheikh of
the Mawlawikhane in Madina, nor to the city portrayed
in the three volumes History of Madina of the same
author. Hopefully, Ashki Mustafa Efendi wrote his magnificent mathnawi “Sakinâme”, a masterpiecehe wrote
in the presence of the Prophet (pbuh) and in which he
compares the wine (mey) to the divine love, the wine
bearer (sâki) to the Prophet (pbuh) and the Ka‘aba to
the winehouse. For this would protect him from being
hanged by certain; such was the case of Mansur.
In 2007, UNESCO (thanks to) has reminded mankind
a truth we had long-time forgotten. Owing to this, we
have celebrated the 800th anniversary of Mawlana
Jalal al-Din Rumi with various activities. Well, the fact
that the whole world is trying to solve their troubles
by consulting his thoughts; how much significance you
would say this had in our society? As we have stated
above, the established state bureaucracy that came
from Hasan Ali Yucel line and altered it, and the religionist wing that came from Mehmet Akif line and rendered it into Salafi; both have in fact acted in the same
manner. Except some individual efforts, a complete
apathy and slapdash had been displayed at the upper
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cılığı da yerini “İslâmcı Yazar” kavramına bırakınca,
Mevlânâ işte o zaman öldü. Aslında her iki cenahın
da tavırlarında birbirine benzeyen çok yönler var. Her
şey zıddı ile kaimdir, fermanınca, bunlar da birbirini
fikrî mânâda besler oldular. Nitekim her iki taraf da
dünya insanlığının hal-i hazırdaki durumunu doğru
okuyabilmiş ve reçete sunabilmiş değildir. Rasyonalizmin doğum yeri olan ileri Batı toplumları, insanın
bilme melekelerini duygusal akılla beraber daha da
genişletmeye çalışırken -ki bu durum aslî ve geleneksel akıl teorilerine geri dönüştür- ülkemizin bazı
ihtiyaçları ve İslâmcı yazarları, onlara rasyonalizm
vaazları vermeye kalktılar. O toplumlarda duygusal
zekâsı olmayanlar işe dahi alınmazken, bizde neredeyse dindarlığı bile IQ testi ile ölçen yaklaşımlar
gelişti.
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kofilozofik referanslarındaki tıkanma mı kastedilmişti? Ve o kastedilen sorunun çözümüne Mevlânâ’nın
bir katkısı olmaz mıydı? Bilinmiş olsaydı, çözüme
katkısı olacağından eminiz.
Ülkemizin etnik unsurlarını bir araya nasıl getiririz,
arayışında olanlar acaba, “Aynı gönlü paylaşanlar,
aynı dili konuşanlardan yeğdir.” diyen Mevlânâ’dan
neden istifade etmeyi düşünmezler? “Biz birleştirmeye geldik ayırmaya değil!” diyen, yine o değil mi?
Kültürel ve manevî planda kolaylıkla halledilebilecek
olan bu hususu, sadece cebri tedbirlerle çözmede
neden ısrar ediliyor. Mevlânâ felsefesi bilinmediği
için bu böyledir. Alevî-Sünnî kardeşliğini tesis etmeye çalıştığını iddia edenler “Mezhebimiz aşktır
bizim…” diyen bir Mevlânâ için niye bir hutbe dahi
okutmazlar? Eskiden İstanbul’un belli başlı selâtin
camilerinin vakfiyelerinde, Mesnevî dersleri yapılması şartı vardı. Şimdilerde camilerimizde Mevlânâ’dan
bir beyit bile okunmaz oldu.
Netice itibarıyla şunu söyleyebiliriz. Mevlânâ bir
zirvedir. Bu zirvelere çıkabilen fertler ve toplumlar
yükselirler. Kendisini anlattığımız ve takdir ettiğimiz
zaman, ülkemizin insanı da, toplumu da, devleti de
bir başka olacaktır. Bir mihenk taşıdır Mevlânâ. Bir
toplumun kalitesini anlamada kullanabilirsiniz. 2007
yılında kullandık. Sonuç: Daha çok yolumuz var! Bakalım önümüzdeki senelere kredi notumuz nasıl seyredecek! Mamafih, onun dediği gibi:
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Ümitsizlik dergâhı değil bizim kapımız, kırk kere
gelenekten sapsan da, kırk kere onu anlamasan da
yine gel!
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ranks. All activities inside and outside the country were
carried out with the great self-abnegation of people
from lower ranks.
You may remember, when Kemal Derviş was invited to his homeland to ride the Turkish economy out
of storm, he had first closed himself to his office to
examine the datum. A few days later, he came out of
his room and made his first disclosure: “Gentlemen!
Turkey’s problem seems to be economic, whereas it
is psychological…” What did he mean by that? These
words have fallen into oblivion on the newspaper columns. Was he referring to the blockages existing within
the psycho-philosophic references? And wouldn’t Rumi
have any contribution to do for such problem? If he was
known, we are certainly sure he would.
Those in search of uniting the ethnical aspects of our
country, why wouldn’t they benefit from Rumi who
says; “Those sharing the same heart are far better
than those speaking the same language”? Isn’t he the
one who again suggests; “We have come to unite, not
to divide!”? Why are we insisting to resolve this matter
with coercive precautions while we can easily resolve it
on a cultural and spiritual scale? This happens because
the philosophy of Rumi is not known. Those pretending
to establish the Alevi-Sunni fellowship, why don’t they
even organize a khutbah for Rumi who says; “Our religion is love…” In old times, it was mandatory to give
Mathnawi lessons in the endowments of major selâtin9
mosques. Nowadays, not even a couplet from Rumi is
recited in our mosques at all.
Ultimately we can say; Rumi is a zenith. Individuals and
societies able to climb up those peaks shall advance.
Once we tell about him and appreciate him, people in
our country as well as our society and our state shall
be different. Rumi is a touchstone. You can take him as
reference to find out about a society’s caliber. We did
so in 2007, the result: We have a long way to go! Let’s
see how much our credit score shall be in the coming
years! However, as he said:
Our door is not a dargâh of despair, come, even if you
have strayed from the tradition forty times, come, even
if you do not understand it for forty times!

9
Selâtin mosques are unique mosques which were built at the request of
Ottoman Sultans as places for Muslims to gather for Friday prayers, such
as the Sultanahmet and Selimiye mosques in Istanbul. (T.N.)
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Galata Mevlevîhânesi son şeyhi Kudretullah Dede
Last sheihk of Galata Mawlawi convent, Kudretullah Dede
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Mevlânâ
ve Çağımız
Rumi and Our Age
Doç. Dr. / Asst. Prof. Emin IŞIK

O tarihte, Harizmşahlar devletinin başkenti olan
Belh, önemli bir ticaret ve kültür merkeziydi. Çarşı
ve pazarlarında, yedi-sekiz dil konuşuluyor, şehirde
yüzden fazla medrese bulunuyordu.

Moğollar, Ceyhun nehrinin doğusundaki Türk illerini tamamen ele geçirmişler, batısındaki ülkeleri de
işgale hazırlanıyorlardı. Belh üzerine, iki defa akın
düzenlemişler, ikisinde de Şehzâde Celâleddin Harizmşah tarafından perişan edilmişlerdi. İkinci akında,
oğlu Kubilay’ı kaybeden Cengiz Han, üçüncü akın
için hazırlanıyordu. Bu defa orduyu, kendisi kumanda edecekti.
Yalnızca Belh halkı değil, bütün ülke insanları tedirgindi. İstilaya uğramış olan yerlerden, tüyler ürpertici
haberler geliyordu: Moğollar ele geçirdikleri her yerde, ahaliyi kılıçtan geçiriyor.
Türk illerinden Batı’ya doğru kaç-göç başlamıştı: Can
havliyle yollara düşen zavallı insanların hâli yürekler
acısıydı. O yıllarda, Anadolu’ya sığınan insanların, üç
milyondan fazla olduğu söyleniyor.
Mevlânâ, ailesiyle birlikte Belh’ten ayrıldığı zaman
(1212), henüz beş-altı yaşlarında bir çocuktu. Nişabur, Bağdat, Mekke, Medine, Kudüs, Şam, Halep,
Malatya, Erzincan, Kayseri, Niğde üzerinden Larende
(Karaman)’ye geldiler.
Yolculuk, sekiz sene sürmüştü. Uğradıkları her şehirde, bazen bir iki hafta, bazen de bir iki sene kalmış-

Rumi was born in the beginning of the thirteenth century (September 30, 1207) in Balkh. His father was
Mohammed Baha al-Din Walad, namely Sultan al-Ulama (King of Scholars) and his mother Mumina Khatun,
daughter of one of the noble families of Balkh.
As the capital of the Khwarazmian Empire at the time,
Balkh was an important commercial and cultural
center. Seven to eight languages were spoken at its
shopping centers and bazaars and there were more
than a hundred madrasas along the city.
Mongols had completely seized the Turkish provinces
situated in the east of Amu Darya River and were getting prepared to invade countries lying in its west. They
had organized raids onto Balkh twice but had been
devastated in both of them by the prince Jalal al-Din
Khwarazmshah. Genghis Khan, who had lost his son
Kubilai during the second raid, was getting prepared
for the third one. This time he was going to command
the army himself.
Not only the people of Balkh, but people of the entire
country were perturbed. Bloodcurdling news was circulating: Mongols were slaughtering the inhabitants of
places they were conquering.
Escapes and migrations had begun from Turkish
provinces towards the West: The state of desperately
wretched people hitting the roads was heart-rending. It
is estimated that in that period, more than three million
people took refuge in Anatolia.
Rumi was only a five or six years old boy when he had
left Balkh with his family (1212). Crossing Nishapur,
Baghdad, Mecca, Medina, Jerusalem, Damascus,
Aleppo, Malatya, Erzincan, Kayseri and Nigde they arrived in Larende (Karaman).
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evlânâ, on üçüncü asrın başında
(30 Eylül 1207), Belh’te dünyaya
geldi. Babası Sultânü’l-Ulemâ diye
anılan Muhammed Bahâüddin Veled, anası da Belh’in soylu ailelerinden Mümine Hatun.

235

lardı. Karaman’da sekiz sene ikamet ettikten sonra,
Sultan Alâeddin Keykubat’ın daveti üzerine Konya’ya
yerleştiler.
Mevlânâ, göç yollarında, insan yığınlarının neler
çektiğini gözleriyle gördü ve bizzat yaşadı. Akşamları peri masalları yerine, Moğol zulmünü anlatan hikayeler dinleyerek uyudu, sabahleyin gözünü açınca,
karşısında göç kervanları, yaşlı, hasta ve perişan
yüzler gördü. Duydukları ölüm, kan ve ateş, gördükleri hüzün, hastalık ve gözyaşıydı.
Çocukluk yıllarından başlayan bu çileli hayat, ömür
boyu sürdü. Çünkü Moğollar, Türkistan ve İran’dan
sonra Anadolu’ya da girdiler: Erzurum’un ardından,
Erzincan, Sivas, Kayseri, Niğde ve Aksaray’ı da talan
ettiler. Halkı kılıçtan geçirdiler. En sonunda Konya’yı
da kuşattılar. Selçuk Sultanı İzzeddin Keykavus, Konya’yı terk etti. Aile fertlerini, saray hazinesini yanına
alarak Antalya’ya gitti. Baycu Noyan tarafından takip
edildiğini anlayınca, oradan Denizli’deki Türkmen
beylerine, daha sonra da İznik’te bulunan Bizans İmparatoru’na sığındı. Devlet işleri, bir saray kâhyası
olan Nizameddin Ali’nin eline kaldı.
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Kuşatma, 1256 yılı Kasım ayından başlayıp, 1257
yılının Nisan ayına kadar sürdü. Eflâkî’nin verdiği bilgiye göre; kuşatma günleri boyunca, Mevlânâ, birçok
geceler, damlara çıkıyor, şehri istila ve talandan koruması için Allah’a yalvarıyordu. Çünkü bir düşman
ordusu, bir şehre girerse, oranın ne hâle geleceğini
biliyordu: “Hükümdarlar, bir şehre girince, oranın
düzenini bozarlar, değerli yöneticileri alaşağı edip,
zillete uğratırlar.” (Neml, 34)
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Sultanhanı mağlubiyeti (15 Ekim 1256) Selçuk ülkesine, yıkım ve felaket getirdi. Bu yıkım, sadece
Moğol dehşeti ve vahşetinden ibaret değildi. Asayiş
yokluğundan ve yönetim zaafından doğan, soygun,
vurgun ve yolsuzlukların haddi hesabı yoktu. Her tarafta, gasp ve hırsızlık çeteleri türemişti: Kervanlar
soyuluyor, köyler basılıyordu. Çarşı ve pazarlarda,
halkın malları ve paraları, silahlı zorbalar tarafından,
göz göre göre gasp ediliyordu.
O devrin bütün fecaatlerini, bu makaleye sığdırmak
elbette mümkün değil. Ancak Mevlânâ’nın nasıl bir
çağda yaşadığını ve yaşadığı çağın acılarından nasıl
bir ders çıkardığını ve bizlere nasıl sunduğunu bilmemiz gerekiyor. Onun bulduğu kurtuluş çareleri,
bütün insanlık için çok önemli reçetelerdir. Çünkü
çağımızda yaşanan insanlık dramları bir şekilde, o
çağın dramlarına benzemektedir. Bir yanda, haksız
kazançların getirdiği bolluk ve toklukla âdeta kendini
kaybedenler; öbür yanda, savaş ve terörün getirdiği
vahşet, ölüm ve açlıkla boğuşanlar.
Akıl ve vicdan sahipleri, buna hiç çare düşünmeyecekler mi?
“İnsanın büyüklüğü, başkaları için çektiği acılarla
ölçülür” demişler.

The journey had lasted eight years. In every city they
had stopped by, they had sometimes stayed one or two
weeks and sometimes one or two years. After residing
for eight years in Karaman, they settled in Konya upon
invitation by Sultan Ala al-Din Kayqubad.
Rumi witnessed what human masses had gone through
and experienced it in person. In the evenings, instead
of listening to fairy tales, he would go bed listening stories of Mongolian persecutions and as he would open
his eyes in the morning, he would see the migrating
caravans beside the old, sick and miserable faces gazing upon him. What they were hearing was death, blood
and fire, what they were seeing was sorrow, illness and
tears.
This painful life beginning from his childhood has lasted throughout his life. For, after Turkistan and Persia,
Mongols had stepped into Anatolia: Following Erzurum, they had looted Erzincan, Sivas, Kayseri, Nigde
and Aksaray too. People were put to the sword. They
eventually surrounded Konya. The Sultan of Seljuk,
Kaykawus (Izz ad-Din Kaykawus bin Kaykhusraw) left
Konya. He went to Antalya, taking his family members
and the palace treasury with him. Once he realized he
was chased by Baiju Noyon, from there he took refuge
to the Turkmen lords in Denizli and then to the Byzantine emperor in Nicea. State affairs were abandoned to
Nizam al-Din Ali, a palace butler.
The siege began in November 1256 and lasted until
April 1257. From what Eflâkî tells us; during the siege
days, for many nights, Rumi would climb up the roofs
and beg Allah to protect the city from invasion and looting. As he knew what a city would turn into once an enemy army enters in it: “Indeed kings - when they enter
a city, they ruin it and render the honored of its people
humbled. And thus do they do.” (al-Naml, 27:34).
Sultanhani defeat (15 October 1256) has brought destruction and catastrophe to the Seljuk lands. This
destruction was not merely consisting of horror and
brutality of Mongols. Due the lack of public order and
ill-management, there was no limit to the amount of
robbery, profiteering and corruption. Extortion and robbery gangs had emerged everywhere: The caravans
were being looted and the villages were being attacked.
In the bazaars and market places, people’s goods and
money were being blatantly wrested.
Surely, it is not possible to fit in all calamities of that epoch into this article. However, we are to know the period in which Rumi lived, the sort of lessons he had taken
from the sufferings of his time and the way he shared
them with us. Salvation remedies he discovered are to
the whole humanity prescriptions of uttermost value.
In that, humanity dramas of our age, in some way, resemble to the dramas of that time. On one hand those
who almost lose control over the abundance brought by
unfair earnings and satiety; on the other, the ones who
struggle with the ferocity, death and hunger brought by
war and terror.
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İnsanlık için en çok acı çekenler, nebîlerle onların varisleri olan velîlerdir. Peygamber varisi olan Mevlânâ
da kendini, insanlığın kurtuluşuna adayan büyüklerden biridir.
Ancak “kurtuluş” sözünden herkesin anladığı aynı
şey değildir. Tasavvuf ehline göre asıl kurtuluş, nefsin esaretinden kurtulmaktır. Kendi nefsinin esaretinden kurtulamayan, başkasını kurtaramaz. Bu,
yüzme bilmeyen birinin dalgıçlığa özenmesine benzer. Kurtarmak istediği ile birlikte kendisi de boğulur
gider. İnsanın, kendi nefsinin esaretinden kurtulabilmesi de öyle kolay başarılacak bir iş değil. Bu iş için
bilgi gerekli, fakat bilmek yetmez, ayrıca riyazet tekniklerini uygulamak gerekir. Hâzık bir hekimin hastalığı anlayıp, belli bir tedavi uygulaması gibi bir şeydir
bu. Mesela; cimri bir adama, tutumlu olmayı tavsiye
ederseniz, onu daha da cimri yaparsınız. Aksine zaten çok cömert olan birine, daha da cömert olmayı telkin ederseniz, onu da müsrif yaparsınız. Oysa
cimrilik de, müsriflik de birer hastalıktır. Yanlış tedavi
yüzünden hastalığı daha da azdırmış olursunuz.
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Bedenimize ait hastalıklar gibi, ruhumuza ait zaaflarımız da çeşit çeşittir. Onların her birinden kurtulmak
için, uygulanacak tedavi yolları, yani riyazet teknikleri ayrı ayrıdır. Bu da, her babayiğidin, kendi başına
üstesinden gelebileceği bir iş değildir.
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Seyyid Burhâneddin Tirmizî Hazretleri, Mevlânâ’ya,
“Senin ilmine diyecek yok. Din ilimlerinde eşsiz bir
âlim oldun. Lâkin rahmetli pederinden bana emanet edilmiş olan bir başka ilim var. Ona ‘ledün ilmi’
derler. Nebîlerlerle velîlere ihsan edilen bir ilim. Eğer
istersen, onu sana vereyim.” dedi. Mevlânâ ona,
sahip olmak istediğini söyleyince, Seyyid Hazretleri
kendisine, üst üste üç kırk günlük çileler çıkarttırdı.
“Sen mürşit olacaksın, sana bir erbain yetmez. Dünya kirlerinden tamamen arınman gerek. Zira irşat,
Allah’a ait bir iştir. En büyük mürşit O’dur. Sen tenini, canını ve malını Allah’a adamadıkça, sözlerin ve
hallerin kimseye fayda vermez. Mürşit, sözlerinden
ziyade hâliyle mürşittir. Hâlin, Peygamber’in hâline
benzemeli.” dedi.

Owners of intelligence and conscience, will they not
envision a solution for this?
It is said: “The greatness of man is measured with how
much pain he suffers for others.”
Those who suffer the most for humanity are the prophets and saints –being their heirs. As a successor of the
Prophet (pbuh), Rumi is one of those great personalities
who dedicated himself to the salvation of humanity.
However, not everyone understands the same from the
word “salvation”. According the connoisseurs of Sufism, real salvation is to free oneself from the captivity
of the nafs (self). One who cannot save oneself from
the captivity of his/her nafs cannot save another. This
is similar to someone who does not know how to swim
but takes pains diving. Such a person might end up
being drown together with the one he/she tries to rescue. To free oneself from the captivity of the nafs is not
something easy to achieve. Knowledge is required for
this task, yet knowing is not enough alone; one must
apply the techniques of asceticism. This is something
similar to a specialist physician who diagnoses a disease and applies a particular treatment for it. For example; if you preach a stingy man to become generous,
you would make him even stingier. On the contrary, if
you encourage someone who is already generous to be
more generous, you would make him lavish. Whereas
both of them, stinginess and lavishness, are each of
them an illness. We may aggravate the disease because of wrong treatment.
Just like the diseases in our body, weaknesses belonging to our spirit are also varied. Treatment methods for
getting rid of each one of them, in other words the abstemiousness techniques, are all different. And such is
not within every brave fellow’s means.

Tanrı dostlarının hâlini şu ayetten öğren: “İman
edenler, Allah’ı en şiddetli sevgiyle severler.” (Bakara, 165)

Hadrat Sayyid Burhan al-Din Tirmidhi once told Rumi;
“There is nothing to say about your knowledge. On religious sciences, you have become a unique scholar. But
here is another kind of knowledge entrusted by your
deceased father to me. It is called Ilm al-Ledun (the
secret knowledge of Allah). It is a knowledge bestowed
to the prophets and saints. If you want, I’ll give it to
you”. When Rumi replied he wanted to acquire it, Hadrat Sayyid gave him three forty – day ordeals. He said;
“You shall become a murshid (spiritual guide), but only
one forty day ordeal (erbain) would not be sufficient
to you. You must get purified completely from worldly
dirt. For irshad is the work of Allah. He is the Greatest
mürşid. Unless you devote your skin, life and goods to
Allah, your words and states would not deliver any good
to anyone. A murshid is a murshid with his state (hâl)
rather than his words. Your state should be similar to
the Prophet’s (pbuh).”

Sevdanın ve dostluğun ilk basamağı, kendi dileğini
bir yana bırakıp, dostun dileğini yerine getirmektir.
Seni dostun dileğini yerine getirmekten alıkoyan her

Even when this is an ephemeral worldly love, that is the
same. There is real love on the near side. Just because
your Lord (Rabb) didn’t give what you wished for, will

Bu, bir geçici dünya aşkı olduğu hâlde, durum budur.
Beri tarafta gerçek bir sevda var. Rabbin, sana, bir
dileğini vermedi diye, O’nu hemen unutacak, O’ndan
vazgeçecek misin? Öyleyse sen gerçek âşıklardan
değilsin. Kaç kere bir hayale âşık oldun da, onun hayal olduğunu anladın. Hakikat, o hayalden de aşağı
değil ya! Ne diye O’nun rahmetinden ümit kesiyorsun?

“Âşıkın nesi var ise mâşûka fedâdır.” Fuzûlî de aynı
şeyi söylüyor:
“Cânı cânân dilemiş vermemek olmaz ey dil
Ne nizâ eyleyelim ol ne senindir ne benim”
Karşımıza çıkan her şey ya batıldır, ya hakikattir. Kalıcı olanlar hakikat, geçici olanlar da batıldır. Batıldan
kurtulunca, hakikati bulman kolaylaşır.
Bilgiçlik taslayan biri, Şems-i Tebrizî’ye geldi, ‘’Ben
Allah’ın varlığını kat’i delillerle ispat ediyorum. İstersen, nasıl ispat ettiğimi sana göstereyim’’ dedi.
Şems, ona ‘’Be hey zavallı! Allah’ın varlığı sabittir.
Senin ispatına da ihtiyacı yoktur. Sen, eğer bir şey ispat etmek istiyorsan, kulluğunu ispat et, yeter’’ dedi.
İman, Allah sevgisi, Allah’ı sevenlerin, birbirini sevmesi demektir: Peygamber Efendimiz, “Birbirinizi
sevmedikçe, hakkıyla iman etmiş olmazsınız!” buyurmadı mı?
Hani derler ki, “Haceru’l-Esved’i musafaha eden,
Allah’la el sıkışmış gibi güvende olur. Güven yoksa,
Hacer’i musafaha etmenin anlamı kalır mı? Kalp saflaşmamışsa, beden Safa tepesine çıkmış neye yarar? Mürüvvet ehli olmayan, Merve tepesine değil de
arşa çıksa, ne çıkar? Dünya ve varlık âlemi, gözünde
küçülmemişse, Rabbini tekbir etmenin faydası nedir? Sen, şekil ve surete bağlı kaldıkça, Allah şekil ve
suretten münezzehtir anlamına gelen, ‘sübhânallâh’
diye tespih çekmenin, sana bir faydası olmaz.”
Hacca gitmek başka şey, hacı olmak daha başka bir
şeydir. Eve gitmekten maksat, evin sahibini ziyarettir. Esas olan evin Rabbine ibadet etmektir. Bunu çok
iyi bilen Hz. Mevlânâ, hacıları uyarıyor ve şöyle diyor:
“Ey hacılar! Ey hacılar! Nerdesiniz, nerdesiniz.
Sevgiliniz içinizde, gelin, hele bir gelin siz!
Onlarca kez, o yollardan o eve gidip geldiniz.
Bir kez çıkıp dama bakın, ne hâlde kendi eviniz!
Hac yolunda zahmetiniz, bir define olsun size.
Sizde gizli defineye, siz kendiniz perdesiniz.” (Dîvân-ı
Kebîr, VII/14)
“Gelmez Hudâ aşkından gelmez bir ziyân sana,
Nasıl yaşasın cansız, O’ndan gelir cân sana,
Evvel bu yer yüzüne inmiştin âsumândan,
Âhir vatan olacak, yine âsumân sana.” (Rubailer,
104)
Hz. Mevlânâ’ya göre dindarlık, Allah’ın emrine tevilsiz ve tefsirsiz itaat etmektir. Muhkem emirlerde tevil, zaten geçersizdir. Ancak o, yine de tevilden uzak
durmayı, çünkü tevilin nimete nankörlük olduğunu

you immediately forget Him or give up on Him? Then,
you are not one from true lovers. How many times did
you fall in love with an illusion (khayâl) and understood
it was an illusion? Truth is not lower than this illusion
though! For what reason do you fall into despair from
His mercy?
Learn the state of friends of Allah from this verse:
“But those of faith are stronger in their love for Allah”
(Al-Baqarah, 2:165).
The first step for love and friendship is to fulfill your
friend’s wish, leaving yours aside. Everything withholding you from fulfilling your friend’s wish is evil and ugly.
Think of it as a furuncle that has occurred in your spirit.
Because;
“Whatever the lover has is bartered away for the Beloved.” Fuzuli also says the same:
“Oh heart! The Beloved has asked for it, how not give
ones soul away?
Better not argue; it is neither yours, nor it is mine.”
Everything we encounter is either superstition (batıl)
either Truth (Haqq). The only thing permanent is Truth,
what is temporary is but superstition. Once you get rid
of superstitions it becomes easier to find what Truth is.
Someone pedantic came to Shams Tabrizi once and
said: “I prove the existence of Allah with absolute evidences. If you want, I can show you how I prove it”.
Shams replied him: “You fool! The existence of Allah
is firm. He doesn’t need your proof at all. If you want
to prove something, prove your servitude, which is
enough”.
Faith and love of Allah means that those who love Allah
love each other: Did not Our Prophet (pbuh) say, “You
will not have faith until you love each other!”
As they say; “One who touches al-Hajar al-Aswad (The
Black Stone) would be feeling safe as if having shaken
hands with Allah. If there is no trust, will there be any
point of touching al-Hajar at all? If the heart is no pure,
what’s good at climbing up to Safa Hill? Or, in the same
way if someone not humanly enough climbs up until the
ninth heaven rather than the Merve Hill? If the world
and the realm of existence haven’t lost their grandeur
in your eyes, what is the use of exalting (takbir) your
Lord (Rabb)? As long as you adhere to the figures and
appearances; counting one’s beads by saying “Subhan
Allah” (meaning Allah is excluded from all figures and
appearances) shall not be beneficial to you.”
Going to Hajj (pilgrimage) is something, but becoming a
Haji (Pilgrim) is some other thing. The purpose of going
to a house is to visit the owner of the house. What is
essential is to worship the Lord (Rabb) of the house.
Knowing this very well, Hadrat Rumi warns the pilgrims
by saying the following:
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şey, kötü ve çirkindir. Onu, ruhunda çıkmış bir çıban
bil. Çünkü,
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söyler. Belli konulara ilişkin görüşlerini de şöyle dile
getirir ve der ki:
“Geçici varlığını Allah yolunda harca ki, ebedî câna
sahip olasın.”
“Sevgi iyiyi oldurur, kötüye yol buldurur.”
“Ailelerini sevenler, Allah’ın sevgilileridir.”
“Dünya ehli rızık peşindedir. Ârifler Rezzak’ın peşindeler.”
“Nebîlerle velîleri sıradan insanlar gibi görenler, onlara şeytanın gözüyle bakmış olurlar. Çünkü şeytan,
Allah’ın, kendi ruhundan ruh üflediği Âdem’i toprak
olarak görmüş de ben ondan üstünüm, demişti. Yakut ve zümrüt de aslında birer taştır, ama çakıl taşı
değiller. Çakıl taşıyla kaldırım döşerler, yakut ve
zümrütle krallara taç yaparlar!”
“Sevgiliyi bulmadınsa niçin aramıyorsun?”
“Bizim bu Mesnevî’miz tevhid dükkânıdır. Onda birden başka ne bulursanız puttur, onu kırınız.”

“O pilgrims! O pilgrims! Where are ye, where are ye?
Your Beloved is in you, come, come over here!
For tens of times ye came and went from those roads,
Climb and look at the roof, in what state is your house!
May your effort on the pilgrimage road become your
treasure.
Ye are the veil of the treasure hidden in you.”
(Divan al-Kabir, VII/14)
“No harm shall come to you from the love of the Lord,
How can you live without life, as life comes to you from
Him?
Earlier, you descended to earth from heaven,
Heaven shall be your homeland after all.”
(Ruba‘iyat, 104)
According to Hadrat Rumi, piety is to abide the order of
Allah without any interpretation and without any commentary. In fact, interpretation is invalid within sound
orders. However, again he says to keep distance from
interpretations, as interpretation is ungratefulness to
the blessing. He expresses his opinions regarding certain matters as follows and says:
“Spend your ephemeral being on the path of Allah, so
you may own an eternal spirit.”
“Love makes the good occur, causes the bad to find
the way.”
“Those loving their families are lovers of Allah.”
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“People of Earth seek for sustenance. Gnostics run after the Provider.”
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“Those seeing prophets and saints as ordinary people
would be looking upon them from the eyes of the devil.
For the devil had seen Adam (to whom Allah had blown
His Spirit) to be created from clay and said; “I am superior to him”. Although rubies and emeralds are stones
too, they still aren’t pebble stones. From pebbles they
make pavements, from rubies and emeralds crowns for
kings!”
“If you didn’t find the Beloved, why don’t you look for
Him!”
“Our Mathnawi is the store of oneness (tawhid). Whatever you find other than One is idol, break it down.”
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Humus Mevlevîhânesi’nde bulunan ahşap kesme tekke levhası
A wooden tekka script levha from Hummus Mawlawi convent
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Yenikapı Mevlevîhânesi son şeyhi Abdülbâkî Efendi ve dervişânı (En sağda Keçecizâde Reşâd Fuat Bey)
Last sheikh of Yenikapi Mawlawi convent Abdülbâkî Efendi and his dervishes (on the far right is Keçecizade Reşad Fuat Bey)
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Mevlânâ’nın
Aşkının Kur’ânî
Arka Planı
Üzerine
One the Qur’anic
Background of the
Divine Love of Rumi

B

azı nesnelerin, kavramların, duyguların tanımlanması fazla çaba gerektirmez. Ekmeği, köleliği, öfkeyi tarif
etmek gibi. Oysa bazı nesne, kavram
ve duyguları tanımlamak ya çok zordur
ya da bazen imkânsız. Herhangi bir
şeyin tanımlanma zorluğunu tarif sayısının çokluğu
ile ölçmek mümkündür, bu tariflerin üzerinde mutabakat sağladığı hususlar azaldıkça zorluk daha da
artıyor demektir. Hayatın en önemli dinamiklerinden
biri olan aşk da birbiriyle uyumsuz onlarca, yüzlerce
tarif ile tarif edilememiş kavramlardandır. Kimi için
pişmanlığı, kimi için coşkuyu, kimi için mutluluğu,
kimi için ölümüne acı çekmeyi, kimi için nefreti, kimi
için de bütün bunlardan farklı oranlarda bir bileşimi
ifade eden aşk, herkesin kendi yaşadığı/yaşamadığı
tecrübe üzerinden anlatma gayreti içine girdiği bir
kavramdır. Bu nedenle üzerinde ittifak edilen nihai
karar şu olmuştur: “Aşk yaşanır, anlatılmaz.”

The definition of some objects, concepts and emotions
does not require much effort as it does when it comes
to describe bread, slavery and anger. Though, it is either too difficult or even impossible to describe some
objects, concepts and emotions sometimes. It is possible to evaluate the hardship of defining something according to the multitude of its descriptions. This means
more the matters on which we come to an agreement
diminishes, more the degree of its difficulty augments.
Being one of the most significant dynamics of life, love
too is one of those concepts that have failed to be described by dozens, even hundreds of ill-assorted descriptions. For some regret, for some enthusiasm, for
some happiness, for some a deadly suffer, for some
hate and for some a combination of anything other than
all of such; love is a concept that everybody has being
involved to understand by way of individual experiences
lived or not. Therefore, the final decision agreed upon
has to be the following: “Love can only be experienced,
it cannot be described.”
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Odağına bir insanı aldığında bile bu kadar zor ifadeye dökülen aşkın yöneldiği varlık Allah olduğunda
tanımlamanın zorluğunu tanımlamak bile bir hayli
zordur. Sınırlı olanın aşkın olana karşı beslediği derin his ancak birtakım tezahürleriyle anlaşılabilir. Bununla birlikte bir insana âşık olan nasıl “Aşk yaşanır,
anlatılmaz” demesine rağmen derununda olanı anlatmak için kırık-dökük de olsa kelimelere sığınıyor,
“Aşk kâğıda yazılmıyor” keskin sınırına aldırmadan
yolunu şiire, şarkıya düşürüyorsa, gönlünde Allah’a
yönelen derin bir bağlılık hissedenler de susmayı
tercih edememişlerdir. “Dert adamı söyletir” hükmü
onları da can evlerinden vurmuş; bazen benzer bazen de birbirinden tamamen farklı duygular şiirlere,
notalara, özlü deyişlere yansıtılmıştır. Bunun sonucunda her dilde en güzel sözler, En Güzel İsimler’i
taşıyan Varlığa olan aşkı terennüm etmede istihdam
edilmiştir.

While love is already so much hard to describe when its
focus is on someone, it is extremely hard to describe
the difficulty of the act itself of defining when its mere
object is sover Allah. The profound feelings the limited
has towards the Transandant can only be understood
by looking upon some of its manifestations. Meanwhile,
just as one in love with someone says “Love can only
be experienced, it cannot be described” yet, although
deficiently, escapes into the field of words to tell what
is deep within inside and then steps into the world of
poetry and songs irrespective of the sharp edge that
is “Love is not written on paper”, as such, the ones
who felt a deep connection towards Allah did fail to
remain silent too. The verdict “Pain gives a man voice”
has hit them from the bottom of their hearts and similar or sometimes completely different emotions have
been reflected into poems, notes and aphorisms. In
consequence, the most beautiful words in every language have been employed to chant the divine love felt
towards the Being bearing the Most Beautiful Names.

Allah’a duyduğu aşkı ifade etmede mahir olanlar arasında Mevlana’nın apayrı bir yeri vardır. Tasavvufun
meşhur metaforu aşk şarabını “Aslında biz şaraptan
mest olmadık, şarap bizden mest oldu” (Mesnevi,
1999: I, 128.) şeklinde tanımlayacak, kendisine aşk
nedir diye soranlara “Ben ol da bil” diyecek kadar
varlığını aşkla özdeşleştiren Mevlana yine de, kendisine kadar bu vadide ifade edilenlerin üzerine son
derece özgün ve coşkun bir dille eşsiz eklemeler
yapmaktan kendini alıkoyamamış ve bu suretle kendisinden sonra gelecek olanların da hislerine tercüman olmuştur. Tek gerçek sevgi olarak Allah’a duyulan sevgiyi tanıyan Mevlana, diğer bütün sevgileri
bu aşk ışığında anlamlandırır. Dolayısıyla kime, neye
yönelirse yönelsin sevdanın bütün dereleri, çayları,
ırmakları, ancak ve ancak Allah aşkının ummanına
dökülürse dere, çay ve ırmak olmanın künhüne vakıf
olabilirler. Aksi takdirde ummanı göremeden yolda
kuruyup kalan, mecrasının dışına aktığı için maksadına eremeyen bir su birikintisi olmaktan öteye
geçemezler.

Among those who were adept in expressing the love
they felt for Allah, Hadrat Rumi has a particular place.
Nevertheless, Rumi that defines Sufism’s famous metaphor famous metapher of wine at divine Love as “Wine
became intoxicated by us, not we with it” (Mathnawi,
1990: I, 128) and consubstantiate his being with the
Divine Love as far as to say those asking him on love
“You’d only know if you’d be me”, couldn’t help making
unique annexations in a highly original and exuberant
language on what was expressed until then on that
field. In such way, he has become an interpreter for
those who shall come after him. Rumi, who recognizes
the love for Allah as the only true love, makes sense of
all other forms of love in the light of this one. Therefore,
no matter to whom or what they run for, all streams,
creeks and rivers of love can only acquaint the essence
of being a stream, creek and river if they run into the
ocean of love of Allah. Otherwise, they cannot go further than being a puddle that dries on its way without
being able the see the ocean or that fails to reach its
destination because it has flown out of its bad.

Allah’a giden yegâne yolu aşk olarak tanımlayan
Mevlana, bu yolun diğer bütün enstrümanlarını aşkın
farklı yansımaları olarak değerlendirmiş, tevhid, sabır, itaat, ibadet, tevekkül vb. pek çok kavramı aşkla
birlikte değerlendirmeyi tercih etmiştir. O ne “aşk
varsa ibadete, mücadeleye, riyazete ihtiyaç yok” demiştir ne de aşk olmadan bütün gayretlerin anlamsız
olacağını iddia etmiştir. O, kulluk etmeden Allah’la
iletişim kurma ya da Allah’la bütün iletişimi ritüellere
indirgeme gibi şu an tedavülde olan iki uç yaklaşıma
da prim vermeyen bir yol takip etmiş ve mezkûr iki
yolun birbiriyle olan döngüsel sebep-sonuç ilişkisi
üzerinde durmuştur.

Defining love as the only path leading to Allah, Rumi
has evaluated all other instruments belonging to this
path as varied reflections of love and has preferred to
assess numerous concepts such as Oneness (tawhid),
patience, obedience, worship, resignation, etc. together with love. He’s neither claimed “if there is love, there
is no need to worship, struggle or retreat” nor has he
claimed that without love all efforts would be meaningless. He has followed a path which avoids lending credence to two or three approaches that are currently on
circulation: Communicating with Allah or degrading all
communications with Allah down to the level of practices without becoming a servant. And, he has focused
on the cyclical cause-effect relationship of these two
paths.

In order to understand Rumi accurately, it is extremely important to properly identify the source of his approach in which he mentions insistently many concepts
belonging to the religious terminology along with love.
This state of Rumi (who considers love as the major
value in communication with Allah) who relates all his
know-how with the compass metaphor and states that
he has fixed one leg of the compass to the Qur’an
and has visited the whole world with the other (narrated from Firuzanfer by Altintas, 2009), seems to be
originating from the language used in the Qur’an itself.
Rumi defines himself as the servant of the Qur’an (Hidayetoglu, 1995: 41) and suggests that one intending
to make a commentary of the Qur’an should own the
same objective Qur’anic revelation holds. Then the
extraordinary talent of him - Rumi as a glossator- in
reading between lines of the Qur’an is remarkable.
While successfully carrying his methodology into practice (the methodology has find its means of expression
on the compass metaphor), it is necessary to realize
that he has gathered almost all the values making him
who he is by reading that which is written in between
lines of the Qur’an with his whole heart. In this study, it
has been aimed to draw attention to the Qur’anic background of what he said about Divine Love.

Kur’an’dan Sevgi
Âyetleri

Love verses from the
Qur’an

İnsani varoluşa raptedilmiş bir değer olarak sevgi,
Kur’an’da farklı boyutlarıyla ifade edilmiştir. En derinlere ulaşan kodlamalardan biri olarak karşı cinse
ve evlada duyulan sevginin insanlığın (3 Al-i İmran
14), dünya hayatının süsü olduğu (18 Kehf 46; 28
Kasas 60), insan için cazibe noktası teşkil ettiği,
ayrıca mal-mülk edinmenin de insan tarafından çok
sevildiği (3 Al-i İmran 14; 89 Fecr 20; 100 Adiyat 8)
defaatle ifade edilmiştir. İnanan kullar mala duydukları bu sevgiye rağmen onu Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için verebilmeleri ile övülmüşlerdir.
(2 Bakara 177) İnsanın dünya hayatına düşkünlüğü
de “dünyayı sevme” ibaresiyle anlatılmıştır. (75 Kıyame 20; 76 İnsan 27) Özü itibariyle olumlu bir değer olmakla birlikte iyi eğitilmediğinde sevgi sorun
da oluşturur. Sevgiden dolayı başı beladan bir türlü
kurtulmayan Yusuf Peygamber’in kuyuya atılmasına
babasının onu diğer kardeşlerinden daha çok sevmesi, (12 Yusuf 8) ilerleyen yıllarda hapse atılmasına
ise Aziz’in karısının bağrını yakan sevdası (12 Yusuf
30) sebep olmuştur.

As a value bonded to human existence, love has been
stated in the Qur’an on various dimensions. One of the
most far-reaching coding has been mentioned time and
again it in: The love for the opposite sex and children
(Al-Imran 3:14) is the adornment of worldly life (Al-Kahf
18:46; Al-Qasas 28:60), it constitutes an attraction
point for human being and furthermore, acquisition of
goods is very much loved by mankind as well (Al-Imran
3:14; Fecr 89:20; Al-`Adiyat 100:8). Despite the love
they have for wealth, the believing servants have been
praised for their ability to give their goods away so as
to gain gratification from Allah (Al-Baqarah 2:177).
Also, human’s fondness to worldly life has been told
with the following expression: “loving the immediate”
(Al-Qiyamah 75:20; Al-Insane 76:27). Being of positive
value in essence, when not trained appropriately, love
can too be a source of trouble. The reason for Prophet
Joseph (Yusuf – who couldn’t get rid of troubles because of love) to be thrown into a well was his father’s
love for him over his brothers (Yusuf 12:8). And the reason behind his imprisonment latter on was the burning
longing Aziz’s wife had for him (Yusuf 12:30).

Allah’ın insanla iletişiminde iman, itaat, hoşnut olma,
ödüllendirme/cezalandırma, bağlanma ve güvenme
gibi kavramlar yanında sevginin de yeri vardır. Allah
kullarıyla kurduğu ilişkinin bir rengi olarak sevme/

In the communication between Allah and mankind,
beside the concepts of faith, obedience, satisfaction,
award / punishment, loyalty and trust, love has a place
too. As a flavor in His relationship with His servants,
Allah has also given a place for love and has indicated which type of servants He loves and which ones
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Dini terminolojiye ait pek çok kavramı ısrarla aşkla
birlikte anan Mevlana’nın bu yaklaşımının kaynağını
doğru tespit etmek, onu doğru anlamak açısından
da son derece önemlidir. Birikim havzasını pergel
metaforuyla anlatan ve pergelin bir ayağını Kur’an’a
sabitlediğini, diğer ayakla da bütün cihanı gezdiğini bildiren (Firuzanfer’den nakleden Altıntaş, 2009)
Mevlana’nın Allah’la iletişimin bütün alanlarında aşkı
şah değer olarak kabul etme hali, Kur’an’ın kullandığı dilden neşet etmiş gibi gözükmektedir. Kur’an’ı
tefsir edecek kimsenin Kur’an’la gönderilmesindeki
amaca sahip olması gerektiğini söyleyen, kendini Kur’an bendesi olarak tanımlayan (Hidayetoğlu,
1995:41) müfessir Mevlana’nın özellikle Kur’an’ın
satır aralarını okuma konusunda olağanüstü bir maharete sahip olduğu dikkat çekmektedir. Pergel metaforuyla ifadesini bulan metodolojisini pratiğe büyük
bir başarıyla taşırken onu Mevlana yapan değerlerin
neredeyse tamamını Kur’an’ın satırlarında olanları
sadrıyla okumak suretiyle devşirdiğini fark etmek
gerekir. Bu çalışmada onun ilahi aşka dair söylediklerinin Kur’ani arka planına ana hatlar itibariyle dikkat çekilmesi amaçlanmıştır.
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Bir çocuk Mevlevî dervişi / A juvenile Mawlawi dervish
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he does not. In consequence, Allah loves most the
beneficents (Muhsin): The doers of good, the ones
contributing beauty into their work (Al-Baqarah 2:195;
Al-Imran 3:134-148; Al-Ma’idah 5:13-93). Those who
constantly repentant (Al-Baqarah 2:222), who purify
themselves (Al-Baqarah 2:222; At-Taubah 9:108), the
righteous who fear Him (Al-Imran 3:76; At-Taubah 9:47), the steadfast (Al-Imran 3:146), those who rely upon
Him (Al-Imran 3:159), those who act justly (Al-Ma’idah
5:42, Al-Hujurat 49:9; Al-Mumtahanah 60:8) are as
well among those who deserve His love.

Kâfir ve günahkârlar (2 Bakara 276, 22 Hacc 38; 30
Rûm 45), zalimler (3 Âl-i İmrân 57, 140; 42 Şûrâ
40), haddi aşanlar (2 Bakara 190; 5 5 Mâide 87; 6
En’âm 141, 7 Arâf 31,55; 27 Kasas 77), kibirlenen ve
övünmekten haz alanlar (4 Nis 36; 31 Lokman 18; 57
Hadid 23), büyüklük taslayanlar (16 Nahl 23) O’nun
sevgisini koruyamazlar, sevginin hakiki menbaından
(11 Hûd 90; 85 Burûc14) pek uzağa düşerler.

The disbelievers and sinners (Al-Baqarah 2:276, AlHajj 22:38; Ar-Rum 30:45), the wrongdoers (Al-Imran 3:57-140; Ash-Shura 42:40), the transgressors
(Al-Baqarah 2:190; Al-Ma’idah 5:87; Al-An`am 6:141,
Al-A`raf 7:31-55; Al-Qasas 28:77), those who are
self-deluding and boastful (An-Nisa’ 4:36; Luqman
31:18; Al-Hadid 57:23), the arrogants (An-Nahl 16:23)
cannot preserve His love and would greatly fall apart
from the real source of love (Hud 11:90; Al-Buruj
85:14).

Allah’ın kuluyla iletişiminde iman, ihlas, tevhid, itaat gibi bazı değerler tek yönlü olarak kuldan Allah’a
yönelirken bağışlama, koruma, destek olma gibi bazı
değerler de tabiatı itibarıyla Allah’tan kula doğru
akar. Dostluk, hoşnutluk gibi kavramlar ise karşılıklılık esası üzerine inşa edilmişlerdir. Allah mümin
kulların dostudur (2 Bakara 257), mümin kullar da
O’nu dost bilirler (7 Araf 155). Allah imanlarını güzel
eylemlerle perçinleyen kullardan hoşnuttur, onlar da
Allah’tan (5 Mâide 119; 9 Tevbe 100; 58 Mücâdele 22). Yeryüzünde yaşamaya devam eden insanlar
hilafet görevini bihakkın yerine getirmekten imtina
ederlerse Allah’ın bu sorumluluğu yüklemeyi tercih
edeceği yeni bir grup insanın özelliklerinden biri Allah’ı seviyor, O’nun tarafından da seviliyor olmalarıdır
(5 Mâide 54).

In Allah’s communication with His servant, while some
values such as faith, sincerity, oneness (tawhid) irreversibly inclines towards Allah from the servant, values
such as forgiving, protection and support flows naturally from Allah to the servant as well. As for the concepts
of guardianship and gratification, they are constructed
over the principle of mutuality. Allah is the Wali (Protector or Guardian) of those who believe (Al-Baqarah
2:257) and those who believe know Him as their Wali
too (Al-A`raf 7:155). Allah is pleased with His servants
who clinch their faiths with good acts and so are they
pleased with Him (Al-Ma’idah 5:119; At-Taubah 9:100;
Al-Mujadilah 58:22). If people who keep living on earth
would refrain from duly fulfilling the caliphate mission,
one of the features the new group on whom Allah would
ascribe that responsibility would be their love for Him
and Him loving them in return (Al-Ma’idah 5:54).

Kur’an’a göre insanın tabiatında var olan sevme halinin Rabbani bir terbiyeden geçirilmesi gerekmektedir. Allah’a ve Resulüne küstahlık ve düşmanlık edene sevgi beslenmez (58 Mücâdele 22; 60 Mümtahine
1). Kalıcı sevgi gücünü Allah’tan, O’nun desteğinden
alan sevgidir. Buna göre müminler birbirlerini sever
ve desteklerler, ırk, kan, kavmiyet gibi saiklerle başka gruplara sevgi gösterseler bile sevilmezler (3 Âl-i
İmrân 119). Allah’ı sevdiğini iddia edenlerin Peygamber’e tâbî olmaları gerekir, bu sayede Allah da onları
sever (3 Âl-i İmrân 31). Merkezine Allah’ı almayan
her bir halin soysuz, sonsuz ve sonuçsuz olması
prensibi ışığında Allah uğrunda beslenmeyen sevgiler sadece buraya ait göstermelik değerler olarak
kalır (29 Ankebût 25). Bütün bu öğretiler doğrultusunda sevme ahlakına sahip olan inanan insan, farklı
alanlarda zuhur eden sevgisinin en şiddetli halini yani
aşkı Allah’a karşı besler:

According the Qur’an, the state of love existing in human nature is required to get through a divine training.
No affection will be cherished for those commiting arrogance and hostility against Allah and His Messenger
(Al-Mujadilah 58:22; Al-Mumtahanah 60:1). Lasting
love is the one that draws its strength from Allah and
His support. Accordingly, the faithful ones (al Mu’min)
love and support each other, yet aren’t liked even if
they show affection to other groups on motives as race,
blood, tribal kinship (Al-Imran 3:119). Those who claim
they love Allah must follow to the Prophet (pbuh), Allah
will hereby love them in return (Al-Imran 3:31). Under
the light of the principle ‘any state that does not hold
Allah in its center is degenerated, endless and futile’,
the kinds of love that are not cherished for the sake
of Allah will remain pious values belonging only to this
world (Al-`Ankabut 29:25). In line with these teachings,
believers who possess the morality of loving would
cherish the most severe form of their affection for Allah, manifesting on different courses: The Divine Love.
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sevmeme konusuna da yer vermiş, hangi evsafta
olan kulları sevip hangilerini sevmediğini bildirmiştir.
Buna göre Allah en çok muhsinleri (iyi davrananları,
yaptığı işe güzellik katanları) sever (2 Bakara 195; 3
Âl-i İmrân 134,148; 5 Mâide 13, 93). Çok tövbe edenler (2 Bakara 222), çok temizlenenler (2 Bakara 222;
9 Tevbe 108), Allah’a karşı gelmekten sakınanlar (3
Âl-i İmrân 76; 9 Tevbe 4,7), sabredenler (3 Âl-i İmrân
146), Allah’a güvenenler (3 Âl-i İmrân 159), adil davrananlar (5 Mâide 42, 49 Hucurât 9; 60 Mümtahine
8) da O’nun sevgisine mazhar olanlar arasındadır.
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Celî ta’lik levha “Mevlevî’dir sevdiğim her dem külâh eyler bana” / Ketebe: Kemal Batanay
A jeli ta’liq script levha “Mevlevî’dir sevdiğim her dem külâh eyler bana” (A Mawlawi he is my love, deludes
me all the time) / Calligrapher: Kemal Batanay
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“İnsanlar arasında Allah’ı bırakıp da O’na ortak koşanlar vardır. Onları Allah’ı severcesine severler. İnananlar ise en çok Allah’ı severler. …” (2 Bakara 165)

“And [yet], among the people are those who take other
than Allah as equals [to Him]. They love them as they
[should] love Allah. But those who believe are stronger
in love for Allah.” (Al-Baqarah 2:165)

Kur’an’ın sevgi konusu etrafında söylediklerine bu
şekilde son derece ana hatlar itibariyle bakmak bile
sevginin eğitim gerektiren rafine bir değer olarak
inanan için ne kadar önemli olduğunu ifade etmeye
yeterlidir. Bu yönüyle Allah ile karşılıklı sevgi ilişkisi
kurmak sadece mutasavvıflara, zühd ehline, pirlere,
şeyhlere özgü bir ihtiyaç, hak ve sorumluluk değildir, bu hal genelde bütün insanlığa, özelde de buna
paha biçebilecek evsafla donanmış olan inananlara
bir genel davet ve hal tanımlamasıdır. Mevlana’nın da
üzerinde ısrarla durduğu husus tam olarak burasıdır:
Bütün insanlığı Allah’ı sevmeye ve bu sevginin gereklerini yerine getirmeye davet etmek.(Avşar, 2007:94)

Even by looking at the uttermost outlines of what the
Qur’an tells on the matter of love, it is enough to figure
how much love is important in the life of mankind as
a refined value that requires education. In this aspect,
establishment of a mutual love relationship with Allah
is not a requirement, right and responsibility exclusive
only to Sufis, Ascetics, Pîrs or Sheikhs; this state can
be defined as a public call for entire humanity and a
particular invitation for people adorned with the quality
capable to valorize such thing. This is particularly what
Rumi has insistently put emphasis on: To invite all mankind to love Allah and to fulfill the requirements of this
love (Avsar, 2007: 94).

Mevlana Düşüncesinde
Allah Aşkı

Love of Allah in Rumi’s
thought

Düşünce dünyasının en merkezi noktasına Allah aşkını özenle yerleştiren ve diğer bütün kavramları aşka
göre yeniden konumlandıran Mevlana’nın coşkun bir
dille anlattığı ilahi aşk, Allah-kul irtibatına değinen
ve yukarıda bir kısmına yer verdiğimiz ayetlerin satır
aralarının da okunmasıyla elde edilen veriler ışığında
şöylece ifadesini bulur: İnanan ana babasını, eşini,
evladını, evini barkını, sahip olduklarını sever ama
gönlünün en güçlü sevgisi her zaman, her koşulda
Allah’a akar gider. İçinde O’nun olduğu her şey son
derece kıymetlidir:

Rumi places the love of Allah at the center of his system
of thought and positions all other concepts vis-à-vis
love. Under the light of the terms obtained by reading
between the lines of certain verses we aforementioned
and that refer to Allah/servant liaison, the Divine Love
he narrates with an enthusiastic language finds its expression as follow: The believer loves his/her parents,
spouse, children, household, all that he/she owns, but
the strongest love coming from his/her heart would
always and under all conditions flow towards Allah.
Everything that has Him in it is extremely precious:

Sevgiden acılar tatlılaşır, sevgi yüzünden bakırlar altın olur.
Sevgi ile tortular durulur, arınır. Sevgiden dertler şifa
bulur, sağlığa kavuşur.
Sevgiden ölü dirilir, sevgi yüzünden padişah kul
olur... (Mesnevi, 1999:II, 380-381)
Mevlana mecazi aşkı yaşayana “Sen hiç sönmeyen
nuru, ebedi olan güzelliği ara” öğüdünde bulunmaktadır (Mesnevi, 1999: II, 310). Zira bazı âşıklarda
bir hayat tarzı halini alan beşeri aşk, gerçek aşkın
terbiyesi yolunda bir ara menzildir, amaç değildir.
Soluklanılıp devam edilmesi gereken bu ara konum,
makam halini alırsa o zaman asıl gayeye ancak perde olur. Mecazi aşk, ancak amaca götüren bir araç
olarak istihdamı durumunda asıl kıymetine ulaşabilir.
Aslında bir insanı çok seven de bütün güzelliklerin
asıl sahibi Allah’ı seviyor olmaktadır (Mesnevi, 1999:
II, 310). Mevlana uyarılarıyla bu konuda farkındalık
geliştirmek ister gibidir. Böyle bir anlatım, özellikle

Through love all that is bitter will be sweet.
Through love all that is copper will be gold.
Through love all dregs will turn to purest wine.
Through love all pain will turn to medicine.
Through love the dead will all become alive.
Trough Love the king will turn into a slave!
(Mathnawi, 1999: II, 380-381)
Rumi gives the following advice to one who lives a metaphorical love: “Search for the everlasting light, the
eternal beauty” (Mathnawi, 1999: II, 310). For humane
love, that has become a way of life for some lovers,
is not the objective but rather an intermediary stage
leading to the decency of true love. This intermediary
station where one should rest and then leave, if it becomes a fixed state (maqam), it would then veil the real
purpose. Metaphorical love can reach its true value
only when it is used as a vessel leading to the goal.
A person who loves someone so dearly would in fact
Allah who is the real owner of all beauties (Mathnawi,
1999: II, 310). With his warnings, Rumi seems to be
willing to develop an awareness regarding this matter.

Such narration seems highly coherent with the verse
of Surah Ar-Rum (Ar-Rum 30:31) which considers the
mutual inclination, love and compassion between men
and women to be the mark of the inconceivable interventions of Allah’s power over life. Therewithal, according Rumi, the real nourishment of man is the Divine
Love (Mathnawi, 1999: II, 342).

Sevgiliyi anmak, onu çokça hatırlamak sevginin nişanelerindendir. Çünkü birini çok seven hep zihninde
onu gezdirir, içinden hep O’na anlatır yaptığını yaşadığını, zahiren de herkese ondan söz eder, içinde
sevdiğinin adının ya da atfının bulunduğu cümleler
kurar biteviye. Kuşeyri, bu sebeple Allah’ı çokça
anmayı emreden Ahzab suresi 41. ayetinde “O’nu
çok sevin” işareti olduğu kanaatindedir. Mevlana da
çok sevmek ile çok anmak arasındaki bağa dikkat
çekmektedir. Öte yandan canın kendini ifade etmesi
için riyazet yoluyla tenin geriye çekilmesi gerektiğini bildiren (Mesnevi, 1999: II, 371), bütün ibadetleri kendi hayatı içinde ihya eden ya da daha doğru
bir anlatımla ibâdât u taat ile öz varlığını ihya eden
Mevlana için yine de bütün bunlar amaç olmaktan
çok uzaktır. Hatta o ibadetlerine gösterdiği büyük
ihtimama rağmen yine de bütün bunların araç olduğunu, asıl amacın ise bunlardan elde edilecek hâsıla
olduğunu ifade etmekten geri durmamış (Mesnevi,
1999: II, 327-328), böylece araç değerlerin amaçsallaştırılmasına karşı çıkmıştır. Ona göre kusursuz
bir ibadet hayatı, zikir, tesbih, riyazet ancak aşkla
gerçek anlamını bulur. Bunun nişanesi ise hırstan,
tamadan, cimrilikten, kinden kurtulmaktır, kulluğu
böylece yaşayanlar için ibadetler gönlün cilalanması anlamına gelir (Mesnevi, 1999: I, 223). İçine
riya karışan ibadet ise günahın, hatta affedilmez tek
günah olan şirkin (4 Nisa 48) habercisidir (Mesnevi,
1999: I, 221). Bilinçsiz, tat alınmadan yapılan ama
zahiri mükemmel ibadetler ise ancak içi boş ceviz
kadar faydalıdır (Mesnevi, 1999: II, 515). Allah engin
lütfuyla böyle ibadetleri de ödüllendirir, karşılıksız
bırakmaz, tıpkı cenazelerde yalandan ağlayan profesyonel yasçıların ölü gömüldükten sonra ücretlerini
almaları gibi (Mesnevi, 1999: I, 293). Ancak nasıl ki
böyle bir yas tutucu asla ölüyü gerçekten seven gibi
üzülemez ise, takliden ibadet edenler de ibadet etmenin gerçek haline, mertebesine ulaşamazlar. Bu
yaklaşım, münafıkları gösteriş yapmalarından dolayı
kınayan, ibadetler zahirleriyle değil, sebep oldukları
hayırlı tutum ve sonuçlar sayesine Allah katında bir
değer kazanacağını bildiren ayetlerin (17 Hacc 37)
tefsiri sayılabilir.

Recalling the lover, remembering him/her frequently is
one indicator of love. Because someone in love with
somebody else would lead around with that person on
his/her mind, would constantly tell him/her from within
all that he/she experiences, and also, would talk about
that person outwardly to everyone else by constantly
using sentences referring to his/her name. This is why
al-Qushayri estimates that verse 41 of the Surah alAhzap contains the sign of “Loving Him greatly”. Rumi
too pointed out to the correlation between love and recall. But still, for Rumi who notifies that in order for
the spirit to express itself the skin shall retreat with
self-denial (Mathnawi, 1999: II, 371), and who revives
all worships or more precisely who rejuvenates his own
existence by way of worshiping; all of those things are
far from being the aim. Moreover, despite the great assiduity he has over his worships, he didn’t stop himself
to say that again all such things are but an instrument,
that the real objective is the sum acquired from these
(Mathnawi, 1999: II, 327-328) and by doing so, he has
opposed to the designation of intermediary values. According to him, the perfect life on worship, the invocation (Zhikr), rosary (tasbih) and retreat (Riyazat) can
only find their true meanings through love. The mark of
this one is purgation from greed, cupidity, stinginess
and hatred. For those living their servanthood in such
way, worshiping is the polish of their hearts (Mathnawi,
1999: I, 223). Any worship infected by flaunt is sign of
sin, of the implacable sin that is called Shirk (An-Nisa
4:48). Unconscious and vapid yet seemingly perfect
worships are only useful as much as an empty walnut
(Mathnawi, 1999: II, 515). With His immense Grace,
Allah would reward such worships as well; He wouldn’t
let them be unanswered, the same way professional
mourners pretending to be crying during funerals get
their remunerations in the wake of the burial (Masnawi,
1999: I, 293). However, just as a mourner can never feel sad the way someone fond of the dead would
do, the fake worshipers would never be able to reach
that state, that degree of true worship. This approach
can be considered to be the commentary of verses that
condemn hypocrites who flaunt and states that all worships will be increased in value in the presence of Allah
because of the favorable acts and results they cause
(al-Hajj 22:37).

Öte yandan dinin önemli prensiplerinden bir diğeri
olan itaat de ancak sevgiyle asıl kıvamını bulur. O’na
boyun eğmek duyulan sevginin tabii neticesidir. Bütün güzelliğin kaynağı olarak Allah’ı kabul eden biri-

On the other hand, obedience -another principal of
religion- can find its real consistence solely through
love. Surrendering to Him is the natural outcome of the
love we perceive over Him. The love that arise in the
heart of one who acknowledges Allah as the source
of all beauty would meanwhile lead that same person
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kadın ile erkek arasındaki karşılıklı meyli, aşk ve
şefkati Allah’ın gücünün, hayata akıl sır almaz müdahalelerinin bir nişanesi sayan Rum suresi ayetiyle
de (30 Rum 31) son derece uyumlu gözükmektedir.
Bütün bunlarla birlikte Mevlana’ya göre insanın asıl
gıdası ilahi aşktır (Mesnevi,1999: II,342).
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Kat’ı sanatıyla imal edilmiş sikke formunda bir tekke levhası
A tekke script levha in sikke form produced with the art of Kaat’ı (paper filigree)

Allah’ı sevmek Mevlana’nın nazarında insanın kendi
benliğinden, onu sınırlandıran kayıtlardan kurtularak özgürleşmesi anlamına da gelir (Cengil, 2007).
Böylece insan görünen, işitilen zahiri değerlerden
özgürleşerek gizli ama ayan Sevgilinin ardı sıra yol
alır (Mesnevi, 1999: II, 309). Böyle bir anlatım Hz.
Peygamber’in rehberliğini, insanı çepeçevre saran
ağır yük ve zincirlerden kurtaran bir süreç olarak
tanımlayan (9 Araf 157) Kur’an ile aynı paralelde addedilebilir.
Hz. Mevlana’yı insanlığın ortak hafızasında ölümsüz
kılan temel görüşlerinden biri ölümle ilgilidir. Ölümle
dost, hatta ona hayran bir algı geliştiren Mevlana’nın
coşkun anlatımıyla ölüm ayrılık ve acıyla özdeşleşmiş anlamından tamamen kopmuş, sevgiliye kavuşmanın adı olmuştur (Şenat, 2009:73 vd). Onun
“düğün gecesi” metaforu Kur’an’ın yeniden dirilişi
Allah’a kavuşma, O’na dönme/döndürülme ile açıklayan (En’âm, 6/154; Ra’d, 13/2; Kehf, 18/110; Ankebût, 29/5; Ahzâb, 33/44), Allah’ı sevmenin nişanesi
olarak ölümü öne süren Kur’an ayetlerini (Bakara,
2/94; Cuma, 62/6) hatırlatmaktadır.
Görüldüğü üzere ilahi aşk, Mevlana anlatımında sadece gönle hitap eden duygusal cümlelerden ibaret
değildir. Kur’an’ın imanla iç içe giren sabır, şükür,
hikmet, itaat, takva gibi değerlerini aşkla yeniden
yoğuran Mevlana, dini hayatın, kulluğun bütün bileşenlerini aşk çatısı altında birleştirme gayretindedir.
Aşağıdaki rubai, onun bu halini bihakkın anlatmaktadır:
Aşk kendine layık olmayana olur mani,
Eğer aşk olmasaydı görünmezdi hiç Sani,
Aşk harflerinin anlamı nedir bilir misin?
Ayın âbid, şın şâkir ve kaf harfi de kâni. (Avşar,
2007:96)

Sonuç
Kur’an’dan devşirdiği değerleri etkileyici bir dille
dile getiren müfessir Mevlana’nın öğretisinde merkez kavram olan Allah aşkı, özü itibariyle Kur’an’dan
mülhemdir ve bu yönüyle ancak ehline gereken, geneli fazla ilgilendirmeyen bir mahiyete sahip değildir.
Müteal aşk, bir yandan kul olmanın üzerinde neşv ü

into obedience. The lover must obey the beloved. This
obedience will be the proof to the sincerity of that love
(Bursavi, I, 318). Thus, love paints every single feeling
in the heart of the believer, every state and dream with
its own colors. In fact, love is the exact name for such
a transformative power.
In the eyes of Rumi, to love Allah is to free oneself from
the self, from all restrictions limiting it (Cengil, 2007). In
such way, man would follow the hidden yet evident path
of the Beloved by freeing oneself from visible and audible outwardly values (Mathnawi, 1999: II, 309). Such
a narration can be acknowledged in parallel with the
Qur’an which describes Prophet Mohammed’s (pbuh)
guidance as one that frees human beings from heavy
burdens and chains surrounding them (al-A`raf 157).
One of the fundamental opinions making Hadrat Rumi
immortal in the collective memory of mankind is related
to death. Rumi has developed a perception closely associated with death, one that even admires it. With his
vibrant narrative, death has been completely diversified
from its meaning identified with separation and sorrow
and has been transmuted into rejoining the Beloved
(Senat, 2009:73 etc.). His “wedding night” metaphor
reminds the Qur’anic verses enouncing the resurrection as rejoining Allah, retuning/being returned to
Him (Verses; En’âm, 6/154; Ra’d, 13/2; Kehf, 18/110;
Ankebût, 29/5; Ahzâb, 33/44), verses that postulate
death as the mark of the love for Allah (al-Baqarah,
2:94; al-Jumu`ah 62:6).
As it can be seen, Rumi’s exposition of divine love
is not consisting of emotional sentences addressing
merely to the heart. Rumi who remolds values such
as patience, gratitude, wisdom, obedience or piety that
are all embroidered with faith, endeavors to gather all
components of the spiritual life and servanthood. The
following quatrain describes perfectly this state of him:
Love prevents one not deserving it,
The Doer wouldn’t appear if love did not exist,
Do you know what love’s letters mean?
Ayn is the servant, Shin the thanks giver and Kaph the
content. (Avsar, 2007: 96)

Conclusion
Being the central concept in his teaching, for Rumi (the
glossator), the love of Allah was essentially inspired
from the Qur’an. On this ground, it does not embody
any values involving only the cognoscente ones; something out of the general public’s concern. While transcendental love constitutes the ground on which the
servitude develops on one side, it also bears a characteristic of an occurrence constituted by all states of the
servanthood. When viewed from this aspect, the sense
of the regular worship habit which time to time turns
into an ordinary part of daily lives of highly sensitive
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nin yüreğinde oluşan sevgi, onu aynı zamanda itaate
de yaklaştırır. Sevenin sevdiğine itaat etmesi gerekir.
Bu itaat, sevginin gerçekliğinin kanıtı olacaktır (Bursavi, I, 318). Böylece sevgi müminin gönlündeki her
bir duyguyu, hali, hayali kendi renkleriyle boyar. Aşk
da zaten tam olarak böyle bir dönüştürücü gücün
adıdır.
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nema bulduğu zemini oluştururken öte yandan kulluğun bütün hallerinin oluşturduğu bir hâsıla vasfı da
taşımaktadır. Bu açıdan bakıldığında bugün dini hassasiyeti yüksek kesimlerin bile zaman zaman günlük
hayatlarının sıradan bir parçası haline gelen düzenli
ibadet alışkanlıklarının anlamının yeniden sorgulanması gerekir. “Kıl beşi, kurtar başı” mantığıyla gerçek manada ibadet edilemeyeceği ya da bu ibadetten
bir hayır elde edilemeyeceğini fark etmek zorunludur.
Öte yandan Allah’la “eşit eşite” iletişim kurmuş gibi
görünen namazsız, niyazsız, cehdsiz, muamelatsız
dindarlık formunun Mevlana’yı referans gösteren
“aşk” söylemlerinin de elden geçirilmesi zorunludur.
Dini hayatın bütün değerleri aşksız kuru ve güdük,
aşkın bütün renkleri de ibadat u taat olmadan soluk
kalacaktır. Bu iki başlı değer sistemini hayatlarımıza
davet etmeden Mevlana bağlılığı iddiası ise ancak
komedya ya da tragedya tadında bir seyirlik hal olabilir.

Abdulbaki, Mohammed Fuad, Mujamu’l-Mufehresli
Elfazi’l Qur’an, Daru’l-Hadith, Cario, 1996.
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Mevlevî sikkesi işlenmiş tekke resim-yazı örneği
Example of a tekke painting-script with a Mawlawi sikke engraving
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Hz. Mevlânâ’yı
Okumak
“Ben Be’nin
Altındaki Noktayım”
“I Am the Dot Under the Bâ”
Reading Hadrat Rumi
Sadık YALSIZUÇANLAR

Bunun ötesinde, irfani ve hikemi eserlerin okunmasında şöyle bir sorunla da yüz yüzeyiz: Bu eserler,
müelliflerinin manevi tecrübeleri olduğundan, bizim
onları sözgelimi modern anlatılar gibi ‘okuyup’ anlamamız ve istifade etmemiz hayli güç.
Bu bağlamda önümüzdeki yıl Hz. Mevlana etrafında
yapılacak muhtemel çalışma ve etkinlikler baştan
böylesi ciddi tehlikelerle karşı karşıya.
Örneğin bir Hz. Mevlana filmi çekilecekse, bunun her
şeyden önce metninde, senaryosunda ve tretmanlarında Hz. Pir’in manevi dünyasının nasıl yansıtılacağı
ciddi bir sorun.
Bizim irfani geleneğimizin bu büyük bilgeleri, eserle-

As the broken hearts and crumpled minds of modern
era, we are facing ominous obstacles in reading the
resources of our own tradition.
Moreover, when it comes to read the works of gnosis (irfân) and wisdom (hikmet), we are also facing a
problem as such: Since these works are based on the
spiritual experiences of their authors, it is for instance
considerably difficult for us to ‘read’, understand and
benefit from them as we can do with modern narratives.
In this context, potential studies and activities that
would be carried out next year around Hadrat Rumi are
already subject to serious dangers as such.
For example, if a movie on Hadrat Rumi is to be shot;
it is, before anything else, a serious problem of how
to project the spiritual world of Hadrat Pîr on the plot,
scenario and treatment.
These great sages of our gnostic tradition can be found
inside their works. Moreover, since their works merely
consist of their own “testimonies”, and as they are even
one among thousand testimonies, insurmountable obstacles shall be awaiting the producers of such If Had-
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M

odern zamanların kalbi yaralı
ve zihni örselenmiş biçareleri
olarak bizler, kendi irfani geleneğimizin kaynaklarını okuma
konusunda kaygı verici engellerle karşı karşıyayız.
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Kûfî mâil yazı “El ilmü noktatün ve keserühâ el câhilûn”
A kufi square script “El ilmü noktatün ve keserühâ el câhilûn” (Knowledge is a dot; the ignorants have multiplied it)

Söz konusu Hz. Pir olacaksa, O’nun sırları ve hakikati, büyük oranda Mesnevi-i Şerif’te aranmalıdır.

rat Pîr is in question, his secrets and his truth (haqiqa)
need to be searched mainly inside Mathnawi-ye Sharif.
As for Mathnawi-ye Sharif, even without any commentary (şerh) or guide, it is still possible to draw inspiration, but such perception will be partly or even altogether wrong.

Mesnevi-i Şerif ise, şerhsiz ve kılavuzsuz okunursa
yine de feyze medar olabilir ama bu kavrayış daima,
hatta yer yer yanlıştır.

Thus, for people who intend to realize a movie or a
narrative on Rûmi, it is absolutely a must to read carefully and time and again at least two or three different
commentaries of the Mathnawi.

Buradan hareketle denebilir ki, bir Hz. Mevlana filmi veya anlatısı gerçekleştirecek olanlar, en azından
iki üç Mesnevi Şerhi’ni mutlaka dikkatle, döne döne
okumalıdırlar.

In my humble view, among these, Bursevi’s commentary is the most valuable and remarkable one deserving
interest. Although the commentary by Professor Şefik
Can is of great value, Bursevi’s work is the most indispensable.

Bunlar arasında Bursevi’nin şerhi âcizane kanaatimce en değerli, en fazla ilgi ve dikkati hak edenidir.
Şefik Can üstadın da şerhi son derece nitelikli olmakla birlikte Bursevi şerhi vazgeçilmezdir.

The essence of the entire Mathnawi is actually embedded in its first eighteen couplets, while the secret of
these first eighteen is hidden in the first one. In turn,
the secret of the first couplet is found in the letter “ba”,
which is implicit in the dot beneath it.

Mesnevi’nin tümü, ilk on sekiz beyitte saklıdır. İlk on
sekiz beytin sırrı ilk beyittedir. İlk beytin gizi ise, be
harfindedir, be harfi ise altındaki noktada gizlidir.

It was mentioned by our Prophet (pbuh) that: “The
complete knowledge of the Holy Qur’an is contained in
the Fatiha (Opening). And all the knowledge at Fatiha
is contained within the Basmala (Bismillah al-Rahman
al-Rahim). And all the knowledge in the Basmala is
contained in the letter ‘ba’. And the letter ba is contained in a distinctive dot (nuqtah); and I am this dot.”

Efendimiz’den naklen rivayet edilmiştir ki: ‘Kuran Fatiha’da, Fatiha Besmele’de, Besmele be harfinde, be
harfi ise ayırt edici bir noktada gizlidir, işte ben, o
ayırt edici noktayım.’
Bursevi şerhinden öğreniyoruz ki, Mesnevi’de, şikâyet, hikayet’ten önce gelmektedir:
“Yarılmış gönlüme senden ulaşan her ney oluğu,
kabrimin başında inleyen ney olur. Ben, canın canından şikayet ediyorum, fakat şikayetçi değilim,
sadece rivayet (hikayet) ediyorum. O canın dudağından uzakta inleyen bir neydir. Dinle neyden hikayet
ediyor, o şeker gibi dudaktan ayrı kalmış, ayrılıklardan şikâyet ediyor... Ben, be’nin altındaki noktayım...
Cümle mana bir imiş, bunca tekrar nedir... Her şey
benimle ayakta durur (veted, sütun, insan-ı kamil)...”
Bursevi be’nin sırlarını açıklarken şu şerhleri düşüyor:
Besmeleye uygunluğu. Tevbe suresi, besmelesiz inmiştir lakin be ile başlar.
‘Bişnev...’le başlaması, bu anlamda Mesnevi-i Şerif’in besmeleye uygun biçimde ve adeta besmeleyle
başladığı anlamına gelir.
O’nunla, O’nun adına ve O’na başlamak...

We learn from Bursevi’s commentary that in the
Mathnawi complaint (şikâyet) precedes the narrative
(hikâyet):
“Every reed (ney) hole from you destined to my severed
heart turns into a reed wailing at my grave. I complain
about the soul of the soul. Yet, this is not a grievance,
but rather a narrative (story). It is a reed wailing far
from the lip of the soul. Listen to the reed’s narration; it
remained separate from those sweet lips, complaining
about its separation … I am the dot under the “bâ”…
All meanings turned out to be the same, so what of
all these repetitions… Everything stands with me, the
pillar (sütûn), the perfect man (al-insân al-kâmil) .....”
Bursevi makes the following commentaries when explaining the secrets of the letter “ba”:
Its harmony with the Basmala. The Surah at-Tewbah
was revealed without the “Basmala”; yet begins with
the letter “ba”.
Likewise, the Mathnawi-ye Sharif also begins with
“bishnev…” (listen), meaning that it complies with the
Basmala, as if it begins with it.
Beginning with Him, beginning in His name and beginning on Him….
And finally, “bishnev…” ends with the letter “nun ”; and
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rindedir. Kaldı ki, eserleri ‘müşahede’lerinden ibaret
olduğu, hatta binlerce müşahedatından biri olduğu
için, filmi gerçekleştirecekleri aşılması güç mânâlar
beklemektedir.
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Ve ‘Bişnev...’ nun ile biter, ‘ben, be’nin altındaki noktayım sırrı gerçekleşir.

thereby the secret of ‘I am the dot beneath the “ba”’ is
revealed.

Toplayıcı nun, kitabın anasıdır. Kitabın aslı varlıktır.
‘Alan bir kıldan alır’ ancak. ‘Her şey, benimle ayakta
durur.’ Var olanlar, melekûtlarıyla kaimdir, ayakta durur; melekût, Allah’ın kudret elindedir.

The rounding letter “nun” is mother of the book. The
essence of the book is existence, ‘He who learns can
learn from a piece of hair on a sheepskin’. ‘Everything
stands with me’. Those who exist do so with their angelic realm (Alam al-Malakut); the malakut is in the
hand (power) of Allah

Be, başlangıca ve o başlangıcın Mesnevi olduğuna
işarettir, be’nin sayısal değeri 2’dir, bu bakımdan
anlamlıdır.
Bir, elif’tir, be, ikincidir.
Elif, yani 1, Vahidiyyet’in imgesidir. Allah, tecelli aleminde vahittir, tecellinin olmadığı gayb alemlerinde
ehad’dir, tek’tir, ona mutlak teklik, ehadiyyet denir.
Be, Latif ism-i şerifinden doğar. Mesnevi-i Şerif, Latif
olan Bari isminin tecellisidir. Ruhun lütfu olmadıkça,
hakikatlerin ve latifelerin âlemine girmek imkânsızdır.
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Be, yaratılışın belirmesine işarettir. İnsan, taayyün’de, elif biçimindedir. Mesnevi, görünen ve görünmeyen âlemlerin sırlarına ilişkin olduğundan, be,
elif’e tercih edilmiş, ondan önce gelmiştir. Çünkü
insanın yaratılışı, taayyün’e tâbîdir. Be kelimesinde,
bu yüzden elif be’ye tâbîdir. ‘Evvel olan evveldir’ sırrınca, be, öne alınmıştır.
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Be’nin altındaki birlik noktası, Allah’ın öncesizlik
düzeyindeki belirlenimine işarettir. İnsanın sırrı buradan gelir. Bişnev’deki ikinci nokta (ş’deki), Yaratıcı’nın sıfatlarının belirmesine işarettir. Sultani Ruh,
onun mazharıdır. Üçüncü nokta (ş’deki) fiillerin (ef’al)
belirmesine işarettir. Hayvani Ruh, onun mazharıdır.
Be ile başlangıçta, biçim ve anlamın gerçekleşmesine imada bulunulmaktadır. Hz. Ali’den de naklen,
‘be’nin altındaki noktayım’ ifadesindeki sır, insanın
halife oluşuna, hilafetinin başlangıcına ve Muhammedi Hakikat’in kapsamına işarettir. Ruhların nakışları, cisimlerin suretleri, tabii maddeler ve unsurlar,
Muhammedi Hakikat’ten oluşturulmuş, doğmuş ve
yansımıştır. Bu sonsuz çokluk, o sınırsız birlik’ten
gelir. Be’nin noktası tekrarlanınca te ve se olur. Bu
belirmedeki artış, be’nin birliğine engel olmaz. Bu
sırdandır ki, ‘her şeyde O’nun için bir delil vardır. Bu
delil, O’nun bir olduğuna işaret etmektedir.’
Be, elif’e göre münkesir, kırık çizgidir. Bu, tevazu,
dolayısıyla da yücelme nedenidir. ‘Allah için tevazu
gösterenin, Allah derecesini yükseltir’ buyrulmuştur.

“Ba” signifies the beginning, which is the Mathnawi.
The numerical value of “ba” is ‘2’, which holds meaning
in this respect.
“Aleph” is the one and “ba” is the second.
So “Aleph”, namely ‘1’, symbolizes the Oneness (wahidiyah ). Allah is One (wahid) in the world of Self-manifestation (tajalli), Peerless (al-Ahad) in the unseen
spiritual world (Alam Al-Ghayb) where Self-manifestation is non-existent. This is called the Absolute Unity;
that is, ahadiyah .
“Bâ” originates from the name al-Latif. The Mathnawi-ye Sharif is the Self-manifestation of the Name
“al-Bari” which is al-Latif. Unless the Spirit grants the
favor, it is impossible to step into the realm of haqiqa
(truths) and latifa (subtle substances).
“Bâ” signifies the manifestation of Creation. At the
stage of “ta‘ayyun” (determination), human takes the
shape of “aleph”. Since the Mathnawi involves the
mysteries of the seen and unseen realms, “ba” was
preferred over and precedes “aleph”. For the creation
of man is subject to the “ta’ayyun”. This is the reason
why “aleph” is subordinate to “bâ” in the word “bâ”. As
revealed by the secret ‘The first has the precedence’,
“bâ” was brought forward.
The “dot” of under “ba” signifies the determination of
Allah at the eternal level of the beginningless. This is
where the secret of mankind comes. The second “dot”
in “bishnev” (on the letter  ش/ shin) refers to the manifestation of the Creator’s attributes. Here, the Sultani
Soul (Rûh-ı Sultânî) is its object (mazhar). The third
“dot” on the letter shin implies the manifestation of
the divine acts (ef’âl). Its object (mazhar) is the Animal
Soul (Rûh-ı Hayvânî). The letter “bâ” purports to the
realization of form and meaning in the beginning. As
narrated from Hadrat Ali, the secret underlying the expression “I am the dot under the bâ” refers to the fact
that human is the caliph of God on earth, the beginning
of his ‘caliphate’ and the extend of the Mohammedan
Truth (al-Haqiqah al-Muhammediyye). The imprint of
souls, the form of things, and natural substances and
elements were all created, born and reflected from the
Mohammedan Truth. This infinite multitude originates
from that infinite Oneness. If we are to add further dots
under “bâ”, it then becomes “tâ” and “thâ”. An increment in such manifestation does not mean any prejudice to the unity of “bâ”. It is through this secret that ‘in

Be’nin tek noktası, himmetinin yüceliğine işaret
eder. Böylece birlik’ten başka nesneyi kabul etmez.
Bu hikmettendir ki, ‘Sen Allah de, sonra onları bırak’
buyrulmuştur.
Be, âmil harftir, imal ettiğini kendisi gibi çoğaltır.
Be’nin durumu, kâmil mürşidin haline benzer. Kâmil
mürşid, kendine gerçek inkisarla tasarrufta bulunduğu gibi, müritlerini de nefsi emarenin kötülüklerinden
kurtarır ve alçakgönüllü kılar.
Be, Hz. Pir’in doğum yerine, Belh’e işarettir.
Berr adını ima eder.
Bahr demektir ki, Mesnevi-i Şerif, kıyısız bir denizdir.
Be, bidayet’in de yani başlangıcın da ilk harfidir. Vs.
vs. vs...
Bursevi’den nakletmeye çalıştığımız bu notlardan da
anlaşılacağı üzere, Hz. Pir’in gerçekliği Mesnevi’dedir. O, dikkatle okunmadan ve anlaşılmadan hakiki
anlamda bir Hz. Mevlana veya Mevlevîlik filmi gerçekleştirmek, bir anlatı yazmak, bir tiyatro eseri ortaya koymak imkânsızdır.
Böylesi bir bakış açısı ve yaklaşımdan uzak, anakronik, sığ, akılcı, tarihsel, sosyolojik vs. bakış açıları o
sahilsiz ummanı gerçek anlamda anlatmaktan uzak
olacaktır.
Hz. Mevlana’yı ve onun irfani sırlarını ancak, onun
eşiğinde medet bekleyenler anlayabilir.
Kaldı ki bu da bir nasip meselesidir. Vesselam...

everything there is an evidence for Him’. Such evidence
signifies His Unity.’
In comparison to aleph, bâ is a bended, glyphic (munkesir) line. This humility, therefore, is a reason for exaltation. The Prophet (pbuh) said: “Whoever adopts humility for the sake of Allah is exalted in ranks by Him.”
Both in Arabic and Persian, the letter “bâ” serves the
function of articulation and unification. That it begins
with “bâ” implies that the Mathnawi’s function of reuniting with the original and the homeland (sıla).
The single dot of bâ refers to the glory of its himmat (exalted). Thus, it excludes all things other than Oneness.
That is why the maxim of wisdom was revealed: “Say
Allah, then leave them to plunge in vain discourse.”
Bâ is the dynamic letter: Just like its own, it multiplies
what it generates. The case of bâ is analogous to that of
the perfect spiritual guide (al-murshid al-kamil). While
the perfect spiritual guide behaves towards himself in
an act of refraction, he also frees his disciples (mürid)
from the wickedness of the inordinate, commanding
self (al-nafs al-ammara) and thus, encourages them
towards humility.
Bâ refers to the place of birth of Hadrat Pîr; that is,
Balkh.
It also implies the name al-Barr (The Beneficient).
It means “bahr”, the Mathnawi-ye Sharif, which is a sea
without a shore.
Bâ is the first letter of al-bidaya, namely, the beginning.
And so on…
As evident from these remarks we have been trying to narrate from Bursevi, the truth of Hadrat Pir is
contained within the Mathnawi. Without a thoroughly,
carefully reading and understanding the work, it would
be impossible to produce an authentic movie, write a
narrative or a drama on Hadrat Rumi or Mawlawiya.
Such perspective as well as any anachronistic, shallow,
rationalistic, historicist, sociological, etc. point of view
would be far from truly narrating this ocean without a
shore.
Only those who await madad (spiritual support) at the
threshold of Hadrat Rumi are able to understand him
along with his gnostic secrets.
Yet, all in all, this is a matter of destined share (nasib).
Wassalam...
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Be, Arapça ve Farsçada bitiştirme ve kavuşturma işlevi görür. Be ile başlaması, Mesnevi’nin asl olana ve
sılaya kavuşturma işlevini ima eder.
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Rûmî’den...
From Rûmî...
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Sofinin hizmetçiye hayvanı tımar ettirmesini söylemesi, hizmetçinin de “Lâhavle” demesi
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Bir sofi seyahate çıktı, döne dolaşa bir gece bir tekkeye konuk oldu.
Bir hayvanı, vardı ahıra bağladı. Kendisi dostlarla, sofanın başköşesine geçip oturdu.
Arkadaşlarıyla murakabeye daldı. Murakabede sevgilinin huzuru, adamın önünde bir defter haline gelir.
Rabbinin manevi huzuruna varılır, bütün hakikatler o huzurda okunur.
Sofinin defteri, harflerin yazılmasından meydana gelen karalama değildir. Ancak kar gibi bembeyaz ve temiz gönüldür.
Alimin azığı ve sermayesi, kalemden meydana gelen eserlerdir. Sofinin azığı ve sermayesi nedir? Ayak izleri!
Sofi; av peşine düşen, ceylanın ayak izlerini görüp onları izleyen avcıya benzer.
Bir müddet ceylanın ayak izleri işe yarar. Ondan sonra ise esasen ahudaki misk kokusu, yolu gösterir.
Bu izlere, bu izlemeye şükreder de yol alırsa nihayet o adım atma o yol alma yüzünden muradına ulaşır.
Misk kokusunu duyup bir konak yol almak, iz izleyerek yüz konaklık yol almadan, yüz konaklık yolu dönüp
dolaşmadan daha iyidir.
Ay ışıkların doğusu olan gönül yok mu? O gönül, ariflere “kapıları açılmıştır” sırrıdır.
Sana duvardır ama onlara kapı. Sana taştır ama azizlere inci!
Senin aynada açıkça gördüğünü pir, hem de daha önce bir kerpiç parçasında görür.
Pir olanlar o kişilerdir ki bu âlem yokken onların canları, kerem denizinde vardı.
Bu tene düşmeden önce nice ömürler geçirdiler, ekmeden önce meyveler devşirdiler!
Nakıştan, suretten evvel canlandılar, deniz yarılmadan inciler deldiler!
Allah’nın mahlûkatı yaratmak hususunda meleklerle müşaveresi
Allah, âlemi ve Âdemi yaratma hususunda meleklerle müşavere ederken onların canları, boğazlarına kadar
kudret denizine dalmış bulunuyordu.
Melekler, buna mani olmak istedikleri zaman, gizlice meleklere ıslık çalıyorlar, onlarla alay ediyorlardı.
Bu nefsi Küll’ün ayağı bağlanmadan onlar her yaratılacak şeyin suretini biliyorlardı.
Feleklerden önce Zuhal yıldızını, tanelerden önce Ekmeği görmüşler;
Akılsız, gönülsüz fikirlerle dolmuşlar; askersiz, savaşsız galip gelmişlerdi.
O apaçık anlayış, onlara nispetle düşünüştür. Yoksa haddi zatında, bu sırdan uzakta kalanlara göre görüşün ta kendisidir.
Düşünüş; geçmişe, geleceğe dairdir. Bu ikisinden de kurtulunca müşkül hal olur.
“Ruh üzümden şarabı, yoktan varı görür.”
Onlar da keyfiyete düşecek olan her şeyi keyfiyetsiz görmüşler, madenden önce sağlamla kalpı fark etmişlerdir.
Üzüm yaratılmadan önce şaraplar içmişler, muhabbet sarhoşu olmuşlardır.
Onlar, sıcak temmuz ayında kışı, güneşin ziyasında gölgeyi görür.
Üzümün gönlünde şarabı, tamam yoklukta bütün varlığı müşahede ederler.
Gök, onların işret meclislerinde ancak bir yudumcuk içer. Güneş, ancak onların cömertliğiyle bu sırmalı libası giyer.
Onlardan iki dostu bir arada gördün mü bil ki onlar hem birdir, hem altı yüz bin!
Onların sayıları dalgalar gibidir. Onlar rüzgâr, zahiren çoğaltır.
Halkın can güneşi, halkın pencerelere benzeyen bedenlerinde taaddüt eder, çoğalır.
Fakat güneşin kursuna bakarsan birdir. Bedenlerle mahcup olan kişi şüphededir.
Çokluk, ruh-ı hayvanidedir, ruh-i insani ise birdir.
Hak, onlara madem ki nurundan saçtı, Hakk’ın nuru, artık ayrılmaz.
Yoldaş, bir müddet usanmayı bırak da o güzelin tek benini sana anlatayım.
Onun güzelliği anlatılmaz, iki âlem de nedir? Onun yüzündeki benin aksi!
Onun güzel benini anlatmaya başladım mı söz, tenimi yarmak, parçalamak istiyor.
Ben bu harmanda bir karınca gibi memnun geçinip gidiyorum, hatta kendi cirmimden, kendi haddimden fazla yük çekmekteyim.

The Mathnawi
BOOK 2 (156 - 193)

Translated by R. A. Nicholson

T H E W AY O F T H E L O V E

A Súfí was wandering round the world till one night he became a guest at a monastery (for Súfís).
He had a beast (ass): he tied it in the stable, (while) he (himself) sat at the top of the dais with his friends.
Then he engaged with his friends in (mystical) meditation: the presence of the friend (of God) is a book, (and) more.
The Súfí’s book is not (composed of) ink and letters: it is naught but a heart white as snow.
The scholar’s provision is (consists of) pen-marks (written letters and words). What is the Súfí’s provision? Footmarks.
He (the Súfí) stalks the game, like a hunter: he sees the musk-deer’s track and follows the footprints.
For some while the track of the deer is (the) proper (clue) for him, (but) afterwards ’tis the navel (musk-gland) of the deer that is his
guide.
When he has given thanks for (having been favoured with knowledge of) the track and has traversed the way, of necessity by means
of that track he arrives at a goal.
To go one stage (guided) by the scent of the musk-gland is better than a hundred stages of (following) the track and roaming about.
The heart that is the rising-place of the moonbeams (of Divine light) is the opening of the doors (of Reality) for the gnostic.
To you it is a wall, to them it is a door; to you a stone, to (those) venerated ones a pearl.
What you see plainly in the mirror—the Pîr sees more than that in the brick.
The Pîrs are they whose spirits, before this world existed, were in the Sea of (Divine) bounty.
Before (the creation of) this body they passed (many) lifetimes; before the sowing they took up (harvested) the wheat.
They have received the spirit before (the creation of) the form; they have bored the pearls before (the creation of) the sea.
(Whilst) consultation was going on as to bringing mankind into existence, their spirits were in the Sea of (Divine) Omnipotence up
to the throat.
When the angels were opposing that (creation of man), they (the Pîrs) were secretly clapping their hands (in derision) at the angels.
He (the Pîr) was made acquainted with the (material) form of every existent being, before this Universal Soul became fettered (by
materiality).
Before the (creation of the) heavens they have seen Saturn, before the (existence of) seeds they have seen the bread.
Without brain and mind they were full of thought, without army and battle they gained victory.
That immediate intuition (intuitive knowledge) in relation to them is thought; else, indeed, in relation to those who are far (from God)
it is vision.
Thought is of the past and future; when it is emancipated from these two, the difficulty is solved.
The spirit has beheld the wine in the grape, the spirit has beheld thing (entity) in nothing (nonentity);
It has beheld every conditioned thing as unconditioned, it has beheld the genuine coin and the alloyed before (the existence of) the
mine;
Before the creation of grapes it has quaffed wines and shown the excitements (of intoxication).
In hot July they (the Pîrs) see December; in the sunbeams they see the shade.
In the heart of the grape they have seen the wine; in absolute faná (privation of objectivity) they have seen the object.
The sky is draining draughts from their circling cup, the sun is clad in cloth of gold by their bounty.
When you see two of them met together as friends, they are one, and at the same time (they are) six hundred thousand.
Their numbers are in the likeness of waves: the wind will have brought them into number (into plurality from unity).
The Sun, which is the spirits, became separated (broken into rays) in the windows, which are bodies.
When you gaze on the Sun’s disk, it is itself one, but he that is screened by (his perception of) the bodies is in some doubt.
Separation (plurality) is in the animal spirit; the human spirit is one essence.
Inasmuch as God sprinkled His light upon them (mankind), (they are essentially one): His light never becomes separated (in reality).
O my comrade on the way, dismiss thy weariness for a moment, that I may describe a single mole (grain) of that Beauty.
The beauty of His state cannot be set forth: what are both the worlds (temporal and spiritual)? The reflexion of His mole.
When I breathe a word concerning His beauteous mole, my speech would fain burst my body.
Like an ant, I am so happy in this granary that I am dragging a burden too great for me.
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How the Súfí enjoined the servant to take care of his beast and how the servant said, “Lá hawl.”
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Fakat haddi aşan yolcunun nuru ile çöller, ovalar dolmuştur.
Güzelliğe, görülmeye ehemmiyet bile vermez, tekellüflere, canla, başla oynamaya, cömertliklerde bulunmaya aldırış bile etmez.
O incinin nuru dışa vurdu mu artık, o, bu zahitliklerden kurtulmuştur.
Artık ondan iş ve söz tanığı arama, iki cihan da gül gibi onun yüzünden açılmıştır.
İster söz olsun, ister iş, ister başka şey...
Bu tanıklık nedir? Gizliyi meydana çıkartmak değil mi?
Maksat cevherin sırrını meydana çıkartmaktır. Vasıf bakidir, bu arazsa geçici.
Altının mihenkte bıraktığı iz kalmaz, fakat şüphe yok ki altın, adı iyi olarak kalır.
Bu namaz, bu savaş ve bu oruç da kalmaz. Fakat can, iyi adla iyi sanla kalır.
Can böyle işler, böyle sözler gösterdi de cevherini, buyruk mihengine sürdü;
İnanışım doğrudur. İşte tanığım da buracıkta dedi. Fakat tanıklar şüphelidir.
Bil ki tanıkları tezkiye lazımdır: Senin davanı kabul etmek, tezkiyeye bağlıdır.
Sözü doğru söylemek, söze ait tanıktadır, ahdi korumak da işe ait tanıkta.
Söz tanığı eğri söylerse reddedilir, iş tanığı da eğri yürür, koşarsa yine reddedilir.
Sözde ve işte bir ayrılık olmamalı ki bu tanıklar kabul edilsin.
“Çalışmanız ayrı ayrı; aykırılıklar içindesiniz.” Gündüz dikiyorsunuz, gece söküyorsunuz!
Peki sözleri birbirine uymayan şahidi kim dinler? Meğer ki Allah kendi lütfu ile bir ilim göstere.
Söz ve iş, içtekini, sırrı meydana vurmaktadır. Her ikisi, gizli sırrı meydana çıkarır.
Tanığın tezkiye edildi mi kabul olunur, yoksa yerinde sayar emekler durur.
A inatçı, sen inat ettikçe onlar da ederler. “Sen onları bekleyedur onlar da bekliyorlar!..”
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But the (inner) light of the traveller (mystic) who has passed beyond the pale (of selfhood)—the deserts and plains are filled with
his radiance.
(The fact of) his being a witness (to God) is independent of witnesses and works of supererogation and of self-devotion and self-sacrifice.
Since the light of that (spiritual) substance has shone forth, he has gained independence of these hypocrisies.
Therefore do not demand of him the testimony of act and speech, for through him both the worlds have blossomed like a rose.
What is this testimony? The making manifest of that which is hidden, whether (by) word or act or something else;
For its object is to make manifest the inward nature of the spiritual substance: the attributes (of that substance) are permanent,
though these accidents (such as acts and words) are fleeting.
The mark of the gold on the touchstone does not remain, (but) the gold (itself) remains—of good renown and undoubted.
Similarly, (all) this ritual prayer and holy war and fasting does not remain, but the spirit remains in good renown (for ever).
The spirit produced certain acts and words of this kind (as proofs): it rubbed its substance on the touchstone of the (Divine) command,
s though to say, “My belief is perfect: here is the witness!” (Yes), but there is doubt as regards the witnesses.
Know that the probity of the witnesses must be established: the means of establishing it is a (great) sincerity: thou art dependent
on that.
In the case of the word-witness, ’tis keeping thy word (that is the test); in the case of the act-witness, ’tis keeping thy covenant (to
perform these acts).
The word-witness is rejected if it speaks falsely, and the act-witness is rejected if it does not run straight.
Thou must have words and acts that are not self-contradictory, in order that thou mayst meet with immediate acceptance.
Your efforts are diverse, ye are in contradiction: ye are sewing by day and tearing up (what ye have sewn) by night.
Who, then, will hearken to testimony that contradicts itself, unless indeed He (the Judge) graciously show a (great) forbearance?
Act and word are (for) the manifestation of the inward thought and hidden mind: both are divulging the veiled secret.
When thy witness has been proved honest, it is accepted; otherwise, it is kept in detention as a prisoner.
O recalcitrant one, so long as thou contendest (with the holy saints) they will contend (with thee). Lie in wait for them, then! Verily,
they are lying in wait (for thee).
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BOOK 5 (242 - 260)

273

274

H Z. PÎ R M E V L Â N Â C E L Â L E D D Î N -İ R Û M Î V E M E V L E V Î L İ K K Ü LT Ü R Ü

275

H A D R A T M A W L A N A J A L A L A L- D I N R U M I A N D M A W L A W I Y Y A C U L T U R E

Dîvân-ı Şems
GAZEL 1393

Ben senin emrine kul olmuş bir zavallıyım.

AŞKIN YOLU HZ. PÎR MEVLÂNÂ CELÂLEDDÎN-İ RÛMÎ VE MEVLEVÎLIK

Ben ölü idim, dirildim; ağlardım, güldüm. Aşkın devleti geldi, ben ebedî devlet oldum.
Benim tok gözüm vardır, cesaretli canım vardır, arslan yüreği gibi bir yüreğim var. Ben parlak Zühre yıldızı oldum.
Dedi ki: “Sen divane değilsin. Bu eve layık değilsin.” Ben de gittim divane olup zinciriyle bağlandım.
Dedi ki: “Sen sermest değilsin, git!” Ben de gittim sermest olup neşe ile doldum.
Dedi ki: “Sen öldürülmemişsin, neşe ve müzik ilgin yok!” Can bağışlayan yüzüne karşı şehid oldum.
Dedi ki: “Sen zeki bir kişisin, hayal ve şüphenin sarhoşusun.” Ben hemen abdallaştım, hayal ve şüpheden sıyrıldım.
Dedi ki: “Sen mum oldun, meclisin kıblesi oldun.” Ben mum değilim!” dedim, yandım, yakıldım, duman oldum.
Dedi ki: “Sen şeyhsin, önde gidenlerdensin, yol gösterensin.” “Hayır! Ben şeyh değilim!” dedim. “Önde gidenlerden de değilim.
Kimseye de yol gösterdiğim yok. Ben senin emrine kul olmuş bir zavallıyım.”
Sen güneşin kaynağısın, ben söğüt ağacının gölgesi düşen yerim. Sen benim başucuma gelince, alçalır, erir, yok olur giderim.
Gönlüm canın parıltısını buldu. Dünyanın nuruna nail oldu. Gönlüm yeni bir atlas buldu da bu hırkaya düşman kesildi.
Hakk arifi “Ben her şeyden hikmet dersi aldım. Yedi kat göğün üstünde parıldayan yıldız oldum.” diye şükreder.
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T H E W AY O F T H E L O V E

I was dead, I became alive; I was weeping, I became laughing; the power of love came, and I became everlasting power.
My eye is satiated, my soul is bold, I have the heart of a lion, Ihave become shining Venus.
He said, “You are not mad, you are not appropriate to this house”; I went and became mad, I became bound in shackles.
He said, “You are not intoxicated; go, for you belong not to this party”; I went and became intoxicated, I became overflowing with joy.
He said, “You are not slain, you are not drenched in joy”; before his life-giving face I became slain and cast down.
He said, “You are a clever little man, drunk with fancy and doubt”; I became a fool, I became straightened, I became plucked up
out of all.
He said, “You have become a candle, the qibla of this assembly”; I am not of assembly, I am not candle, I have become scattered
smoke.
He said, “You are shaikh and headman, you are leader and guide”; I am not shaikh, I am not leader, I have become slave to your
command.
He said, “You have pinions and wings, I will not give you wings and pinions”; in desire for his pinions and wings I became wingless
and impotent*.
New fortune said to me, “Go not on the way, do not become pained, for out of grace and generosity I am now coming to you.”
Old love said to me, “Do not move from my breast”; I said, “Yes, I will not, I am at rest and remain.”
You are the fountain of the sun, I am the shadow of the willow; when You strike my head, I become low and melting.
My heart felt the glow of the soul, my heart opened and split, my heart wove a new satin, I became enemy of this ragged one.
The form of the soul at dawn swaggered insolently; I was a slave and an ass-driver, I became king and lord.
Your paper gives thanks for your limitless sugar, for it came into my embrace, and I dwelt in it.
My darkling earth gives thanks for my bent sky and sphere, for through its gaze and circling I became light-receiving.
The sphere of heaven gives thanks for king and kingdom and angel, for through his generosity and bounty I have become bright
and bountiful.
The gnostic of God gives thanks that we have outraced all; above the seven layers. I have become a shining star.
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GHAZAL 1393
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Cihanın her cüz’ü, bu dünyada gördüğümüz her şeyi
yaratanın kudretinin, yaratma gücünün birer belgesidir.
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İçinden durmadan hep çeng sesleri, müzik sesleri gelen bu ev nasıl bir evdir? Kimin evidir? Bu evde kim oturur?
Bunu siz sahibinden sorunuz.
Eğer bu ev Kabe ise put gibi güzel olan dilberin burada ne işi var? Kâbe’de put bulunur mu? Eğer bu ev ateşe tapanların mabedi
ise, nasıl olur da Allah’ın nûru orada parlayıp durur?
Haberiniz yok, bu evde öyle gizli bir hazine var ki, o hazine dünyaya da, ahirete de sığmaz. Aslında bu ev de, ev sahibi de hepsi
hepsi birer bahaneden ibarettir. Yalnız o vardır o! Mevlana bir ruba’îsinde şöyle buyurur:
“Bağda binlerce ay yüzlü güzeller, güller, misk kokulu menekşeler var, dereler içinde akıp giden sular var. Bütün bunların hepsi birer
bahanedir. Aslında yalnız 0 var. Yalnız 0 var!”
Bu evin sahibi şu gökyüzünün sahibidir. Zühre’ye, Ay’a benzer. Aslında bu o aşk evidir. Ne ucu vardır; ne de bucağı!
Can senin yüzünü ayna gibi içine düşürmüş, gönlüne nakşetmiştir. Gönül de senin güzel kokulu saçlarına tarak olmuş saçlarına
baş aşağı dalmıştır.”
Bir halk şairi: “Yapsalar kemiğim tarak! Yar zülfünün tellerine!” diye bulunmuş.
Bu evde bulunanların hepsi de sarhoş! Bu yüzden kapıdan kimin geldiğinden, kimin içeri girdiğinden kimsenin haberi bile yok!
Bir bakıma da bu ev can evidir. Can nerede ise orada ne aşağı vardır, ne yukarı, ne altı yön, ne de orta!..
Cihanın her cüzü cihanın sahibinden birer nişanedir, birer belgedir. Bizim gibi nûrlu olan yüzümüz de o belgeyi lutfeden, bağışlayan
bir belgedir.
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This house wherein continually rings the sound of the bell staff - ask of the master what house this house is.
What is this idol-form, if it is the house of the Kaaba? And what is this light of God, if it is the Magian temple?
In this house is a treasure which the whole of being cannot contain; this house and this master are all a fiction and a pretence.
Lay not hand upon this house, for this house is a talisman; speak not to the master, for he is drunk since last night.
The dust and rubbish of this house is all ambergris and musk; the noise of the door of this house is all verse and melody.
In short, whoever enters this house has found a way to the King of the world, the Solomon of the time.
Master, bend down your head once from this roof, for in your fair face is the token of fortune.
I swear by your life that, but for beholding your countenance, though it be the kingdom of the earth, all is mere fantasy and fable.
The garden is baffled as to which is the leaf, which the blossom; the birds are distraught as to which is the snare, which the bait.
This is the Master of heaven, who is like unto Venus and the moon, and this is the house of Love, which is without bound and end.
The soul, like a mirror, has received your image in its heart; the heart has sunk like a comb into the tip of your tress.
Since in Joseph’s presence the women cut their hands*, come to me, my soul, for the Soul is there in the midst.
The whole household is drunk, and nobody is aware who enters the threshold, whether it be X or Y.
It is inauspicious*; do not sit on the threshold, enter the house at once; he whose place is the threshold keeps all in darkness.
Though God’s drunkards are thousands, yet they are one; the drunkards of lust are all double and treble.
Enter the lions’ thicket and do not be anxious for the wounding, for the anxiety of fear is the figments of women;
For there no wounding is, there all is mercy and love, but your imagination is like a bolt behind the door.
Set not fire to the thicket, and keep silence, my heart; draw in your tongue, for your tongue is a flame.
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Hz. Âdem, senin azarlayışının verdiği neşe ile cennetin bahçesini bıraktı da yeryüzünde kapı eşiğini makam edindi.

AŞKIN YOLU HZ. PÎR MEVLÂNÂ CELÂLEDDÎN-İ RÛMÎ VE MEVLEVÎLIK

Ey benim canım! Benim her yönümde, altı cihetimde de senin güzelliğinin resmi var. Ben her tarafta seni
görüyorum. Aynada da parıl parıl senin yüzün parlamada.
Aynasını ancak kendi miktarınca görebilir. Çünkü sen bu kadar güzellikle, bu ihtişamla aynaya sığamazsın.
Güneş, seni ne vakit görebilirim diye, senin güneşinden sordu. Güneşin cevap verdi de, dedi ki; “Sen battığın zaman ben doğarım.”
Ey aşk! Işığı yedi kat göğe sığmayan akıl, nasıl oldu da senin tuzağına düştü, senin çuvalına girdi?
Akıl, aşk harmanının ancak bir buğday tanesidir. Fakat bu buğday tanesi, senin kolunu kanadını bağlamıştır.
Hakk’ın ebedî hayat denizine dalarak ebedî canı görünce, bu can sana kol ve kanat kesildi.
Artık aşka sahip oldun. Sence şu mal mülk ne işe yarar? Bu âlemin devleti yüksek mevkî, senin ulaştığın mevki’e ve devlete göre,
ne işe yarar? Kaç para eder?
Sana karşı köpek nefsimiz, tilkilik edecek, hilelere başvuracak, buna imkan var mı? Senin çakalına arslan bile secde eder.
Ey benim canım! Gece gibi, gündüz gibi, elsiz ayaksız yollara düşmüş, koşup duruyorum. Çünkü gökyüzünden her an “gel” diye
çağırdığını duymadayım.
Senin nuruna karşı bizim karanlığımız da nedir? Senin güzel işlerine karşı bizim kötü işlerimizin ne değeri olabilir?
Gündüzleri, senin ağacının altına düşmüş gölge gibiyiz. Geceleri de seher zamanına kadar dertten, eleminden emin olduğumuz
halde ağlayıp, inlemedeyiz.
Hz. Adem, senin azarlayışının verdiği şevkle, neşe ile cennetin bahçesini bıraktı da huzurunda kapı eşiğini makam edindi.
Gönül denizi, senin insana değer verişinden, insana ikramda bulunuşundan köpürür, coşar. Fakat ben, senin
sözlerine müştakım. Onun için dudağımı kapıyorum, susuyorum.
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Aşk, göklere uçmaktır!
Aşk; her an göklere uçmaktır, yüzlerce perdeyi yırtmaktır!
Aşk, önce kendini, nefsinin isteklerinden kurtarmak, nefsanî yollarda yürümekten ayak çekmektir!
Dünyayı yok saymak, görmezlikten gelmektir;
Geldiği ve tekrar gideceği âlemi düşünmek, kendini anlamaya, bilmeye çalışmaktır!
Gönle dedim ki: “Ey gönül! Âşıkların arasına karışman,
Herkesin bakmadığı yönden cihana bakman, gönüllerin sokaklarında koşman kutlu olsun!
Ey gönül! Bu duygu sana nerden geldi, bu çırpınma nedendir?
Ey gönül kuşu, kuşların dillerini söyle! Ben, senin kapalı sözlerinin anlamını bilirim!”
Gönül dedi ki: “Şu balçıktan yaratılmış eve uçup gelmeden önce, iş yurdunda, ezel âleminde idim!
Sonra o iş yurdundan, o sanat evinden uça uça, sanatı yaratanın evine geldim!”

Divan-e Shams
GHAZAL 2170

GHAZAL 1919

Look! This is love -- to fly toward the heavens,
To tear a hundred veils in every wink,
To tear a hundred veils at the beginning,
To travel in the end without a foot,
And to regard this world as something hidden
And not to see with one’s own seeing eye!
I said: “O heart, may it for you be blessed
To enter in the circle of the lovers,
To look from far beyond the range of eyesight,
To wander in the corners of the bosom!
O soul, from where has come to you this new breath?
O heart, from where has come this heavy throbbing?
O bird, speak now the language of the birds
Because I know to understand your secret!”
The soul replied: “Know, I was in God’s workshop
While He still baked the house of clay and water.
I fled from yonder workshop at a moment
Before the workshop was made and created.
I could resist no more. They dragged me hither
And they began to shape me like a ball!

T H E W AY O F T H E L O V E

Divan-e Shams

H A D R AT M A W L Ā N Ā J A L Ā L A D - D Ī N R Ū M Ī A N D M A W L A W I Y YA

All my six directions, Beloved, are graven with your beauty, you shine in the mirror, since it has been polished by you.
The mirror sees you according to the measure of its breadth; how shall the shapes of your perfection be contained in the mirror?
The sun asked your sun, “When shall I see you?” It replied, “I shall rise in the time of your setting.”
You cannot travel freely in this direction, for like a camel your ropes, O reason, have bound your knees.
How is it that reason, whose splendor is not contained in the seven heavens, entered your snare and bag, O love?
This reason became one grain of the harvest of love, and all your feathers and wings became trapped by that grain.
You plunged once into the sea of the life of God, you saw eternal spirit [life], that spirit became your bane.
Of what use is this [reason’s] kingship beside the sovereignty of your love? Of what use his pomp beside your pomp and majesty?
See in the world’s ears now a hundred golden rings because of the grace of your answering, out of joy of your questioning.
Raw ones who never received refined gold from your hand are happy with your stones and shards instead of gold.
A hundred skies revolve around your earth, a hundred full moons prostrate before your crescent moon.
With you our carnal soul’s dog plays foxy tricks, for the lion prostrates before your jackal.
Like day and night, footless we are journeying, O soul, since every moment from heaven arrives your “Come up!”
What shall be our darkness in the presence of your light?
What our evil deeds with your beneficence?
By day we revolve about your tree like a shadow, by night till dawn we lament, secure from your wearying.
Yearning for your reproach, Adam came from the high seat of Paradise down to your vestibule.
The heart’s sea thunders and boils with your praise, but I have closed my lips, yearning for your discourse.
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AGÂH OLMAK: Agâh kelimesi Farsça uyanık anlamına gelmektedir. Kendine gelmek, bir şeyi anlamak, aydınlanmak mânâlarında kullanıldığı gibi uykudan uyanmak anlamına da gelmektedir.
Mevlevîlik tarikatında uyuyan birini ürkütmeden, nazikçe uyandırmak edeptendi. Birisi uyandırılırken “Haydi
kalk, uyan” gibi sözler yerine el ucuyla hafifçe yastığına vurularak “Agâh ol erenler” denirdi. Mevlevîhânede
matbahta görev yapan iç meydancı teheccüd namazı yahut sabah namazı için hücrelerde yatanları kapılarına
hafifçe vurarak “Agâh ol dedem” şeklinde uyandırırdı.
ALLAH DERDİNİ ARTIRSIN: Mevlevîlikte dert kelimesi, olumsuz bir mânâda değil aşk, ihlâs, teslim, iştiyak,
neşe gibi güzel şeyleri ifadede kullanılır. Bir nev-niyaz derviş aşk ve cezbeye dair bir tezahür gösterirse şeyh
efendi ve dedeler ona “Allah derdini artırsın” diyerek dua ederlerdi.
ABRİZCİ: Bu kelime Farsça olup, su döken anlamına gelmektedir. Tekkelerde ise, abdesthâne temizleyicilerine
abrizci yahut kennas (süpürgeci) denirdi. Tekkeye henüz gelmiş derviş adayı, nefsini yenip yenemeyeceği hususundaki ilk imtihanını helâ temizliği ile verir, bunu başarması halinde diğer görevlere getirilirdi.
ARTSIN EKSİLMESİN, TAŞSIN DÖKÜLMESİN: Mevlevîlerin ayinde ve yemekte yaptıkları dualardan biridir.
ÂSİTÂNE: Bu da Farsça bir kelime olup baş şehir, dergâh, büyük tekke gibi anlamlara gelmektedir. Ayrıca çile
çıkarılan büyük tekkelere ve tarikat pîrinin kaldığı yahut medfun olduğu tekke de bu isimle anılır.
AŞK OLSUN: Mevlevîlikte her şeye aşk ile ulaşılır ve herkesçe bilinen “Aşk olmayınca meşk olmaz” anlayışı
Mevlevîler için en önemli düsturlardan biridir. Bu tâbir de Mevlevîlikte birkaç durumda kullanılır. Birisinin yanına
gelen bir başka kişi onunla görüşüp sonra da yere oturarak yeri öpünce, ev sahibi veya hücre sahibi misafirine
“Aşk olsun” der. Bu söz “Hoş geldin” mânâsında kullanılır ve edilecek muhabbetten aşk ile nasiplenmek için bir
dua niteliğindedir. Bu söze muhatap olan kişi de, söyleyenin makamına göre ya elini göğsüne koyup baş kesere
“Eyvallah” der, yahut tekrar eğilip yeri öperdi.
Mevlevîler sofrada veya başka yerde su içen kişiye de “Aşk olsun” derler. Hemen hemen bütün tarikatlarda
kullanılan bu tabir, bazen de karşılıklı tabirlerle uzatılırdı. “Aşk olsun”a karşılık kişi “Aşkın cemâl olsun” der,
karşılığında da “Cemâlin nûr olsun” duasını alır ve “Nûrun âlâ nûr olsun” diye tekrar cevap verirdi.
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AŞK U NİYÂZ, AŞK ETMEK: Mevlevîlikte bu tâbir, diğer kişilerin selâm tabirlerine karşılıktır. Mevlevîler ihvandan birisi bir başkasını sorduğunda buna karşılık “selamı var” demezler, “Aşk u niyâz ederler” yahut “Aşk
ederler” derlerdi. Birine selam gönderilirken ise, “Kademlerine aşk u niyâz ederim”, “Aşk u niyâz ederim” yahut
yalnızca “Aşk ederim” denirdi.
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ATEŞ-BÂZ: Kelime anlamı ateşle oynayan demektir. Mevlevîlikte ise bu terim, aşçı ve mutfağı ifade etmek için
kullanılır. Diğer taraftan bu söz ile Hz. Mevlânâ’nın aşçısı Ateş-bâz-ı Veli’ye de telmih yapılmaktadır.
AVAM: Mevlevîler tarikat ehli olmayan kişilere bu şekilde hitab ederlerdi. Diğer tarikatlarda bu kelimenin yerine
zahid, zahir, yabancı gibi tabirler kullanılır. Yalnızca Mevlevîlere mahsus olan bu terim, Hz. Mevlânâ’nın ve Sultan Veled’in eserlerinde de aynı mânada geçmektedir.
AYAKÇI: Mevlevîhânede, tarikata ilk giren dervişin bulunduğu merhaleye denir. Dergâha yeni giren kişi, ayakçılık mertebesinde bulunur ve bu mertebe özellikle onun sınandığı bir makamdır.
AYAK MÜHÜRLEMEK: Şeyhinin huzuruna gelen bir mürit sol elini sağ omzuna, sağ elini de sol omzuna, sağ
ayağını baş parmağını sol ayak baş parmağı üzerine koyarak hürmetkâr bir vaziyette durur. İşte buna ayak
mühürlemek denir ki, elim, ayağım yok, baş eğik, teslimiyetteyim mânâsına gelmektedir.
AYNÜ’L-CEM: Mevlevî tarikatında şeyh ve dervişlerle, muhiblerin, âyin okunurken, kalkıp kol açmaksızın sema
etmeleri haline verilen addır.
BAŞ KESMEK: Mevlevîler sağ ayağın baş parmağını, sol ayağının baş parmağı üstüne koymak, eller düz ve
parmaklar açık olarak sağ kol, sol kolun üstüne gelecek şekilde, elleri omuz başlarına çaprazvarî götürmek,
sonra da belini bükmemek şartıyla başını öne doğru göğse eğmek şeklinde baş keserler. Baş kesme; şeyhin,
tarikat büyüklerinden birinin huzurunda, bir velînin türbesinde yapılır. Türk kültür çevresinin saygı anlayışı sınırları içinde oluşmuş yaygın bir tarikat edebidir.

BERK-İ SEBZ: Kelime mânâsı yeşil yaprak olan bu tâbir, Mevlevîlerde bir kimseyi ziyarete giden kişinin edeben
eli boş gitmemesini, hiçbir şey bulamazsa bir çiçek yahut yeşil bir yaprak götürmesini ifade etmektedir.
BİNBİR GÜN ÇİLE: Tekkeye henüz ayak basmış bir yeni derviş ayakçılıktan itibaren binbir gün boyunca; ayakçı, çerağcı, süpürgeci, dışarı kandilcisi, yatakçı, tahmisçi, içeri kandilcisi, içeri meydancısı, somatçı, pazarcı,
dolapçı, bulaşıkçı, şerbetçi, abrizci, çamaşırcı, dışarı meydancısı, halife dede, kazancı dede olmak üzere on
sekiz değişik hizmeti görür; kendisine Mevlevîliğin tarihçesi hakkında bilgi verilmesi dışında Farsça öğretilir, Hz.
Mevlana’nın Mesnevi’si yanında, Eflaki’nin Menakıbü’l-arifin’i ve başka lüzumlu eserler okutulur; kabiliyetine
göre hat, musikî, tezhib, şiir vb. talim ettirilir; sema çıkarttırılır; sema çıkaran dervişe ise bir sikke verilerek
mukabeleye katılmasına izin verilirdi. Bu kişi binbir günlük çilesini tamamlamış demekti.
BULAŞIKÇI DEDE: Matbah-ı şerifte yani mutfakta önemli bir mertebe olan Bulaşıkcı Dedelik makamına sahip
kişinin yanında yardımcıları da olur, birlikte yemek kapları yıkanır kaşıklar özenle yıkanıp kurulanır somat denen
sofra bezinin temizliğine de ayrıca dikkat edilirdi.
CAN: Farsça gönül, ruh gibi mânâlara gelir. Kabul olunmak üzere gelen yeni dervişlere, Mevlevîler can derler.
Can; Mevlevî ana tekkesinde, üç gün Saka Postu’nda oturur, orada kalıp kalamayacağını kendi belirler, eğer
olumlu sonuca ulaşırsa, hemen kalkar hizmete başlardı. Can; Saka Postu’nda, iki dizi üzere oturur, murakabe
vaziyeti alırdı. Orada diğer canların yaptığı hizmetleri izlerdi. Saka Postu’na oturan kişi, tefekkürle meşgul
olduğu için, ancak gerektiği zaman, gerektiği kadar konuşurdu. Bu durumda, can, herhangi bir vird okumazdı.
Can, hizmete kalktığında yapacağı ilk iş ayakçılıktı. İhvan anlatılırken isimlerinin sonuna can kelimesi eklenirdi.
Tarikat kardeşlerinden bahsedilirken, canlar tâbiri kullanılırdı.
CAN ODASI: Konya’daki Mevlevî tarikatının ana dergâhında (Âsitâne) yer alan özel odanın adıdır. Mutfağın
sağında bulunan bu oda, büyükçe olup, can adı verilen dervişlerin toplanıp oturduğu bir yerdir.
CENÂB-I MEVLEVî: Mevlevîler, Mevlânâ Celâleddin Rumî Hazretleri için, kendilerine duydukları saygıdan dolayı bu tâbiri kullanırlardı.

ÇELEBİ: Türkçe bir kelime olan “çalab”, Allah’a mânâsına gelip, “çelebi” de Allah’a ait adam demektir. XVII.
yüzyıl sonlarına kadar da bu unvan Osmanlıda kibar, soylu ve bilgin kişiler için kullanılırdı. Mevlevîlikte ise bu
kelime, Hz. Mevlânâ soyundan gelenleri tâbir eder. Hz. Mevlânâ’nın anne tarafından olan akrabalarına “inâs
çelebi”, baba tarafından olan akrabalarına da “zükür çelebi” denirdi. Ayrıca Hz. Mevlânâ’nın akrabası olmayıp,
ancak Mesnevî’nin yazılmasına ön ayak olan Çelebi Hüsameddin de bu unvanla anılmıştır. Çelebi unvanının
normalin dışında ismin sonuna değil başına gelmesi de bu ayrıcalığı vurgulamak içindir.
ÇELEBÎ EFENDİ: Konya Mevlevîhânesi postnişinine verilen addır. Mevlevîler arasındaki unvanı “aziz efendimiz”
şeklindeydi. Çelebî Efendi, Hz. Mevlânâ’nın mutlak anlamda vekili ve tüm Mevlevî şeyhlerinin başı idi. Çelebî
Efendi, istediğini tayin edebilme yetkisine sahipti.
Mevlevîlikte, çelebilik makamını elde edebilmek için veraset usûlü kabul edilmemişti. Teamüle göre, postnişin
olan bir Çelebî Efendi vefat ettiği zaman, Mevlânâ ailesine mensup olanlar, dergâhın ileri gelenleri ve kıdemli
dervişler, ölen zatın evlatları ve amcazadeleri arasından, tavsiye ettikleri ehliyet sahibi kişilerden tavsiye ettikleri de olmuştur. Çelebî Efendilere hükümet tarafından da çok ehemmiyet verilirdi. Çelebî Efendiler, padişahlara
uzun süre kılıç kuşatmışlardır. Bu nedenle Postnişinlik makamında değişme oldukça, seçilen yeni çelebî ve
post-nişinlere padişah tarafından ferman verilmek suretiyle, yapılan seçim teyid ve tasdik olunurdu.
ÇELİK, ÇELİKLEME: Yarım metre uzunluğunda ve parmak kalınlığında olan bu değnek, tekke meydanında, kazancı postu üzerinde asılı dururdu. Tarikatça edebe aykırı bir iş yapanlara, çeşitli uyarılar yapıldıktan sonra bu
değnek ile acıtmadan birkaç kez vurulur, bu şekilde kabahatli “çeliklemek” sûretiyle terbiye edilirdi. Kabahatli
olan derviş, erkândan ise, şeyh yahut aşçı dede tarafından; çilede bulunanlardan ise kazancı tarafından çeliklenirdi. Çelikleme esnasında bu işi yapan dedenin dirseğinin bedeninden ayrılmaması ve çeliğin omzundan yukarı
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CENAZE GÜLBANGI: Daha ziyade Mevlevîler tarafından kullanılan gülbang tabiri, topluca okunmak üzere
düzenlenmiş duaya denir. Her merasim için farklılıkları gösteren gülbang, cenazelerde şu şekilde okunurdu:
“Vakt-i şerif hayrola, hayırlar fethola, şerler defola, derviş ... kardeşimizin ruh-ı revânı şâd ü handân, mazhar-ı
afv ü gufrân, dâhil-i ravza-i rıdvân ola, mekânında istirâhati müzdâd, menzili mübarek ola, bakîler selâmette
kala, demi Hazret-i Mevlânâ’ya Hû diyelim hû.”

285

286

H Z. PÎ R M E V L Â N Â C E L Â L E D D Î N -İ R Û M Î V E M E V L E V Î L İ K K Ü LT Ü R Ü

çıkmaması esastı. Buradaki amaç da çelikleme işi yapılırken asla dervişin canını acıtmamaktı. Çelikleme bittikten sonra dede, bir gülbang okuyup kabahatlinin suçunun affı niyazında bulunurdu. Suç biraz büyükse, dergâhın
genel mürebbîsi, Aşçı Dede’ye bunu söyler, o da bu cezayı, semahanede bir kaç dervişin gözü önünde verirdi.
ÇERAĞCI: Tekkelerde çerağların yakılıp “dinlendirilmesi” ile ilgilenen özel bir görevli vardı.
Kaynaklar, tekke hizmetleri arasında, ifa ettiği görev itibariyle çerağcının önemli bir kişi olduğunu belirtmektedir. Güneş batma zamanı, Mevlevî meydanlarında çerağ adı verilen bir mum yakılırdı. Akşam ezanı okunduktan
sonra ise, mescidin mumları bu çerağ ile uyandırılırdı. Somathânedeki mumlar da, aynı minval üzere tutuşturulur ve bu tutuşturma işinden önce şeyh efendi yahut en kıdemli dede, “çerağ gülbangı” okurdu. “Çerağ-ı rûşen
ziyâ-yı imân, dem-i Hazret-i Mevlâna Hû diyelim Hû” ifadelerinden sonra, hep birlikte “Hû” çekilir ve sofraya
oturulurdu. Bu gülbang, mumların yanması ve verdiği nimetlerden dolayı Allah’a şükrün bir ifadesi olarak değerlendirilirdi.
Çerağcılık görevi ile kandilcilik birbirine karıştırılmaması gereken iki ayrı görevdir. Kandilciler, mescidin dışında
kalma kandilleri hazırlayıp yakmakla mükelleftiler.
ÇERÂĞ-I MÜRDE: Farsça bir tamlama olan Çerağ-ı Mürde, kelime mânâsı olarak ölü çıra demektir. Mevlevîlikte ise, marifet nuruyla aydınlanmaktan nasibini alamamış kalbe, ölü kalb anlamına gelen Çerağ-ı Mürde denirdi.
ÇİLE: Farsça kırk mânâsına gelen “çihil” kelimesinden türetilmiş bu terim, tasavvufta bir şeyh nezaretinde dervişin kırk gün boyunca bir hücrede yalnız başına kırk gün süre ile az uyumak, az yemek, az içmek ve mümkün
mertebe sürekli ibadetle meşgul olmak sûretiyle tamamladığı çileyi ifade eder. Bu, nefsi eğitmek için belirli bir
süre halktan uzak kalıp olgunlaşmayı elde etmek için yapılır. Tasavvuftaki çile, ömür boyu değildir, sadece kırk
gündür.

Kaynaklar ayrıca Mevlevîlerin matbah-ı şerifte çıkardıkları 1001 günlük çileden de bahsederler. Bu durum yukarıda anlatılanın aksine, dervişin sabrını sınamak, nefsini terbiye etmek amacıyla çalıştırılmasından müteşekkildi.
ÇİLE-İ MERDAN: Mevlevîlikte en yorucu hizmet ve işler bu şeklide ifade edilirdi. Zira Çile-i Merdan, erkeklerin
çilesi mânâsına gelen bir Farsça tamlamadır.
ÇİVİ TUTMAK: Mevlevî dervişi sema ederken, dönmekte olduğu yeri terk etmez, bu noktada sabit kalarak
deverana devam ederse, buna çivi tutmak denir. Bunu başaran dervişe de, çivisi sağlam denir.
DAL SİKKE: Mevlevîler sikkenin sarıksız olanına, dal sikke derlerdi Destâr sarılmış olan sikkeleri ise, destârlı
sikke şeklinde tâbir ederlerdi.
DÂRÜ’L-MESNEVÎ: Mesnevî-i Şerif okunan yer demek olan bu tamlama, Mesnevî okutmak için açılan dersaneleri tâbir etmek için kullanılırdı.
İlk Dârü’l-Mesnevî, 9 Muharrem 1260 (1844) tarihinde Murad Molla Dergahı’nda, İstanbul’da açılmıştır. Buradan
ilk mezun olanların icazet merasiminde, Sultan Mecid de hazır bulunmuş ve icazet alanlara çeşitli hediyeler
dağıtmıştır. Mesnevî okuyanlara özel bir ıstılah olarak “Mesnevîhan” denir.
DEDE: Türkçe bir kelime olup Mevlevîlikte, muhiblikten sonraki mertebedir. Derviş olmaya ikrar verip çilesini
tamamlayan dervişe artık bir hücre verilir ve bu derviş dede diye anılır. Dede, yeni muhibleri kendi liyakatine
ve kabiliyetine göre “Mesnevî” okutarak, âyin meşk ederek, ney üflemeyi, usûl tutmayı belletmek sûretiyle,
kudümzen olarak yetiştirerek terbiye etme görevini icra eder.
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Hemen hemen her tekkede, eskiden çile çıkarmak için bir veya birkaç hücre bulunurdu. Şeyh, dervişi çile odasına abdestli olarak dua ile sokar, Fatiha çeker ve kapısını kapayıp giderdi. Odada bir post yahut seccade, bir
müttekâ ve hücrenin rafında bir Kur’an-ı Kerim bulunurdu. Derviş, bu hücreden, sadece abdest, Cuma namazı
gibi gerekli durumlarda çıkardı. Çıktığında da kimseye bakmadan, kimseyle konuşmadan tekrar hücresine dönerdi. Yiyeceğini, içeceğini de belirli vakitte bir derviş getirip hücreye bırakır, selamdan başka bir söz konuşmazdı. Derviş çileden çıkınca bu süre içerisindeki tefekkür ve rüyalarını şeyhine anlatırdı. Şayet şeyh, gerek
görürse onu hemen ikinci bir çileye sokardı. Birbiri ardınca üç çile çıkaran olurdu. Derviş çileyi bitirip hücreden
çıkınca, şükür kurbanı kesilir, kesilen kurbanın et suyuyla hazırlanan tirid yemeği ona sunulur, diğer ihvanı da
onu tebrik ederdi.
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DEM: Farsça bir kelime olan dem, soluk ve zaman gibi mânâlar gelir. Tasavvufta ise, geçmiş ve gelecek endişesinden kurtularak yalnızca içinde bulunduğu ânı, sürekli Allah ile beraber olarak yaşayabilme durumunu karşılar. Yine sûfilerde zaman, iki olay arasındaki zihnî mukayeseden ortaya çıkan mücerred ve zihnî bir mefhumdur.
Tasavvufta zamanın gerçeği, sürekli yaşamakta olduğumuz “ân” dır. Bu bakımdan akıp giden bu âna, “ân-ı
dâim” denir. Yaratılış bu yüzden daimidir. Ve bir an önceki âlem, bir sonraki âlemin aynısı değildir. Sûfi, her ân
ne âlemde ise, ona göre, o anda tahakkuk eden âlem odur.
Şeyhin, ölü kalbe hayat veren soluğuna da, dem adı verilir. Bu da, şeyhin müridine teveccüh ettiği sırada vuku
bulur.
DERVİŞ HIRKASI: Yakasız, kolları genişçe ve düzdür. Topuklara kadar iner. Resmî görevde olunmadığı ve
dergâh dışına çıkılacağı zamanlarda giyilir. Semâhânedeki devirler, hırkalı ve sikkeli olarak yapılır. Semâya kalkılırken, hırkadan sıyrılarak hırka yavaşça yere bırakılır. Bu dirilişin, lahuti âleme kanat açışın ifadesidir. Semâ
sonunda Aşr-ı Şerîf dinlendiğinde tekrar omuza alınarak bürünülür.
DESTÂR-I ŞERÎF: Başa giyilen takke, fes ve benzeri şeyler üzerine sarılan sarığa destâr denir. Kafesî ve örfî
destâr diye türleri vardı. Mevlevîler, buna saygı ifadesi olmak üzere, “şerif” kelimesini ekleyerek “destâr-ı şerif”
derlerdi.
DESTÂR-BAHA: Hz. Mevlânâ’nın evlatlarına sarık parası olmak üzere vakfedilen bazı köyler vardır. “Evkâf-ı
Cemâliyye”nin de dâhil olduğu bu köyler “destâr-bahâ” yani sarık pahası (ücreti) olarak verilmişlerdi.
DESTÂR-PÛŞ: Sikkesine destâr sarabilme ayrıcalığına sahip kişiyi Mevlevîler bu şekilde tâbir ederlerdi.
DESTÂR SUYU: Hz. Mevlânâ’nın türbesine girildiğinde sol tarafta sed üzeride, son derece tezyinatlı bir kazan
bulunur. Bu kazana Mevlevîler “Nisan Kazanı” derlerdi. Mevlânâ’nın sandukası üzerinde bulunan yeşil kubbe
(kubbe-i hadrâ) üzerine yağan nisan yağmurundan biriken su ile doldurulan bu kazana, Destâr-ı şeriflerin uçları
batırılır, şifa bulmak inancında olanlardan isteyenlere verilmek üzere hazırlanır ve bu suya destâr suyu denirdi.
DESTE GÜL: Mevlevî dervişlerinin hücrelerinde iken giydikleri kıyafetin adıdır. Mevlevî destegülü, uzun kollu,
belde biten bir tür Hayderiyye idi. Tennure üstüne de giyilirdi.
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DESTÛR: Mevlevîler bir yere girebilmek için izin istemek üzere bu ifadeyi kullanırlardı.
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DEVR-İ KEBİR: Arapça büyük devir anlamına gelen bu Mevlevî tabiri, bayramlarda, bayram namazından sonra
şeyh, dervişler ve sevenleri ile toplanıp büyük bir halka oluşturup bayramlaşmalarını ifade için kullanılır. Ayrıca
devr-i kebir Türk musikisinde de bir usûl adıdır.
DEVR-İ VELEDÎ: Mukabele günü, semâ başlamadan evvel önde şeyh efendi ve kıdem sırasına göre arkasında
dedelerin bulunduğu, semâhâne içinde halka şeklinde üç defa gerçekleştirilmek sûretiyle yapılan devre, Sultan
Veled Devri yani Devr-i Veledî denir. Rivayete göre Devr-i Veledî, Hz. Mevlânâ’nın babası Bahâeddin Veled’in
hacda yaptığı tavaftan iktibas olunmuştur.
DIŞ MEYDANCI: Şeyh efendinin emirlerini dedelere bildirmekle ve tarikata girecek yeni dervişi şeyhin huzuruna götürmekle görevli Mevlevî dervişlerine dış meydancı denir. Büyük dergâhlarda iki meydancı bulunurdu.
Buralarda matbah hizmetlerini görenlere iç meydancı veya içeri meydancısı denilirdi. Küçük tekkelerde ise,
yalnızca bir meydancı olur, bütün işlere o bakardı. Meydancı, şeyh efendi nereye giderse, yanında bulunur,
hırkasını taşırdı. Şeyh, murakabe için mutfaktaki meydana gelince, iç meydancısının vereceği kahveyi şeyhe
ve ihvana o dağıtırdı.
DİNLENDİRMEK: Mevlevîlikte eşyanın ruhuna inanılır. Bu sebeple bir kandil yahut mum söndürülürse enerjisi
tamamen biter, ancak mumun potansiyel (bilkuvve) olarak enerjisi varlığını sürdürmektedir. İşte, bu bilkuvve
enerji devam edişine, sönmek fiilini kullanmak bir çeşit paradoksu ortaya çıkarır. Bu yüzden, Mevlevîlikte mum
söndürülmez “dinlendirilir”.
DİREK: Mevlevîler sol ayağa direk, sağ ayağa çark derler. Bir derviş semâ ederken sol ayağı sabit durur, sağ
ayağı da onun etrafında tur arar.
DİREKTE DURMAK: Mukabele esnasında, mazur bir nedenle semaya giremeyen derviş, sırtını bir direğe bağlayıp ayakta dururdu. İşte Mevlevîler bu duruma “direkte durmak” derlerdi. Semanın yarısında yorulanlar da,
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Mevlevi sikkesi işlenmiş fildişi makta örnekleri / Mawlawi sikke ornamented makta samples
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hırkalarını giyip direkte dururlardı. Bazen direkte beklemede olanlar, dördüncü selamdan sonra şevke gelerek,
şeyh postunun önünden geçer, hırkalarını çıkarmadan semâya katılırlardı.
DİREK TUTMAK: Sema sırasında, olduğu yerde dönüp bir noktada sabit kalma pozisyonuna verilen isimdir.
ELİFÎ SUMAT: Mevlevî tekkelerinde kurulan bir tür sofradır. Elifî sumat bir arşın genişliğinde uzun bir deriden
ibaret olup açılınca, elif harfini andırırdı. Bu sumatın bir ucu sumathanede, sumathanesi bulunmayan tekkelerde, meydan-ı şerifteki şeyh postunun altına iliştirilir ve aşağı doğru yayılırdı. Sofranın iki yanına ekmek, kaşık
ve biraz da tuz konduktan sonra, üstleri uzun bir havluyla örtülürdü. Dervişler bayram namazını kıldıktan sonra,
meydancı tarafından yemekhaneye davet olunur; sol el, sol dizin üzerinde olarak yemek yenir; kıdemliler, sağda
şeyhe yakın durumda otururken, kıdemsiz olanlar, onların sol tarafına otururdu.
ELİFÎ NEMED: Mevlevîlerin tennûre üzerine sardıkları kemerdir. Mevlevîliğe intisab edilirken şeyh efendi tarafından üç veya yedi defa dolanmak sûretiyle sağdan sola doğru sarılan bu kuşağı âyin sırasında takmak
mecbûrîdir.
EYVALLAH: “İyi vallahi” sözünün çok söylenerek almış olduğu hâldir. Genel olarak “Teşekkür ederim”, “Allah’a
ısmarladık”, “Evet öyle” mânâlarını ifade etmek için kullanılır. Mevlevîler selam yahut bir hediye verene de “eyvallah” derlerdi. Ayrıca “Allah eyvallah” tarzında kullanılırsa yemin makamına geçerdi.
FAHİR: Mevlevî sikkesinin bir diğer adıdır.
FAKÎR: Mevlevîlikte “ben” sözü kullanılmaz bunun yerine çoğul olarak “biz”i daha da sıklıkla “fakîr” sözü kullanılırdı. Yoksul anlamına gelen bu kelime benliğin aslında ne kadar yok ve yoksul olduğuna bir telmih niteliği
de taşımaktadır.
FERECÎ: Mevlevî dervişlerinin giydiği önü açık hırkaya verilen addır. Rivayete göre Mevlevî hırkaları, önceleri
yakadan geçme idi. Dervişin biri, manevî kabz sırasında teessüründen yakasını yırtarak hırkanın önünü açmış
ve hırkasının önünün açılması kendisine ferahlık vermiştir ki, daha sonra bu hırka aynı mânâya gelen “ferecî”
ismiyle anılmaya başlamıştır.
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GANİSİYİM: “Gani” kelime anlamı olarak çok, zengin gibi sözcükleri karşılamaktadır. Tasavvufta müşterek bir
terim olmakla birlikte bir şey istenmeyip reddedildiği zaman verilen bir cevaptır.
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GARİBLER SEMAÎ: İhya gecelerinde, yapılan mukabeleden sonra, yaşanan ruhî hazza, vecde doyamamış, manevî tatmine tam erememiş dervişler, herkes sema-hâneden çıktıktan ve ışıkları söndürdükten sonra, hırkasıyla
on sekiz çark atarak semâ ederler. Bu semâ, sadece türbenin ışıklarının aydınlığı altında, yarı loş bir ortamda
yapıldığından “garibler semai” diye anılır.
GÖÇMEK: Mevlevîler ölen bir kişinin arkasından, göçmek tâbirini kullanırlar. Çünkü onlar için ölmek yoktur;
bilakis âlem-i Cemâle doğmak, bu dünyadan öteki dünyaya göçmek vardır.
GÖNÜL ETMEK: Bir işin olması veya olmaması için kalben duada bulunmak, olmasını veya olmamasını istemek,
himmet etmek, birisinin işi için manevî himmette bulunmak gibi mânâlarda kullanılır.
GÖRÜŞMEK: Mevlevîlere ait olan bu terim, ihvandan iki kişinin birbirlerinin sağ ellerini sağ elleriyle yahut iki
elle karayarak ve biraz eğilerek aynı anda el üstlerinden öpmeleri demektir. Ancak Mevlevîlerin, küllî ruhun her
şeye sâri olduğu, daha doğrusu her varlığın tek ve mutlak varlığın tezahürü olduğuna olan inançları neticesinde
eşyaya gösterdikleri azami hürmet neticesinde her şeyi de öperek kullanmaları yahut bırakmaları da bu şekilde
ifade edilir. Örneğin bir Mevlevî su içmeden önce ve sonra bardağını, yattığında üzerine alırken veya kalkarken
yorganını, giyerken veya çıkarırken hırkasının yakasını ve bunun gibi kendisine hizmet eden tüm “şerefli eşyaları” öperek onlarla görüşürdü.
HÂFIZ-I MESNEVÎ: Mevlânâ Celâleddin-i Rumî’nin Mesnevisini ezbere bilenler bu şekilde ifade edilir. Mevlevîhânelerde eskiden âyin günleri, âyinden önce, Mesnevî’den bir bölümün ders olarak anlatılması gerekirdi. Bu
durumda Mesnevîhanlar, ellerine kitap almadan bu işi yaparlardı. Sonradan, Mesnevîhanlar, Mesnevî’yi ezbere
bilmediklerinden, ellerine kitap alıp o şekilde kürsüye çıkmaya başladılar. Bir de Kâri-i Mesnevî vardı ki, bu da,
Hâfız-ı Mesnevî’nin yanıldığı yerde, hatırlatma yaparak onu doğrulturdu.

HAKTA: Mevlevîlerde “yok” demek uygun bir ifade olmadığı için bunun yerine, “Henüz Allah katından bize
inmedi, hâlâ hakta” mânâlarına gelen bu tâbir kullanılırdı.
HAK VERE: Bu da “hakta” gibi “yok” sözünün yerine kullanılır, aynı zamanda tükenen bir şeyin yerine gelmesi
için de dua niteliği taşırdı.
HALİFE DEDE: Mevlevîlikte bir derviş, matbaha yeni çıktığında ona yolunu halife dede tarif ederdi.
HALİFE HÜCRESİ: Konya’daki merkez tekkede, nevniyâzlarla seyr ü sülûku tâlim ile görevli halifenin matbah
içinde özel bir odası vardır. Bu oda halife hücresi ismiyle ifade edilirdi.
HÂMÛŞÂN: Kelime anlamı suskunlar, susmuşlar olarak da çevrilebilen bu tâbir, Mevlevîlerde bir kimsenin
ölmeden ziyade bu dünyada sustuğuna ifade eder. Hâmuşân tâbirini Mevlevîler mezarlık yerine kullanırlardı.
HANGÂH: Âsitâne kelimesiyle aynı anlama gelen hangâh, tekkelerin büyük olanlarını ifade etmek için kullanılırdı.
HATT-I İSTİVA: Semâhânede, mukabele esnasında şeyh efendinin kırmızı postundan meydan kapısına kadar
uzanan hayâlî bir çizgi olduğu varsayılır. Bu çizgi semâ meydanının sonuna kadar uzanır ve meydanı görünen ve
görünmeyen âlemi temsîl eden iki yarım daireye böler. İşte bu çizginin adı Hatt-ı İstivâ’dır. Kişiyi Allah’a ulaştıran
en kısa yolu temsîl eden bu çizgi de Mevlevîlerce kutsal sayılır ve aslâ üzerine basılmaz.
Kırmızı postun önüne gelen semâzen posta sırt çevirmeden ve Hatt-ı İstivâ’ya basmadan dönerek karşıya geçer
ve arkasından gelen semâzenle yüz yüze gelir. Bir an göz göze gelen iki semâzen aynı anda öne doğru eğilerek
birbirlerine mukâbele ederler. Semâ meydanının diğer tarafında Hatt-ı İstivâ hizâsına gelen semâzen de Hatt-ı
İstivâ’ya baş keserek, üzerine basmadan karşıya geçer.
HIRKA: Mevlevîlerin, ince kumaştan dikilmiş kıyafetlerinden biridir. Omuzlardan itibaren bedeni kaplar. Bol
cübbeye benzer, kolları hayli geniş ve uzundur. Önü açık, yakasız ve düğmesizdir. Ayaklara kadar inen uzunlukta
bir üst kıyafetidir. Genellikle siyah renktedir. Gri olanları da vardır.
HIRKA-İ BERENDÂZ: Semâ sırasında bazı dervişlerin vecde gelerek, sırtlarındaki hırkayı atmaları vakidir. Bu
durum müridin varlıktan soyulmasını ifade eder. Hırka-ı Berendâz yerine “tarh-ı hırka” veya “remy-i hırka”
tâbirleri de kullanılmıştır.

HİZMET TENNÛRESİ: Semâ tennûresinden daha kısa olan bu tennure, canların semâ haricindeki zamanlarda
giydikleri tennûreleridir.
HORA GEÇİRMEK: Yemek anlamına gelen Farsça «horden» kelimesinden türetilen bu kelime, bir şey yemek
demektir.
HORA GEÇMEK: Makbule geçmek mânasına gelen müşterek ve hattâ halk dilinde de mevcut bir tâbirdi.
HURDA-İ TARİKAT: Mevlevîlik tarikatıyla ilgili ufak tefek malûmatlar bu tâbirle ifade edilirdi.
HÛ SALÂ: Mevlevîhânelerde mukabeleye ve yemeğe davet için “Hû Salâ” şeklinde seslenerek çağrı yapılırdı.
HUZUR: Mevlevîlerde Konya’daki türbe ve merkezî tekkeye denir.
HUZURA GİTMEK: Mevlevîliğe mensub müridin Konya’ya gidip, Hz. Mevlânâ’nın türbesini ziyaret etmesine,
“huzura gitmek” denir.
HÜCRE-İ DERVİŞÂNE: Bir veya iki kişinin kalabileceği küçük oda. Hücre-i fakirane ifadesi de, aynı mânâda
kullanılır.
HÜCRE GÜLBANGI: Hücreye girerken okunan gülbangdır.
HÜCRE KÜŞÂDI: Hücreyi açmak demektir. Çilesini bitirip hücresine çıkan derviş, üç gün hücrede halvette ka-

H A D R A T M A W L A N A J A L A L A L- D I N R U M I A N D M A W L A W I Y Y A C U L T U R E

HİZMET DEĞİŞTİRME: Tekkenin matbahına, binbir gün süren çilesine başlamak üzere yeni bir can geldiğinde
orada hizmet değişikliği söz konusu olurdu. Bir mürit, birden fazla hizmete koşabildiği gibi, çok sayıda mürit de
bir hizmeti yerine getirebilirdi.
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Sikke formunda celî sülüs zerendud levha / Ketebe: Kazasker Mustafa İzzet
Jeli thuluth zerendud (golden) script in sikke form / calligrapher: Kazasker Mustafa İzzet

lırdı. Üç gün sonra meydancı gelir, kapı ve perdesini açardı. Bu halvet müddetinin bittiğini ve o müridin dergâh
içinde gezebileceğini gösterirdi. İşte buna hücreyi açmak mânâsına gelen hücre küşâdı denirdi.
HÜCRE-NİŞÎN: 1001 günlük hizmet biten can, törenle hücreye çıkardı. Hücre-nişînler, yani hücrede kalanlar her sabah namazından sonra, murakabe yaparlar, ardından toplanıp beraberce zikir çekerlerdi. O bitince,
hücrelerine gidip, evrâd-ı şerif ve zikirle meşgul olurlardı. Hücre-nişînler zorunluluk olmadıkça, mesela ibâdet,
ziyaret gibi bir vesile söz konusu olmadıkça, tekkeden dışarı çıkamaz; mecbur kalmadıkça halk ile de ihtilât
etmez, ihtiyaçlarını pazarcılar vasıtasıyla aldırırlardı.
İKRAR POSTU: Konya’daki merkez tekkede, Meydân-ı Şerîf’te, kapının sağ tarafındaki postun adıdır. Çeşitlilik
arz etmekle birlikte rengi genel olarak siyahtır.
İKRAR VERMEK: Tasavvuf yoluna girmeye niyet etmiş bir kişinin, kendini şeyhine teslim etmesine, Allah’a
daha da yaklaşmak için söz vermesine ikrar vermek denir. Mevlevî şeyhi Remzi Efendi “Ta’birât-ı Mevlevîyye”
adlı eserinde, Mevlevî ikrarını şu şekilde açıklamaktadır: “Terk ve tecrid ile çile-i merdâne râğıb ve tahsil-i saadet-i sermediyyeye tâlib olan âkil ve baliğ mükellef, evvelemirde, silsile ve evradı ve tarz ve etvârı tahkik olunup
sahib-i evlad ü iyâl olmadığı ve kâffe-i ilel-i sâriyeden salim olduğu bilmuâyene zahir olduktan sonra, o kimseye
keyfiyet-i çile ve ahvâl-i mücâhede kemâliyle ifâde ve tefhîm edilir.Cümlesine inkiyâd-ı tam ile eyvallah gû surette, hey’et-i asliyyesiyle yani lâbis bulunduğu elbise ve kıyafetle üç gün saka yerine ik’âd olunur. Bu üç gün
zarfında, gerek ihvanından, gerek sâireden hiç kimse ile musâhebe ve mükâlemede bulunmaz. Hasbelicâb, yalnız içeri meydancısına ifade-i hâl ve bir haceti var ise, ondan sual eder. Evkat-ı sâirede sükût üzere bulunur. Bu
üslûb üzere üç gün tamam olduktan sonra, ol sâlik şehzade olsun, gedâzâde olsun seyyan ve yeksan muamele
edileceğinden, ibtidâ ayakçılık hizmeti verilir. Onsekiz gün sonra, kisve-i asliyyesi alınıp hıfzedilerek sikke-i
şerife ve tennure ilbâs olunur. İcâbında liyâkat ve istidadına göre hizmeti değiştirilir. O sâlike artık “can”, “nevniyaz”, “matbah canı” tâbir olunur. Her ne hizmet teklif edilirse, cümlesini eyvallahgûyî ve serfürûyî ile kabul ve
hüsn-i rıza ve teslim-i can ile eda ve ifâya sâî olup, hiçbir veçhile red güne muamelede bulunmaz. Kendinden
ileride bulunan zâbitâne (mürebbisine) itaat ve riâyet üzere olub, rızasına muhalif hareket etmez. Ondan destur
ve izin almadıkça çarşı ve pazara dahi gitmez. Beş vakti ihvanıyla eda ve her sabah namazı akabindeki “ism-i
Celâl” i ve meydan sünnet-i seniyyesini beraberce îfâ eder. Hâlî vakitlerde Kur’an okur. Büyüklerin menâkıbını
dinler. Ehlullah’ın sohbetiyle meşgul olur. Ancak memur olduğu hizmeti varken ibadat-ı nevâfile mesâğ-ı şer’î
yoktur. Rakabesini mürşide teslim eden sâlikin hâli de böyledir. Fersiz bittabi müstesnadır”. Sözünden cayanlara
ve dervişlikten çıkanlara “peyman şiken” (söz bozan) denirdi.”

İSTİVA: Giyildiğinde tam orta yerinden, önce tepeden aşmak ve arkadan ense çukuruna dikey olarak uzamak
üzere sikke (başlık)’ye dikilen yeşil deriye verilen isimdir. Arapça olan bir kelime, sözlük mânâsı olarak kurulma,
kaplama, hâim olma gibi anlamlara gelir.
İSTİVASINI SÖKMEK: Bir Mevlevî dervişi büyük bir kusur işleyince yakasındaki şeritler sökülürdü. İstivasını
sökmek şeklinde tâbir edilen bu durum, askerde suçlu bir subayın apoletlerinin sökülmesine benzetilebilir.
KANINI İÇİNE AKIT: Cezbe geldiği zaman veya bir hâl zuhurunda, dervişin bunu dışarı aksettirmemesi, sezdirmemesi ve normal davranıştan uzaklaşmaması demektir. Bu, temkin ehli sûfilerde olur. Telvin ehli olanlarda bu
durum aksinedir. Bu, melâmet tavrı olarak da değerlendirilir.
KAPIDAN GEÇMEK: Bu söz, çilesini bitirenlerin veya başka dergahtan gelip hücreye çıkacakların yahut çilekeş olmayıp da, fazileti ve olgunluğu bulunması veya şeyhe vâris olması sebebiyle, kendisine dedelik payesi
verileceklerin “Murakabe Meydanı”na kabulünü ifade eder. Şeyh tâyini nedeniyle, ziyafet çekmek de âdettir. Bu
durumda ziyafetin masrafı, yeni şeyh efendiye âittir. Akşamdan sonra, yeni şeyhin dışında herkes meydanda
toplanıp yemek yer, kahve içerdi. Daha sonra Meydancı, yeni şeyh olan efendiyi meydana davet ederdi. Şeyh,
başta tarikatçı olmak üzere, sağ ve soldaki dedelerle çift elle musâfaha ederdi. Ayakta, niyaz vaziyetinde bulunan mutfak canları (mutfak görevlisi dervişler) ile görüştükten sonra, şeyh de niyaza dururdu. Tarikatçı o sırada
şu gülbangı okurdu: “Vakt-i şerif hayrola, hayırlar fethola, şerler defola, derviş kardeşimizin meşihat hizmeti
mübarek ola, niyazı kabul ola, demler, safâlar ziyâde ola, dem-i Hazret-i Mevlânâ Hû diyelim Hû”. Yeni şeyh
efendi, o gece Hazret-i Şems’de yatardı. Arzu durumuna göre, orada bir iki gün kalırdı.
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İNÂS ÇELEBİ: Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî Hazretlerinin neslinden gelen erkek çelebilerin kızlarına, “inâs çelebi,
erkek çelebilere ise “zükûr çelebi” denirdi. Ayrıca “inâs çelebi” tâbiri, kızlardan doğan erkek evlatlar ile, yine bu
erkek evlatlardan doğan erkek çocuklar için de kullanılır; ancak sonradan doğan kızlara geçmezdi.
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KÂRİ DEDE: Dergâhte Mesnevî okunurken, Mesnevîhanların yanında oturup beyitleri okumak sûretiyle onlara
yardım eden kişiye denir. Kârî dedeler için zaman zaman Kârî-i Mesnevî tâbiri de kullanılırdı.
KAZANCI DEDE: Mutfağın en kıdemli ve önde gelen görevlisine Kazancı Dede denirdi. Bu zat sertabbâh(başaşçı)’ın muaviniydi. Kazancı Dede, çilesini bitirmiş yetenekli kişiler içinden seçilirdi. Mevlevîliğe girmek isteyenler,
Kazancı Dede’ye müracaat ederdi. Kazancı Dede, zaman içinde yükselerek Sertabbâh (Başaşçı) olurdu.
KAZANCI POSTU: Mevlevîlikte, Kazancı Dede’nin oturduğu özel posta, Kazancı Postu denirdi. Bu postun rengi
beyaz olur ve mutfağın giriş kapısının tam karşısındaki yerde, serili olarak dururdu.
KAZANLIK: Mevlevîhânede, mutfağın altında lokma kazanının bulunduğu bodruma, kazanlık adı verilirdi. Burası, edeb dışı davranışta bulunan dervişleri cezalandırmak üzere, bazen hapishane olarak da kullanılırdı.
KAZAN YATAĞI: Mevlevî tekkelerinde, mutfak âlet ve edevatının bulunduğu yere denir.
KOL AÇMAK: Mevlevî dervişleri sema ederken, sağ el yukarı, sol el aşağı gelmek üzere, kollarını açarlar. Buna
kol açmak denir. Hak’tan aldığımızı halka veririz, demektir.
KÖÇEK-KÛÇEK: Sema eden genç delikanlılara Mevlevîlikte kûçek (veya köçek) denir. Şeyhin hizmetindeki
dervişe, küçek denir. Böyle bir derviş, bir başka yerde anlatılırken “falan şeyhin küçeği” diye anılır. Kıdemsiz
dervişlere de, küçek denir.
KUBÂBU’L-AKTÂB: Arapça, kutupların kubbeleri demek olan bu tâbir, Konya Mevlevîhânesinde, Mevlevî kutublarından Sultânu’l-Ulemâ ve onun neslinden gelen yedi velinin mezarının bulunduğu kubbenin altına denir.
KUTB-I NÂYÎ: Mevlevîlikte son derece önem arz eden ney sazını çalanların başı, kutbu bu şekilde ifade edilir.
KUZULUK: Mevlevî dergâhlarında yemekhane duvarlarındaki hücrelere kuzuluk denir. Burada, su tası, peşkir
gibi, sofra takımları muhafaza edilirdi.
KÜSTAH: Mevlevîlikte tarikat adabına aykırı davranan suçlular için kullanılan bir tâbirdir.
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LEYLETÜ’L-ARÛS: Hz. Mevlânâ Celâleddin-i Rumî vefat ettiği geceyi sevgiliye kavuşma gecesi, düğün gecesi
olarak nitelemektedir. Zira tasavvuf felsefesinde bu fani dünya bir ayrılığın hikayesidir ve kişi öldüğünde sevgilisine yani Mevlâ’ya kavuşmuş olur.
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LOKMA: Dergâhlarda yemek yedim, denmez, “lokma ettim” denir. Ayrıca Mevlevî tekkelerinde pişen ve adı
“lokma” olan bir yemek çeşidi de vardır: pirinç, et, soğan, nohut, kişniş ve fıstıktan yapılan bir tür pilavdır. Bu
pilav, Cuma geceleri veya bazen pazartesi günü pişerdi. Bu pilav için özel bir kazan vardı ki, bu kazanda, lokmadan başka bir yemek pişmezdi. Bu kazan bembeyaz kalaylı olur, Ateşbâz-ı Veli Ocağı denilen özel bir ocak
üzerine konarak, içinde pilav pişirilirdi.
MATBAH CANI: Mutfak nasıl yemeklerin pişirilip, yenilir, hale gelme işleminin gerçekleştirildiği bir yer ise, Mevlevîlikte aynı şekilde, insanın da olgunlaştığı yer olarak kabul edilmiştir. Sûfilik yoluna karar veren kişi, mutfakta
kendisi gibi çileye girmiş dervişlerle beraber yatar. Kendisine “matbah canı” denir.
MANGIR: Tasavvufi bir terim olan mangır, para demektir.
MEMŞACI: Mevlevî tekkelerinde tuvalet temizliği yapan kimselere, “memşâcı” denir. Bunlar, tuvalet temizliği
yapar, sularını yeniler, bu şekilde nefsin kibrini kırmaya çalışırlardı.
MESNEVÎHÂN: Kürsüde Hz. Mevlânâ’nın Mesnevîsini açıp, onu okuyup şerh ederek vaaz veren kimseye Mesnevîhân denir. Mevlânâ zamanında bu görev yoktu. Zâten müridlerinin çoğu Farsça bilmekteydi. Mevlânâ’nın
yerine geçen Hüsameddin Çelebi, muayyen zamanlarda Mesnevî’yi okuyup şerhetmeye başladı, ilk Mesnevîhân
ve bu işle ilk uğraşan Hüsameddin Çelebi, bazı kişilere, aynı görevi yapmak için icazet verdi. Serâceddin-i
Mesnevîhân, bunlardan biridir. Ondan sonra şeyh olan Sultan Veled de, aynı görevi sürdürdü. Mesnevîhânlar
özel bir destâr sararlardı.
MEŞK TAHTASI: Semâ çıkarmaya yeni başlayanlar, “Semâ tahtası” da denen bu yer üzerinde alışma çalışmaları yapar. Derviş, Semazen Dede’nin kontrolü altında, ayağının baş parmağını geçirmeye mahsus bir çivi
bulunan bu cilâlı tahta üzerinde, uzun süre sema meşk eder. Bu uygulamalarda başarılı olduğu, dede tarafından
onaylanınca, semahanede semâ yapmasına izin verilir.
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Ressam Warwick Goble’ye ait “Mevlevî Dervişi” isimli heliogravür tablo
“A Mawlawi Dervish”, heliogravure painting by painter Warwick Goble

MEYDANCI: Dergahtaki meydan hizmetlerine bakan, mukabele yapılacağı zaman şeyhin postunu semahanede
yere seren, âyinden sonra kaldıran, yemek ve mukabele vaktini kuralına göre duyuracak dervişe sala vermesini
emreden görevliye Meydancı veya Meydancı Dede, yardımcısına da “Meydancı Yamağı” denir. Ayrıca Mevlevî
tekkelerinde “iç meydancı” ve “dış meydancı” diye iki türlü meydancı olurdu; iç meydancı mutfak işlerine, dış
meydancı da mutfak dışındaki işlere bakardı.
MUHİB: Tasavvuf yolunu seven, fakat henüz yola girmemiş kişiye muhib derler. Mevlevî muhibleri için tekkede
ayrı yerler olur.
MUKABELE: Arapça, karşılaşmak, biriyle karşı karşıya gelmek anlamındadır. Dervişler, esnasında karşılıklı
halka halinde otururlar. Bu şekilde karşılıklı oturmaları veya toplu halde şeyhin karşısında bulunmaları sebebiyle, zikr toplantısına mukabele denmiştir. Mevlevîler de, Sultan Veled Devri, veya Devr-i Veledî diye, semadan
önce, Semâhânenin etrafında üç kez dönülen törende, şeyh postunun önünde, dervişler birbirlerine niyaz ederler ki, işte bu sebepten semâya da mukabele adı verilir. Ayrıca camide, hafızın cemaati karşısına alıp Kur’an
okumasına da mukabele denir.
MUKABELE GÜNÜ: Dergahlarda, mukabelenin icra edildiği güne, mukabele günü denirdi. Her tarikatın veya
tekkenin mukabele günü farklıydı.
MÜBTEDÎ: Mevlevîlik’te 1001 günlük çileye giren canlar, mübtedî olarak değerlendirilirler. Başlangıçta verilenleri tam anlamıyla yapanlar, maneviyat yoluna kabul edilirler.
MÜNTEHÎ: Mevlevîlik’te 1001 günlük çileyi tamamlayıp yapılan merasimle de “dede” olan kişiye denir.
NAZARIN-NAZARIM: Tasavvuf yolunda varlık ifade eden ben, sen gibi enaniyet sözleri yerine “fakir” veya
“nazarım” tabirleri kullanılır.
NEMED-PÛŞ: Sırtlarına yünden aba giydikleri için, dervişler hakkında kullanılan bir tâbirdir. Nemed, keçe, aba,
yünden yapılma örtü demektir.
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NEV-NİYAZ: Tarikata yeni giren dervişe denir; 1001 günlük çile hayatına “ayakçılık” vazifesiyle başlayan yeni
dervişler bu isimle anılırdı.
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NEZR-İ MEVLÂNÂ: Mevlânâ nezri, dokuz ve dokuzla kabil-i taksim olan sayılardır. Dokuzun iki misli olan
on sekiz sayısı tam nezir sayılır ve on sekiz sayısı, nezr-i Mevlânâ’yı ifade ederdi. Tekkeye giden, dergâhtan
çıkarken, dedesiyle görüşür ve bu sırada sır olarak, yâni gizlice avucuna, yahut niyaz ederken postunun altına,
kudretine göre onsekiz kuruş, yahut on sekiz yirmi beşlik, yarım lira... koyardı. Kudreti yoksa yeşil bir yaprak,
nezir yerine geçerdi.
NİYAZ AYİNİ: Mevlevî semâsında ayinin, şeyhin neşesine veya hazır bulunanlardan birinin isteği üzerine, biraz
daha uzatılması şeklinde olurdu. Törenin bu uzatılan kısmına, Niyaz Ayini denirdi.
NİYAZ PENCERESİ: Mevlânâ Hazretlerinin türbesinde, dışarıya bakan pencereler veya tekkelerin türbe pencerelerine denir.
NÜSHA-İ KÜBRÂ: Mutasavvıflar için bütün kainat, “Nüsha-i Kübrâ”dır. Mevlevî tekkelerinde, Nüsha-i Kübra
diye yazılı uzun bir kağıt verilirdi. Bu Nüsha, Sikke-i Mevlana şeklindedir bir gümüş veya altın mahfazaya konarak, o şekilde boyna takılırdı.
NÜSHA-İ SUĞRA: Mevlevî tekkelerinde, yazılan bir nüsha çeşidi de, nüsha-i suğra idi. Bu da diğeri gibi gümüş
veya altından mamul, Sikke-i Mevlânâ denilen bir mahfazaya konup, boyna asılır, orada taşınırdı.
PÂ-YI MÂCÂN: Tasavvufî edebe aykırı hareket eden bir derviş, ayakkabılıkta sağ kulağı sol elinde, sol kulağı
sağ elinde olarak tek ayak üzerinde bir süre durmak sûretiyle pâ-yı mâcân denilen cezaya çarptırılırdı.
PAZARCI MAŞASI: Mevlevî dergâhlarındaki pazarcı beline “pazarcı maşası” diye tâbir edilen demiri takıp,
tekkenin levazımını tedarik için pazara giderdi. Pazar esnafı, bu demiri görünce, pazarcıya vereceği, satacağı
malda indirim yapardı.
PİRİNÇ MEYDANI: Büyük dergahta, dervişlerin topluca pirinç ayıkladıkları yere denir.

PÎŞ-KADEM: Farsça-Arapça bir kelime olup ön adım demektir. Tekkelerde âyini idare eden naib için kullanılır
bir tâbirdir. Bu vazifeyi gören derviş, şeyhin muavini sayılırdı. Mevlevîlerde, Çelebi Efendi’nin yardımcısına, bu
tâbir yerine “tarikatçı” tâbiri kullanılırdı.
POST KUBBESİ: Mevlevî tekkelerinde, şeyh efendinin oturduğu yerdir.
POST NAKİBİ: Tekkelerde, postu sermekle görevli dervişe denir.
RESM HIRKASI: Mevlevîlerin giydiği bedeni geniş hırkaya denir.
SAKA POSTU: Mevlevîhânelerde, suculuk görevini yapanların oturdukları, mutfak kapısının hemen yanıbaşında bulunan posta verilen addır.
SELÂM: Mevlevîlikte dört devreli âyinin devreleri arasındaki fasılalara, selâm denir.
SELÂM BAŞI: Mevlevî âyinlerinde bir faslın bitmesine, “selâm başı” denir.
SEMÂ ÇIKARMAK: Semazenbaşının yeni dervişe nasıl semâ yapacağını öğretmesine denir. Semâya, meşk
tahtası denilen ve ortasında çivi bulunan dört köşe bir tahta üzerinde başlanırdı.
SEMÂ-I RÂH: Bayram namazından dönen yahut piknik yapmaya giden Mevlevî dervişleri, yol ortasında semâ
yaparlardı. Hz. Mevlânâ’nın Konya’da Varakçılar Çarşısı’ndan geçerken, Selahaddin Zerkub’un ardarda inen
çekicinin sesinden etkilenip orada semâ yapmasına bir telmih barındıran bu davranışa semâ-ı râh denir.
SEMÂZEN BAŞI: Mevlevî ayini sırasında, semâhanede dolaşıp, semâ edenlerin birbirine çarpmamalarını ve
düzeni bozmamalarını sağlayan dedeye, “semâzen başı” denir. Semâzen başı, semâ sırasında, hırka giyerdi.
SERTARÎK: Çelebi Efendi’nin yardımcısı ve Konya Mevlevîhânesi’nin şeyhi yerindeki kıdemli dedenin unvanı,
“Sertarîk” idi. Çelebi Efendi’nin, Konya’dan bir yere gitmesi durumunda sertarîk, mukâbele-i şerif dışında her
işe bakardı.
SEYFÎ KÜLAH: Yukarıya doğru yassılaşarak yükselen ve bu şekliyle kılıcı andıran Mevlevî külahıdır.
SEYYAH VERMEK: Mevlevîlikte cezalandırılmak istenen, veya ilerlemesi arzulanan dervişlere, seyyah verilirdi.
SIR: Mevlevîlikte, dedenin hücresinin pencere perdesi kapalı ise, bu onun içeride istirahat ettiğini veya kendine
göre bir ibadetle meşgul olduğunu gösterir. Bu hale sır denir.

SIRR-I İSTİVÂ: Mevlana Celaleddin Rûmî’den kalmış olup, iki yollu olan külâh-ı seyfî, veya kılıcî taç yollarına
takılan şeride, sırrı-ı istivâ denir. Bu tacı, ancak cezbe-i Rahman ile istivânın sırrına vâkıf olan yüksek mâneviyatlı zatlar giyebilirdi.
SOMAT: Soffa demektir. Mevlevîlikte üç türlü somat vardır: 1. Gezgin dervişlerin kullandığı etrafında halka
bulunan somat, 2. Dergâhlarda kullanılan somat, 3. Uzunca ve düz olan, bu yüzden de “elîfî” adını alan somat.
SOMATÇI: Sofrayı kurup toplamakla görevli kişidir.
SOYUNMAK: Mevlevîhânelerde dervişliğe ikrar verip, dervişlik kisvesine bürünmek, tasavvufî mânâda soyunmak, yani dünyadan soyunup sıyrılmaktır. Mevlevîlikte aynı zamanda 1001 günlük çile için ikrar verip hizmet
tennuresini giyinmeye de soyunmak denir.
SULTAN VELED MAKAMI: Meydan-ı Şerifteki kırmızı renkli posta, Sultan Veled Makamı denir. Şeyh, tören için
meydana gelince, bu posta otururdu.
ŞEM’İ OKUNMAK: Dört selamdan ibaret olan mukabelelerden, neş’eli geçenlerin tesirini bir kat daha artırmak
amacıyla, okunan âyinlerden birinin adıdır.
ŞEMS KOLU - VELED KOLU: Mevlevîlikte şube olmamakla birlikte, iki neş’e vardır. Mevlevîlerin bir kısmı tam
ehl-i sünnettir. Nakşîliğin Halidî kolu gibi dine ve kurallarına en ufak taviz vermeksizin sıkı sıkıya bağlıdır, bir
kısmı da tam İmamiyye mezhebine sâliktir, rinddir. Birincilere “Veled kolu” ikincilere “Şems kolu” denir.
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SIRLAMAK: Müşterek bir tasavvufî terim olan sırlamak, kapıyı pencereyi kapatmak, mumu yahut lambayı
söndürmek, ölüyü gömmek gibi durumlar için kullanılırdı.
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ŞEYH POSTU: Mevlevî şeyhlerinin kırmızı renkli postları kapıya göre, karşıya gelen sağ köşede serili olur ve
şeyh postu diye adlandırılır.
UYANMAK, UYANDIRMAK, UYARMAK: Mevlevîler mumu, kandili, ocağı ve saireyi yakarken bu ifadeyi kullanırlardı.
TARİKATÇI DEDE: Tarikata yeni girenlere, tarikat usûl ve erkânını öğretmekle görevli bulunan dedeye, tarikatçı
denir. Buna pîş-kadem veya ser-tarîk de denir. Çelebi Efendi’nin yardımcısı makamındadır.
TAŞRA MEYDANCISI: Dışarı meydancısına “taşra meydancısı” da denirdi. Küçük dergâhlarda taşra meydancılığını, kazancı dedeler yaparlardı. Bu dedelerin görevi; yaptığı gezilerde şeyhe arkadaşlık etmek, dergâhın iç
ve dış hizmetlerini görmekti.
TELKİN: Genel olarak cenazelerde mevtaya kabir suali ile ilgili telkin verilir. Ancak Mevlevîlikte, şeyh efendi
müridine henüz tarikata girmişken zikir öğrettiği için buna telkin denir ve Mevlevî dervişleri vefat ettiklerinde
onlara telkin verilmez. Bunun yerine mezarın etrafında halka olup zikir yapılır ve gülbang okunur.
TENNURE AÇMAK: Mevlevîler semâ ederken tennurelerinin etekleri hafıf yukarı çıktığı için, semâya tennure
açmak da denir.
TENNURE ÇARPMAK: Semâ esnasında semâzenlerin eteklerinin birbirine çarpmasına denir.
TENNURE SÖNDÜRMEK: Kalabalık gruplar halinde semâ ederken tennurelerin birbirine çarpmaması için ağır
semâ edilirdi. İşte tennurenin eteklerinin fazla açılmaması için, düşük sür’atle dönmeye tennure söndürmek
denirdi.
TEVHÎDHÂNE: Bazı tekkelerde, sema âyininin yapıldığı yere, “Tevhidhâne” denir.
TIĞ-BEND: Mevlevîlerde giyilen tennureyi biraz kısaltmak için bele bağlanan kuşağa tığ-bend denir. Tığ-bend
üzerine elifî nemed sarılırdı.
TİLAVET ODASI: Tekkelerde dervişlerin Kur’ân-ı Kerim okudukları yere verilen addır.
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TÜRBEDAR DEDE: Konya’da Hz. Mevlânâ’nın türbesine ve semâhânenin bakıcısına, Türbedar Dede adı verilirdi.
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VİRD: Kur’an da her bir cüz, her gün rutin olarak okunması görev haline getirilen dua veya zikirler gibi çeşitli
anlamlar içeren bir kelimedir. Sufiyye büyükleri tarafından hazırlanan hususi dualar da virdin içine girer. Çoğu,
Kur’an-ı Kerim ve Hadis-i Şeriflere dayanır. Müridler, bunları durumuna göre günlük, haftalık, aylık ve yıllık
olarak tekrar ederlerdi.
YÜRÜMEK: Mevlevîler ölmek tâbirini kullanmadıkları için bunun yerine Hakk’a gitmek mânâsında, yürümek
tâbirini kullanırlardı.
ZAVİYE: Tekkelerin küçüğüne zaviye denirdi.
ZÜKÛR ÇELEBİ: Hz. Mevlânâ’nın soyundan gelen erkeklere “zükûr çelebi” denir.
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